
 

 

 

 تعدادی از خریداران دستگاههای هواساز ساخت  شرکت اصفهان هواساز :
 

 نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف نام شرکت ردیف

1 
سازمان میوه و تره بار 

 میادین 
52 

 شرکت بنا سازان سپاهان
 شرکت شیر پگاه 37 شرکت آ رد میهن 94

5 
میادین بازار سپاهان 

 شهر 
52 

 ( مترو اصفهان)
25 

شرکت باند و گاز و 

 پنبه کاوه
 شرکت کادر سازه 39

7 
میادین بازار سه را 

 ملک شهر 
53 

 شرکت  فوالد مبارکه
21 

سردخانه سرخ دشت 

 )هوتن(
32 

صنایع برودتی و لبنی 

 طوفان

 52 میادین بازار حجت  9
 شرکت فوالد ماهان

 32 سردخانه صبا 25
شرکت پگاه پروتئین 

 پیوند

 54 فهان شهرداری اص 2
 شرکت فوالد نطنز

27 
شرکت گاز اکسیژن 

 اصفهان
 رستوران محفل 33

2 
لشکر چهل صاحب 

 الزمان 
75 

زدیشرکت فوالد نورد   
 شرکت جال فوم 32 سردخانه میالد 29

 71 سالن تئاتر ملک شهر 3

ایغرب آس فوالد  

22 

سردخانه پشتیبانی 

امور دام آذربایجان 

 شرقی

 شرکت گوهر ناب 34

2 
تجارت شعبه  بانک

 مرکزی اصفهان 
 شرکت کیوان همدان 25 سردخانه آهودشت 22 شهرداری اصفهان 75

 suny 23لوازم خانگی  77 اسوجیدانشگاه آزاد  4
شرکت آرد جوانه 

 شوشتر
21 

شرکت مقواسازی 

 کوثر

15 
موسسه علی ابن 

 ابیطالب 
79 

 شرکت مواد کاران
22 

انشرکت نفت اصفه  
25 

شرکت نگارستان 

 دجاوی

11 
سازمان میراث 

 فرهنگی اصفهان 
72 

ایپو یمصنوعات فلز  
24 

یشرکت برنا باطر  
 شرکت مبتکران 27

 72 نوا بهداشت قم  15
 یسپاه نب یمهندس یفن

 اکرم
25 

توکا نسوز شرکت  
 ریخته گری دروش 29

17 
کارخانه گیدا)کشور 

 ترکیه(
73 

آذفر یساز خیم شرکت  
21 

توکا فوالد شرکت  
22 

نشر شرکت چاپ و

 لیال

19 
دانشگاه آزاد دولت 

 آباد
72 

نیسپاهان کاب شرکت  
25 

اقعر هیمانیسل مانیس  
 سردخانه باوفا 22

12 
 یدانشگاه صنعت

 اصفهان
74 

نگستر خراسا ایپو شرکت  
27 

آرد  کارخانجات

 هیمانیسل
 شرکت راک سرامیک 23

12 
آزاد اردستان دانشگاه  

95 
 اصفهان مترو

29 
شرکت  ذوب کیمیا 

 افروز
 سردخانه پیرشا 22

13 
 یعلوم پزشک دانشکده

 اصفهان
91 

شانیشرکت ژرف اند  
 صنایع نسوز ایران 24 استیل ذوب سپاهان 22

12 
نیام یداروساز  

95 
ذوب آهن اصفهان شرکت  

 شرکت لعران 45 شرکت آرد وزیری 22

14 
 حانیر یساز دارو

 نقش جهان
97 

ا)هس یساز مایهواپ عیصنا ) 
23 

شرکت آرد بیهق 

 بزوارس
 سردخانه پدرام 41

 99 گالوانیزه گام اراک 55
سپاهان  یصنعت مجتمع

یباتر  
22 

شرکت لعاب ایران 

 شیراز
 سردخانه بهار 45

51 
گالوانیزه رویین ساز 

 امین اراک
92 

 هسته    یراکتورها سوخت

رانیا یا  
 سردخانه قفرانی 47 صانع آلومینیوم هزار 24

 92 بهساز فوالد 55
 ریهفتم ت عیصنا

 49 شیمیایی سفلچگان 35
سردخانه محمودی 

 )سلماس(

57 
شرکت پوشش کاران 

 پوالد
93 

 پشم سنگ آریا
31 

شرکت انتقال کاز 

 اصفهان
 ریخته گری چاوش 42



 

