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4-45643001-031تولید انواع لیفتراكسپاهان لیفتر1
خیابان - خیابان شیخ بهایی - شهرك صنعتی مورچه خورت - اصفهان 

473پالك - بوعلی سوم 
713ایران

72ایران83اصفهان خیابان شریعتی غربی شماره 31369377تولید کننده لوله و اتصاالت فلزیگروه صنایع گیتی پسند-کیمیا جاوید2

3FIB BE LGIUM
FIB BELGIUM designs complete solutions for thermal 

and surface treatment of steel/metallic wires
3223321717Avenue Landas n°4, ZI de SAINTES – 1480 TUBIZE - 

BELGIUM
625بلژیک

78ایران4 پالك6جاده مخصوص کرج خیابان بهار20کیلومتر 44991740خط تمام اتومات تولید تیرچه ، مش، شاخه کن،پانل دیوارینوین سازان ستاره صنعت4

تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران5
تولیدکننده کابل با عایق و روکش الستیکی در مقاطع و سایزهای مختلف 

جهت مصارف جوشکاری،توزیع،کنترل و حفاری
74ایران5 طبقه 43تهران خیابان شریعتی خیابان دستگردی پالك 22915972-3

77615230نشریات تخصصیماهنامه سرو الله زار6
تهران، خیابان انقالب، خیابان بهار جنوبی، مجتمع تجاری اداری بهار، طبقه 

736نهم، واحد 
68ایران

635ایران3 طبقه46تهران پاسداران نگارستان ششم ساختمان 22772020مرجع محصوالت فلزی20سامانه آهن 7

634ایران15 واحد250تهران خیابان آزادی بین خوش جنوبی و بانک سینا پالك 66833352ماهنامهساخت و تولید8

66433466مجری و برگزار کننده انحصاری نمایشگاه های اروپاژیوار سفیر نوین9
 116تهران خیابان آزادی خیابان اسکندری شمالی نبش طوسی پالك 

2طبقه 
631ایران

711ایرانتهران،سهروردی جنوبی، حسام زاده حجازی غربی،88314306تولید مفتولهای فنری در سایزهای مختلفتولیدی و صنعتی پیچ سازان خلیج فارس10

کیمیا ماهان البرز11
 تولید روغنهای کشش، پودر های کشش، روانسازهای صنعتی، دستکش   :

PVC صنعتی دوالیه
716ایران5، طبقه 17 پالك 2832222805

طراحی مهندسی سنتام12

طراحی و ساخت دستگاههای تست خواص مکانیکی مواد نظیر دستگاه 

تست کشش ، فشار ، خمش ، خزش ، پیچش ، ضریه ، خستگی ، 

...ریلکسیشن و 

66796123-4
 شهریور 17 جاده قدیم کرج خیابان تهران شیمی خیابان 5تهران کیلومتر 

17کوچه وزین شماره 
75ایران

تولید کننده طوقه الستیکبهسازان سیمین13
22224649-

22275040
79ایران112پالك - خیابان میرداماد- تهران

7ایران گرگان به کردکوی، جنب جهاد کشاورزی1استان گلستان، کیلومتر 1734533257سازنده ماشین االت صنایع مفتولیپارس بافت گلستان14

61ایران366پالك - روبروی خیابان مخصوص - خیابان قزوین - تهران 4-55421082استرند پیش تنیده بتن ،مفتول های مخصوص فنر ،طناب های فوالدیباختر پدید فوالد15

76ایرانشهرك صنعتی فناوریهای پیشرفته- تبریز34253414-041(خوش تراش)تولید کننده شش گوش و میلگرد اتومات فوالد آسیا16

65ایران532، پالك7/14، خیابان7/7شهرك صنعتی عباس آباد، خیابان 88217430ساخت ماشین االت صنایع مفتولیماشین سازی اکبری17

بیدوایر و صنایع مفتولی زنجان18
تولید انواع سیم بکسل و طنابهای فوالدی ،تولید ماشین آالت و تجهیزات 

