فهرست شرکت های استان(والیت) چلیابینسک ،که عالقه مند
به همکاری با جهموری اسالمی ایران هستند
نام شرکت

شماره
۱

اوآاو« م.م.ک»

٤

گروه « چ.ت.پ.ز».

عالقمندی ها در ایران ،پیشنهای های مشخص
عرصه فعالیت ها
برای همکاری
 تولید فلزات از قبیل :چدن ،فوالد ،محصوالت نیمه تمام (قطعات  -تحویل محصوالت نیمه تمام(قطعات صنعتی)برای توید نورد ،نورد گرم و سرد محصوالت
صنعتی) برای تولید نورد،
 تولید نورد گرم و سرد محصوالت تخت (ورق) با پوشش های تخت(ورق) با پوشش های محافظ و پوشش هایغیر محافظ و غیره.
محافظ و پوشش های غیر محافظ و غیره؛
پشنهاد فروش کارخانه متالورژی در ترکیه
 تولید و فروش محصوالت فلزی؛)(http://mmkturkey.com.tr
 توسعه تجارت خارجیبه سرمایه گذاران ایرانی
 -۱گنجاندن انواع لوله محصوالتی گروه
گروه« چ.ت.پ.ز» .یکی از گروه های پیشرو صنعتی مجتمع
متالورژی روسیه است .سهم شرکت مذکور در بین تولید کنندگان چ.ت.پ.ز .و همچنان گنجاندن تجهیزات اصلی و
لوله روسیه در سال  ٤١۱۲میالدی به  ۱٫٨۱ ٪میرسد .گروه« مخازن نفتی در رآستای برنامه «نفت به عوض
چ.ت.پ.ز» ،.شرکت ها و موسسات را در بخش صنعت فلز آهن کاالی روسی» که طبق مقررات تفاهم نامه بین
دولت روسیه و ایران که به تاریخ  ٥اگست
متحد می کند ،که از قیبل :کارخانه نورد لوله ،کارخانه لوله
٤١۱٢میالدی به امضاء رسید.
«پیروه اورالسکی» ،مجتمع انبار برای تآمین فروشات
محصوالت لوله در سایر مناطق ،شرکت«میتا»در بخش بازیافت  -٤همکاری با گروه «چ.ت.پ.ز ».در پورژه
ساخت و ساز خطوط لوله گاز «آی.جی.ا.ت» به
آهن قراضه ،شرکت «ریمیرا» در بخش تجارت خدمات نفتی،
عنوان عرضه کننده لوله های فوالدی و خطوط
می باشند.
اتصاالتی.
 -٣همکاری با گروه «چ.ت.پ.ز» در توسعه
پروژه های نفت و گاز« پارس جنوبی» به عنوان
تامین کننده لوله های فوالدی و تجهیزات معدنی
زیرزمینی.
 -٢تحویل لوله های فوالدی ،خطوط لوله های
اتصاالتی و تجهیزات معدنی توسط گروه
«چ.ت.پ.ز» به شرکت های که نیازمند هستند.

٣

اواواو« تکنالوژی کرانوی»

تولید جرثقیل های برجی سریع النصب ،لیفتراک ،طراحی فلزی
غیر معمول

 -۱تولید تجهیزات باالبرنده (ساخت و ساز و
صنعتی) ،طراحی فلزی غیر معمول ،تجهیزات
انباشت ،نورد ،آلیاژ و فرجنجس در روسیه
فدراسیون و عرضه به ایران.
 -٤محلی سازی تولیدات پر تقاضا ترین مدل
جرثقیل های برجی (قطعات آن) در ایران
 -٣توسعه همکاری جهت اجاره جرثقیل ها در
ایران

۲
زااو «کونار»

تولید جرثقیل های برجی سریع النصب ،لیفتراک ،طرح های
فلزی غیر معمول

 -٢قرارداد نماینده گی از منافع شرکت
«تکنولوژی جرثقیل» یا » به روسی کرانووی
تیخنالوگی» در ایران
 -۱تولید تجهیزات باالبرنده (ساخت و ساز و
صنعتی) ،طراحی فلزی غیر معمول ،تجهیزات
انباشت ،نورد ،آلیاژ و فرجنجس در روسیه
فدراسیون و عرضه به ایران.
 -٤محلی سازی تولیدات پر تقاضا ترین مدل
جرثقیل های برجی (قطعات آن) در ایران
 -٣توسعه همکاری جهت اجاره جرثقیل ها در
ایران

