انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
لیست اعضا کاال و خدمات عمومی
ردیف

رشکت

نام مدیرعامل

وبسایت رشکت

1

صنایع فوالد اخگر اصفهان

رحیم نصر

www.akhgarsteel.ir

2

تولیدی مشیران شبکه

مانی افشار

www.meshiran.com

3

تهران سکو

سیّد مرتضی میری

www.tehransakkoo.com

4

پشم سنگ ایران

بختیاری

www.

5

فوالد آلیاژی ایران

علیرضا چایچی یزدی

www.iasco.ir

6

صنعتی آما

رامبن علیزاده راد

www.ama-co.com

7

آمل كربراندم

مهدی حبیب زاد كاشی

www.amolcarborundom.co -.org

علی جمالی

www.bksco.ir

9

اركان گاز

محمد حسن دیده ور

www.arkangas.com

10

تارابگین

ایرج رخصتی

www.Tarabgin.ir

11

ابداع گران پدیده

خدایار شیبانی

www.egpco.com

12

الکترود یزد

دكتر جواهری

www.yazd-electrode.com

13

نقش جهان پاالیه

سید حمید فقهی

www.njf-filter.com

14

آبکاری وگالوانیزه زنده رود

نیما عالم زاده

www.zendehroodco.com

8

مهندسی مشاور و بازرسی
بهینه كاوش صنعت

گروه آریا نورین
15

میکا(كارخانجات صنایع فلزی و

بهاره فرقانی

www.micaelectrode.com

میخسازی پارس)
سهیال ساالری

www.scfc.ir

بهروز قدیمی

www.iei-co.com

18

صنایع دیرگداز آمل

علی شفیق

www.dirgodazamol.ir

19

سرامیکهای صنعتی اردكان

اصغر برهانی

www.aic.ir

20

پشم سرباره آسیا

سیدرسول اسماعیلیان

www.asiaslagwool.com

21

صنعت تجارت مهر

خسرو سرمدی

www.mco.ir

22

تولیدی الکترود پارس

ابوالفضل نکوفر

WWW.PARSELECTRODE.COM

23

شعله صنعت

ایوب عادلی

www.sholehsanat.com

24

ماشین سازی اندیشه شمال

عبدالرضا حمیدی سیبنی

www.andishe-shomal.ir

داود صفایی

www.zrbehroshd.com

16
17

25

الیاف سرامیك سپید
بازرسی مهندسی و صنعتی
ایران

تعاونی مهندسی الکترونیك
بهرشد

26

ریخته گری فوالد طبرستان

غالمرضا رسولیان

www.tsfco.com

27

فرانسوز یزد

داود عظیمی

www.faranasooz.com

محسن زمردیان

www.hedcoint.com

29

كلورز آریانا

دكتر سید هانی نمکی

www.klevers-aryana.com

30

تولیدی قطعات الستیکی تهران

حسین عباسی

www.tehranrubber.com

31

صنایع الستیکی جاویدان

سید علی هاشمی ابراهیمی

32

گروه صنعتی سانا عایق

آرمان قریب

www.kflex.ir

33

صنعت منصور

محمد حسین پرتودزفولی

www.smansoor.com

34

ستاره پاالیه

مرتضی نژاد ستاری

www.setarehfilter.com

35

پاک برنز پاكزاد

غالمرضا پاكزاد

www.pakbronze.com

36

آریا بارون توس

28

مهندسی و طراحی همپا انرژی
(هدكو)

محمدخلیل محمدزاده
طبسی

www.aryabaron.com

37

فرافن گاز تهران

مهدی میرزایی

www.farafangas.com

38

میعاد صنعت كوشان

سیداحمد گلستانه راد

www.mskooshan.ir

39

تست صنعت

مهدی عظیمی نژادان

www.testsanat.com

مجید شیرانی

www.fooladtechnic.ir

41

لوید آلمان كیش

محمدرضا طالبی

www.lloyd-alman.com

42

بهسازان توسعه آرمان (بتا)

مجید بهرامی

www.betaenggroup.com

43

رهام فرآیند ساخت

حسن حسنی

www.rohamfarayand.com

44

كیا الکترود شرق

عقیل طالبی

45

پناد پالستیك

سید حسین غلمانی

www.panadplastic.com

46

صنایع فلزی اركان متاع البرز

وحیدرضا حالج

www.arkanmata.com

تاجیك رستمی

www.tanootas.com

48

سندروس صنعت

سید حسین میرمحبوب

www.sandroos.com

49

سپهر گاز كاویان

علی جان محمدی مالیری

www.kaviangas.com

50

گروه صنعتی كهرنگ

مصطفی رناسی

WWW.KOHRANGGROUP.COM

51

پشم شیشه ایران

رضا فراهانی

www.iranglasswool.com

40

47

مهندسی و بین المللی فوالد
تکنیك

مهندسی و ساختمان تنوتاس
تابان

52

كاوش جوش

اكبر هادی زاده

www.kavoshjoosh.com

53

موسسه فنی شاهرخی

حمیدرضا شاهرخی

www.shahrokhi.com

54

آریا آزمون صنعت

امیر دادخواه

www.aas-co.ir

55

پشم سنگ آریا

محمدرضا واعظ تهرانی

www.Ariarockwool.ir

56

پشم سنگ ویال

ابراهیم صالحی

www.pashmsangvila.com

57

پترو آرتون

سعید فهیمی

www.petroartoon.com

58

رنگین ذوب سپاهان

اصغر بخت افروز

www.rzsco.com

59

قطعات پیش ساخته فلزی كیان

رامین اختراعی

60

كامپوزیت آسیا

علیرضا خاوندی

www.asiacomposite.com

61

صافات انرژی یزد

رضا جوادپور

www.safatco.com

62

آتیه پردازان ظهور شریف

مهدی شفیعی قاسمی

www.apzsharif.com

63

شركت پارامیس

مهدی عباسیان