کشش مفتول
73ایران1  طبقه 86جنب بانک کارآفرین پالك -میرداماد شرقی-تهران22277701

718ایران2پالك - انتهای جهادجنوبی -  جاده مخصوص کرج 11کیلومتر - تهران 60-44908845تولیدکننده مفتولهای صنعتیایروف19

722ایران5واحد  - 7پالك - کوچه نوربخش - تهران خیابان ولیعصر 88802218تولید مفتولآسیا سیم20

21Panchmahal0091-26763047777هند

22Assomac0091-12028665057هند

720ایران235خیابان آزادی بین خوش و بهبودی ساختمان فوالد یزد شماره 6156تولید کالف های صنعتی و ساختمانینورد فوالد یزد23

639ایران23ساوه، شهرك صنعتی پرند پالك - جاده قدیم تهران  - 75کیلومتر 5-66755904تولید گرانول پی وی سی و نوار های آبندیمصنوعات عقاب پرند24

7ایرانمنطقه صنعتی دولت آباد- اصفهان 45837796-031صنایع مفتولیثمین سیم سپاهان25

6ایران جاده مالیر به اراك شهرك صنعتی سهند خ تالش12کیلومتر -مالیر21-32345020-081انواع مفتولصنایع مفتولی ذوالفقار مالیر26

724ایران89پ - خ شهید تندی-خ توحید - اصفهان36284144-031تولیدکننده انواع کالف و میلگردفوالد سپید فراب کویر27

715ایران146پ -ظهیراالسالم33962495طراحی و چاپ صحافیچاپ گراف28

صنعتی فرد شاهین29

انواع  توری حصاری، توری گابیون، : تولید کننده انواع صنایع مفتولی شامل

انواع مفتول ، سیم خارداررشته ای وحلقوی و تیغی ، توری مش ، توری 

پرسی

71ایران- خرداد مقابل بازار شیرازیها 15خیابان - تهران 87588

721ایرانبازار آهن شاد آباد66205093مفتول و فنس،دستگاه سازیمجتمع تولیدی قدس30

67ایران552324329121755322طراح و تولید کننده دستگاه های جوش مقاوتیالکترو تکنو تک31

1394 آذر ماه 18 الی 15- سومین نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی ، سیم و كابل ، اتصاالت و ماشین آالت وابسته 
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تولیدی و صنعتی جهان پخش فنر32
و  تولید کلیه مفتولهای -  فشاری و فرم دار  –تولید کلیه فنرهای  لول 

مخصوص فنر و پیچ مهره

33442960-

33504622

- نبش پرهیزکار - روبروی مخابرات - خیابان دی - میدان قیام - تهران 

490پالك 
77ایران

صنایع مفتولی کمیل33
سیم -توری حصاری-انواع توری گابیون–تولید کننده مفتول گالوانیزه گرم 

توری جوشی-خاردار
7ایرانمیدان شهید اردستانی- شهرستان - تهران 36720021-22

64ایران12جاده خاوران خاتون آباد اول کوچه دی پالك 36467042تولیدکننده مواد اولیه سولفات مس و روان کننده های کششیشیمیایی پارسا34

7ایران790ساختمان - میدان جمهوری - تهران 66426031بیدوایر،انواع مفتول هاصنایع مفتولی تاکستان35

صنعت گران برتر36

ساخت و راه اندازی انواع خط - ساخت و راه اندازی خط تولید گالوانیزه  

، پرسی ، بافتی ، شن وماسه ، حصاری ، مرغی و  (مش)تولید توری جوش 

خط تولید تیرچه و - شاخه کن (ساخت و راه اندازی دستگاه های - گابیون 

 میلی0.70ساخت و راه اندازی خط تولید مفتول از قطر  ) –خر پا 

638ایران5تهران، اتوبان آزادگان، بازار بزرگ آهن مکان، خیابان66685260-1

33272791-041تولید و عرضه مفتولهای فوالدیصبح آگهی37
ساختمان رز - جنب بانک اقتصاد نوین - کوی ولیعصر - فلکه بارنج - تبریز 