تولید و توسعه وسایل نقلیه باربری و قطعات دیکی آنها

۵
زااو «کاخانه خودرو« اورال»

 -٢قرارداد نماینده گی از منافع شرکت
«تکنولوژی جرثقیل» یا « به روسی کرانووی
تیخنالوگی» در ایران
 -۱عرضه فناوری خودرو
 -٤ایجاد کارخانه مشترک مونتاژ خودرو

۶

اواواو اتحادیه «سیوزپیشپروم»

تولید و فروش مواد غذایی

۷

اواواو « انجمن انرژی کوچک اورال«
م.ک.س»

 ساختن نیروگاه برقی حرارتی-کوچک با قدرت  ٤١میگاوات قرارداد خدمات انرژی تولید تجهیزات کمکی برای ساختن نیروگاه برقی حرارتی-کوچک

٫

اواواو« ایورازیسکی« ازماتورنی زهود »

پروفایل اصلی کارخانه  ،تحهیزات معدن نفت و گاز و اتصاالت
لوله می باشد ،که از فوالد کربن دار ،آلیاژ کم فوالد و ضد زنگ
ساخته شده است ،دارای قطر ٤١الی ۱۱١١١میلی متر ،و فشار
اسمی  ۱٨١الی  ۱١٥میگاپکسل بوده ،و برای برآورده ساختن
نیاز های تولیداتی نفت و گاز ،کارخانه و واحد های فرآوری
نفت گاز استفاده از حمل و نقل لوله اصلی نفت گاز و فرآوری

قرارداد کردن مستقیم با فروشگاه های خرده
فروشی و توزیع کنندگان در قلمرو جمهوری
اسالمی ایران
 -۱پیشنهاد ها برای سرمایه گذاران:
 ساختن کارخانه برای تولید نیروی برقی جهتفروش آن به مصرف کننده گان(.قرارداد خدمات
انرژی )
 اعطای وام توسط بخش مالی شرکت«م.ک.س ».به واحد های ساختمانی نیروی برق
در قلمرو روسیه و یا دیگر کشور های جهان
 -٤پیشنهاد برای مصرف کننده گان بخش
صنعتی ایران:
 ساختن نیروگاه برقی حرارتی-کوچک( باقدرت  ٤١میگاوات) برای نیاز های تولیدی
ایران
 -٣پیشنهاد برای تولید کنندگان تجهیزات نیروگاه
برق با قدرت الی  ٤١میگاوات:
 خرید تجهیزات برای ساختن نیروگاه های برق،که استفاده آن به مقصد تولید نیروی برق آبی،
گرما ،خورشید ،باد ،انرژی که در نتیجه سوخت
گاز بدست میآید؛
 محلی سازی تولید کنندگان تجهیزات تولیداتیایرانی ،جهت ساختن نیروگاه برق با قدرت الی
٤١میگاوات در روسیه.
شرکت آماده هر گونه همکاری است.
 -۱عرضه تجهیزات نفت ګاز و اتصاالت لوله
در جمهوری اسالمی ایران:
 امکان اطالع رسانی در مورد تدارکات دولتیو یا تجارتی پس از دریافت لیست زمینه های
تجارتی الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران؛
 -هماهنگی در عرضه تجهیزات صنعت نفت و

های نفتی استفاده مینوان کرد.
پروفایل های اصلی تجهیزات کارخانه از قبیل:
 تجهیزات سرچاهی مقاوم در برابر خوردگی و لوله کشیستون توسط (K٣محتوای  S٤Hتا NP ۱١٥-۱٢ .٪٤٥
میگاپکسل)
 شیرآالت مقاوم در برابر حرارت (الی ٣٥١درجه سانتی گرید شیرآالت ۱١۵ -۱٢ PN، DN٥١-میگاپکسل توسط ،K۱سوزنی ٣١١
K٣ ،K٤؛
 شیرآب توپی (متوقف و کنترل کننده جریان ) ٣٤ -۱٨١ NP ،DN٫١١-٥١میگاپکسل
 شیرآالت دیسکی ،چوک ها ،دریچه ای ،دریچه های فاضالببرگشتی
(دو  ۱۵١......۵١میلی متر)

۹

اواواو « تکنالوژی پریکت»