 

 

 92 شرکت پلی اکریل ایران 59
 کاغذ کهریزک

35 
گروه صنعتی ایران 

 خودرو
 رز پلیمر 42

 155 مبدل سازان شرق 43
 شرکت رسول اصفهان

 مارون صنعت 135 بینا رزن همدان 193

 192 گلپوش اسپادان 157 ریخته گری دقیق 42
فرش پردیسان 

 )دلیجان(
 بافندگی حمید پور 137

 194 شرکت سیمینه بافت یزد 159 شرکا شیرآالت صنعتی 44
فرش ماهریس بافت 

 )اشتهارد(
 بافندگی میالد قائم 139

 132 فرش تمدن )کاشان( 125 دشرکت پوشینه بافت یز 152 شیر گاز ایران 155
کارخانجات تولیدی 

 ممتاز

 121 شرکت خوش نخ یزد 152 گز سکه 151
فرش نگین گلستان 

 )کاشان(
 بافندگی سلمانی 132

 125 فرش گنجینه 153 بهریزان 155
فرش الماس کویر 

 )کرمان(
 نساجی شاکری 133

 152 سردساز خودرو 157
دانیبهش یفرآورده ها  

127 
ابان فرش نگین ت

 )کاشان(
 ریسندگی شفق 132

 154 ریخته گری فوالد نیما 159
رزن همدان نایب  

129 
فرش نگین 

 مشهدهالل کاشان
 موکت ظریف مصور 134

 175 پروفیل سازی جباری 152
یمیتات ش شرکت  

122 
ریشرکت حا  

 ماهوت باف 125

 171 شرکت سپاهان روی 152
نهیآرد شرکت  

122 
اسنوا شرکت  

 مخمل البرز 121

 175 شرکت ژال تجهیز 153
 سپاهان راسن

123 
 قطعه دیسد شرکت

 گلپا
 شرکت هاکوپیان 125

152 
تهیه مواد غیر فلزی 

 تدین )مبارکه(
177 

دانیبهش یفرآورده ها  
122 

رانیرنگ ا شرکت  
 ریسندگی صوفی آباد 127

154 
فرآورده های گوشتی 

 هامون تباهه
179 

رانیا یشرکت کنتور ساز  
124 

ساآ یتیگرنگ  شرکت  
 شرکت پوشانک یزد 129

صدف  یمقره ساز شرکت 172 شرکت دانش یاخته 115

 گستر زنجان

 122 سکه گز 125
 کارخانه پروین

شرکت مبدل سازان  111

 شرق

172 
 شرکت زر بافت کاشان

121 
 نساجی زمانی )درجه(

122 
 شرکت ایران ترمه

سردخانه  115

 نوشاد)همدان(

173 
 شرکت نار حریر خراسان

125 
 نساجی اشراقی

123 
 نساجی نسرین

شرکا گالوانیزه گرم  117

 آلدا

172 
 شرکت فرش زمرد مشهد

نساجی اصالنی  127

 )خمینی شهر(

ریسندگی و بافندگی  122

 سپیدباف صبا

ریخته گری کمال  119

 سپاهان

174 
 نساجی نگین اصفهان

شرکت الیی بافت  129

 قزوین

124 
 شرکت مهیا بافت

112 
 اپشم سنگ آری

195 
 شرکت بیتابافت

122 
 شرکت  بافندگی اکمل

شرکت آرد روشن  145

زدی  

112 
 اصفهان در

191 
 شرکت روژان بافت

122 
 نساجی اعالیی

گل آرد  شرکت 141

رفتیج  

113 
 فروشگاه جهان شوفاژ

195 
 بافندگی پارنقش

123 
 نساجی محمدزاده

بادله یساز نیماش 145  

112 
 شرکت قدس مالیر

197 
 فدکشرکت بافت 

122 
 شرکت دیسمان

 ییغذا عیصنا 147

 خراسان

114 
 شرکت کوالک سازه

199 
 شرکت عالی تاب

124 
 شرکت مشهد ریس

مبدا تانک شرکت 149  

155 
 شرکت آجر افشین

192 
 شرکت مهرتاب

135 
 نساجی بهرامی

 ایمیذوب ک  شرکت 142

 افروز

 