4طبقه 
710ایران

7ایران3 جاده مخصوص بلوار گلستانک بن بست اول پالك 14کیلومتر - تهران 44197491تولید کننده انواع مفتولصنایع مفتولی دلجو38

611ایرانبلوار فردوس شرق- آریاشهر - تهران 44002646تولید قالب های کشش سیم الماس کاران فن آور39

633ایرانمیدان پلیس به سمت میدان تره بار سمت چپ سوله آبی رنگ- پیشوا 8-36739006تولیدکننده مفتول کششیصنایع مفتولی نوین40

تنگستن دوزه صادق زاده41
قالب های رادوفاین قالب - بورس دوزه های کشش در اشکال مختلف

پیچ،رولینگ،پانچ و لوازم و خدمات سایز و پولیش

66721707-

66732134
7ایراننبش ترمینال- خ امام خمینی 

سیم و کابل برق(سهامی خاص)راهدار صنعت کیهان 42
88774517-

88650175
6ایران603 واحد 6طبقه  - 66پالك - بلوار اسفندیاری - خیابان ولیعصر - تهران 

719ایرانشورآباد صنعت دوازدهم56547865تولید و عرضه انواع مفتول  انواع توری  ، انواع سیم خاردار ، میلگردصنایع مفتولی علوی43

714ایرانبعد از پمپ گاز- بلوار نگارستان - شهرك صنعتی شمس آباد - تهران 66314949تولید انواع حصارحصار ایمن پیشرفته44

تولید مستربچ های رنگی و سیاه و سفید و افزودنیهای صنایع پالستیکینام آوران رنگدانه آریا45
کارخانه56221703

33968423-7

کوچه - بلوار بوعلی - بلوار بهارستان - شهرك صنعتی شمس آباد - تهران 

148سمت چپ پالك 
7ایران

614ایران12تهران خ قزوین  خ غفاری پ55400993بازرگانی علی عراقی46

47ARA MAKİNA İMALAT SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ.

Dry and Wet Wire Drawing Machines

- Welding Electrode Production Plants

  - Wire Coiling and Decoiling Systems
009 0216 378 8761Sanayi Cad. Çetin Sk. No: 4 Kurtköy – Pendik / 

İstanbul TURKIYE
620ترکیه

48ozyasar Tel ve 6an San AS90 212 547 16 45Sanayi Cad. Çetin Sk. No: 4 Kurtköy – Pendik / 

İstanbul TURKIYE
615ترکیه

49
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان 

مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران
4-33522981اتحادیه

م بهارستان خ مصطفی خمینی پایین تر از سرچشمه روبروی بانک - تهران

ط دوم633ملت پ 
641ایران

640ایران179جاده قدیم قم کهریزك مجید زباد نرسیده به باسکول هاتفی پ 56545512تولید انواع مفتولصنایع مفتولی شرکاء50

گروه صنعتی پوالد کف51
تولید کننده خرپای میلگردی جوشی و خرپای میلگردی قالبدار و شبکه 

مش)میلگردی
717ایران184شیراز قصردشت بلوار میرزا کوچک خان نبش بلوار شاهد پ 713635244

630ایران195 ب 7اصفهان شهرك صنعتی مورچه خورت خ شیخ بهایی 3145643469مفتول گلدزنی سرد،مفتول فنر، مفتول بتن پیش تنیدههرمس مفتول52

723ایران60رشت خ شریعتی اول بازار میخ فروش ها پالك 1333555751صنایع فلزیصنایع فلزی و میخسازی رشت53

636ایران1559نبش خ قو شماره -بلوار سعدی -شهرك صنعتی عباس آباد36423565کابل آنتن ، دوربین ،کنترل و مخابراتیکیان کابل54