گاز به سطح استندارد های بین دولت ها .
گوست
 دریافت لیست نیاز های فوری برای خریدتجهیزات نفت و گاز.
 -٤برگذاری نماشگاه ها با ارائه قابلیت های
کارخانه های تهجیزات نفت گاز در جمهوری
اسالمی ایران؛
 -٣تهیه لیست نماشیگاه های صنعتی سال های
 ٤١۱۵-٤١۱۶میادی در جهموری اسالمی
ایران؛
 -۲امکان سفر هیئت ستان(والیت)چلیابینسک
به جمهوری اسالمی ایران با پیشکش نمودن
فعالیت های کارخانه؛( در صورت امکان،
همکاری مالی)
 -۵توسعه برانامه های منطقه ای در روابط
صادرات -واردات در عربخش عرضه
تجهیزات صنعتی،
 -۶پشتبانی اطالعاتی:
 ایجاد لیست تماس با ارگان های دولتی ،که درتوسعه صنعت نقش دارند ،اراکین دولتی که
سرمایه گذاری پروژه ها را می کنند از طریق
اتاق بازرگانی فراهم خاهد شد.
 -۷فراهم سازی امکانات محلی سازی تولیدات
تجهیزات نفت و گاز.

توسعه تکنولوژی فلزی دررشته ماشین سازی ،توسعه برنامه ها پیشنهاد همکاری این شرکت در زمینه
با قابلیت کنترل ابزار و ماشین آالت  ،توسعه تجهیزات و دستگاه مایشنکاری؛ توسعه فن آوری برای تولید قطعات
ساده و پیچیده در رشته مهندسی  ،همچنان توسعه
های ویژه.
تکنولوژی فلزی دررشته ماشین سازی ،توسعه
برنامه ها با قابلیت کنترل ابزار و ماشین آالت

 ۱١اواواو«زهود پژارنی تخنالوژی«پوژفت»

طراحی ،تولید ،عرضه تانکر های آتش نشانی ،تجهیزات ویژه
آتش نشانی نجاتی ،تجهیزات حفاری و انواع ماشین آالت .

 ۱۱اواواو«اینوینسونه-فینانسوه یه کامپانیه« تگان»

صادرات -واردات کاالها

 ۱٤اواواو« کامپزیت گروپ چلیابینسک»

تولید میلگرد های شیشه ای-کامپوزیتی و توری ها  .همجنان
تولید فیلم استرچ توسط شرکت (اواواو«پرومپلیمیر»)

 ۱٣اواواو« کتیام»

طراحی و تولید دستگاه جوش اصطکاکی نسل جدید ،طراحی و
ساخت انواع دستگاه های پرس هیدرولیکی برای مقاصد خاص.
ارائه خدمات تولید لوله های حفاری و اکتشافی از مواد مشتریان.

؛ از جمله ابزار و ماشین آالت پنج محوری؛ پیاده
سازی و نصب اطالعات برنامه در دستگاه
مشتری؛ توسعه قالب و لوازم جانبی برای
ماشینکاری.
این شرکت آماده فروش محصوالت خود در
ایران است ،همجننان عالقه مند ساختن کارخانه
مونتاژ مشترک به منظور بهبود ایمنی در مقابل
آتش سوزی و استقالل سااختار ها در ایران می
باشد
این شرکت عالقه مند به صادرکردن تجهیزات
از قبیل :ایستگاه های پمپاژ ،خطوط
لوله(شیپورخاموشی ،اتصاالت لوله ،شیر فلکه)
موادها ،تجهیزات حفری است.
همچنان عالقمند به وارد کردن محصوات غدایی
و دیگر کاال ها میباشد.
عرضه محصوالت میلگرد های شیشه ای-
کامپوزیتی و توری ها در ایران  .جهت تولید
فیلم استرچ ضرورت به گرانول است که در
ایران تولید میشود(،اواواو«کمپزیت گروپ
چیلیابینسک») ،عالقه مندیم با شرکت های که
گرانول عرضه میکنند قرارداد کنیم (امکان
محاسبه از طریق داد ستد محصوالت به عوض
محصوالت از قبیل :میلگرد های شیشه ای-
کامپوزیتی و توری ها)
 -۱طراحی و عرضه دستگاه و تجهیزات :
برای تولید لوله های حفری و اکتشافی،
برای حفاری افقی جهت دار،
برای ساختن حلقه چاه های آب.
 -٤طراحی و عرضه دستګاه ها و تجهیزات:
برای تولید لوله های حفری ،حلقه های چاه های
نفت و گاز.

