
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی:   آدرس دفتر مرک
گیشا، نبش خیابان هفدهم،  

     ۸، واحد  ۲۵۶پالک 
  ۱۴۴۷۷۹۴۳۱۱کد پستی: 

  ۰۲۱۴۲۴۸۸تلفن: 
  ۰۲۱۸۶۱۱۱۸۰۲تلفکس: 

 
 
 

  آدرس  کارخانه: 
جاده  ۵۰اصفهان، کیلومتر 

ی،  شهرضا، شهرک صنعتی را
  بلوار رنگسازان 
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  مشتریان شرکتفهرست برخی از 

  نام شرکت ها  حوزه فعالیت  فیرد

١.   

  انرژی و صنایع باال دستی وابسته

  پاالیشگاه) (نفت، گاز، پتروشیمی و

  

  

  پتروشیمی کاویان  پاالیش گاز بید بلند

  پتروشیمی ایالم  پتروشیمی هگمتانه

  اجاریغنفت و گاز آ  پاالیش و پژوهش رادمان

  فرادست انرژی فالت  نفت و گاز مارون

  نفت پاسارگاد  پالیش نفت کرمانشاه

  پتروشیمی پارس  پتروشیمی لرستان

٢.   

  صنایع فلزی و معدنی

  

  

  

 

 فوالد نیشابور فوالد تکنیک

 فوالد ابرکوه فوالد خوزستان

 پایا صنعت اهواز  فوالد سازه اهواز

 فوالد ویان  فن آوران معادن و فلزات

  ذوب آهن اصفهان  فوالد کاوه جنوب کیش

  بابک مس ایرانیان  فوالد سازه هگمتان

  شرکت ملی صنایع مس ایران

٣.   

 مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران

 

 

 

 

  ١مپنا توسعه   مپنا (مادر)

 ٢مپنا توسعه 
مهندسی و ساخت بویلر 

 مپنا

  مفنا

٤.   

  و ساخت EPCپیمانکاری، 

  آالت فلزیتجهیزات و ماشین 

  

   

  

  

  

  

  شركت ایتوك ایران  شركت مشانیر

  شرکت ایریتک  شرکت الکترو استیل

  شرکت ذوب و تکمیل  شرکت نارگان

  شرکت پتروهگزان  شرکت ژالکه

  شرکت 

  نگین صنعت کاویان
  شرکت فکور صنعت

  شرکت شفاب  شرکت فرینه ماشین
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  ذوب و تکمیلشرکت   شرکت مهاب قدس

  شرکت جهان پارس  کیسونعمران شرکت 

  شرکت

  سازور سازه آذرستان

  شرکت

  سازه صنعت بادبند

  شرکت نصیران خوزستان
  شرکت

  طراحی صنعتی ایران 

  شرکت 

  نوآوران تکساز صنعت
  شرکت عمران

  شرکت کارونسر
  شرکت

  مهندسی ایران نمر فنی 

  شرکت انهار  پارس کیهانشرکت 

  شرکت مهندسی کیان
  شرکت 

  صنعتی اندیشه دوام

کسین صنعت  شرکت آیرین صنعت   شرکت ا

کسیر صنعت  شرکت سکاف   شرکت ا

  شرکت فنرسازی خاور
  شرکت 

  سیمان عمران انارک

  شرکت

  نوسازی هلیکوپتر ایران 
  شرکت مهندس برسو

  فوالد سازه هگمتان
  شرکت 

  اندیش جمژرف 

  شرکت 

  واگن سازی پارس

  شرکت 

  شهریارسازه های فلزی 

  شرکت 

  آب و محیط زیست کیسون

  شرکت 

  ایران ترانسفو

  شرکت مشاور زاویر
  شرکت

  ماشین سازی اصفهان 

  سایر مشتریان   .٥

  شرکت 

  صنایع پالستیک الکان

  شرکت

  بازرسی فنی تکین کو 

  ایرانسازمان توسعه برق 
  شرکت 

  فراتحقیق سپاهان

  شرکت آسفالت طوس
  شرکت 

  سازه ساختمان ایرانیان

  شرکت انلکو  شرکت پاک دارو