613ایرانساختمان عمران-تبریز خ راه آهن تقاطع قطران4134420485مواد اولیهژاو کیمیا55

712ایران20تهران بلوار مرزداران خ بهار پ 44248578تولید انواع مفتولصنایع مفتولی خضریان56

617ایران4954144896: کدپستی1735894945قرقره های سیم و کابلکارگاه صنعتی شمال57

لیماك صنعت پارسیان58

تولید کننده انواع میلگرد های صنعتی در مقاطع گرد، شش گوش، چهار 

 6 تا 5/1 میلیمتر  و طول های 16-4گوش و اشکال خاص در سایزهای 

 و سایر فوالد های کربن دارCK، ST، (خوش تراش)متراتومات

612ایران444همدان شهرك صنعتی بوعلی بلوار یکم خ دهم شماره 8134383857

625ایرانتهران شهرك صنعتی شمس آباد بلوار سروستان گل سرخ88605201تولیدکننده میلگرد و شش گوش اتوماتآلیاژ فنر امید59

تولید کننده طوقه الستیکبیدوایر60
22224649-

22275040
73ایران112پالك - خیابان میرداماد- تهران
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تولید کننده طوقه الستیکصنایع مفتولی زنجان61
22224649-

22275040
7ایران112پالك - خیابان میرداماد- تهران

62CSM METALURJI

CSM METALURJI was found in 2002 in Istanbul. The 

company is the designer of complete solutions on wire 

galvanizing lines as an engineering and manufacturing 

company who builds turnkey hot dip wire galvanizing 

plants. CSM METALURJI team has big experience 

902128581806ALKOP SANAYI SITESI 15. SOKAK B2 BLOK NO 

1-2 ESENYURT 34522 
623ترکیه

637ایران76845-185تهران، نارمک دانشگاه علم و صنعت، پالك503-77240500تحقیقات ،پژوهش ، انتشار هفته نامه آلومینیومنشریه آلومینیوم63

64Glory MicaMica Tape
+86 573 

83199950
Fengqiao Town,Jiaxing City ,Zhejing Province ,China618چین

65YANGZHOU CHENGMING 

ELECTRICAL CO.,LTD.
All type of Metal and Plastic reels…

+86 514 877 55 

822
Fangxiang Industrial Zone, Yangzhou City, China626چین

66Wuxi Pingsheng Science & 

Technology Co., Ltd

: Wire drawing machine, pay-off and take-up units, steel 

wire pre-treatment line, Annealing furnace, 

galvanization line

+86 510 852 62 

398

98-1, Nankai road, Shuofang industrial park, New 

district, Wuxi, China
619چین

67
ZHEJIANG HARBOR 

MECHANICAL AND 

ELECTRICAL 

Activities:RIYUE MACHINE mainly produces 

aluminum and copper continuous extrusion machine

0086-0519-

86280200

36 FANGQIAN STREET,QIANHUANG 

TOWN,WUJIN
627چین

68CANGZHOU RIYUE MACHINE 

CO.,LTD

.,ltd has rich experience and technical level in the 

production

:0086-554-

266068

NO.28 DATONG INDUSTRIAL 

DISTRICT,DATONG,HUAINAN CITY ANHUI 

PROVINCE

628چین

69Telsas Tel ve Tel mam.san.T

COPPER COATED WIRE, ELECTRO 

GALVANIZED WIRE, STAPLE WIRE, PAPERCLIP 

WIRE, STITCHING WIRE, ANNEALED WIRE,SG2 

WELDING WIRE,COAT HANGER WIRE, PIN 

WIRE,BRUSH WIRE

616ترکیه

تولید و فروش توری های فلزی ، تئری های صنعتی و پشم مفتولصنایع امیران70
66137749-

66143526
642ایرانبازار آهن شادآباد

71MIKROTEK MACHINES 

LIMITED

The company’s product line includes Superfine Natural 

diamond dies (0.013 mm to 0.050 mm), Natural 

diamond dies, Mono 

621هند918042688999