 ۱۲زه.او« لمینارنی سیستم»

 ۱۵اواواو«مایسکی زه ود میدیتسینه»

 ۱۶اواواو« شرکت تولیداتی « الفا-اینتکس»

تولید هود زیست ،هود زیست امنیتی بیالوژیک
کالس  ،III، II، I ،هود  ، PCRهود بخار.
تولید طراحی محصواالت  :مناطق و اتاق های تمیز.
تولید لباس و کفش های مخصوص برای کار با میکروارگانیسم
ها ،لباس های صد الکتریسیته ،لباس ها برای اتاق و مناطق تمیز
و لباس های یکبار مصرف.
 طراحی ،تولید ،مونتاژ ،تآمین کامل اتاق های تمیز برایموسسات پزشکی ودیگر صنایع مختلف از قبیل :موسسات
صنعتی پزشکی و دارویی ،میکروالکترونیکی ،ابزاری و غیره.
 طراحی ،ساخت ،و منتاژ ساختمان های مدوالر برای مقاصداتاق های تمیز با مجموعه لوازم با هوای تمیز بدون باکتریایی.
 تولید مناطق تمیزمحلی ،هود زیست و تجهیزات آزمایشگاه. تولید کنسول های پزشکی حمایت کننده حیات برای تآمین گازهای طبی و منبع تغذیه.
ایجاد مجموعه های تکنولوژی برای مقاصد مختلف مانند (
جوشکاری ،انواع مختلف برش ،ماشینکاری ،مونتاژ و غیره).
تولید تجهیزات برش چوب.

 ۱۷اواواو« موسسه تولیداتی« میتچیف»
 ۱٫اواواو«موسسه تولیداتی-علمی« انرگوتثیخ
سرویس»

تولید و عرضه کننده ،فوالی و آلیاژ های خاص و پروفایل های
فلزی(دایره ،مربع ،راه راه  ،شش گوش)(،ورق(از آلیاژ های
مخصوص) ،فرجنجس و همچنان قطر متغیر و لوله توخالی.
تولید لوازم روشنایی اضطراری ،سیستم های ورشنایی قبل
حمل ،لوازم  ،سیستم روشنای دیود ساطح کننده نور ،سیستم های
روشیایی ضد انفجار

 -٣عرضه دستگاه و تجهیزات برای صنعت
ابزاری ،هواوفضا و خودرو.
این شرکت عالقه مند به همکاری با شرکت های
ایرانی که ،تجارت تجهیزات آزمایشگاه،
پزشکی ،دامپزشکی ،موسسات کشاورزی و
آزمایشگاه ،و دارویی و میکروالکترونیک با
خواسته های باال در تولید تکنولوژی برای محیط
زیست هوای پاک دارند ،میکنند  ،است.
 طراحی ،تحویل ،مونتاژ ،تامین کامل اتاق هایتمیز برای طبابت و صنایع ثابت ،مدوالر و
سیار.
 تحویل اتاق های تمیز محلی ،هود های زیست،تجهیزات آزماشگاهی و کنسول های تغدیه .
امکان ایجاد موسسه مشترک د جمهوریاسالمی ایران
این شرکت عالقمند همکاری با شرکت های مقیم
جمهوری اسالمی ایران در زمینه اتوماسیون
فرآیند و ادغام مجموعه تکنولوژی میباشد،
همجنان ای شرکت در جستجوی نماینده گی برای
پیشبرد تجهیزات برش چوب میباشد.
عرضه محصوالت شرکت مطابق مشخصات
تولیداتی.
تحویل سیستم های روشنایی برای مناطق نیاز به
روشنایی اضطراری در حالت حوادث طبیعی
وتخنیکی در ایران ،در صورت قطع روشنای
بطور غیرمجازی ،همچنان روشنایی کردن
ساحات بزرگ در رویداد های بزرگ فرهنگی.
تآمین تجهیزات نورپردازی ضد انفجار برای
موسسات نفت و گاز مشتریان.

 ۱۹اواواو« نفت-سرویس»

 ٤١اواواو«نووی ابرازیوی تیخنالوگی»

 ٤۱اواواو ن.پ.پ«پرام تیخ ایمال»

 ٤٤اواواو«ن.پ.پ«روته تیخ»

تولید کننده تجهیزات برای عملیات خدمات-نفتی ،تعمیرات اساسی عرضه تجهیزات به ایران ،در آینده -گشایش
شرکت که خدمات نفتی ارائه خاهد کرد.
و خدمات چاه ها ،تجهیزات برای سطح شکستگی هیدرولیکی
،برای سوراخ ،کلید های هیدرولیکی ،دریل های
هیدروسندبالست ،قطعات برای سیستم تله متری و ناوگان سطح
شکستگی هیدرولیکی.
تولید کننده ابزار ساینده ،صفحات کاربید ،مته های حفری ،برش  -عرضه ابزار برش فلزی تولید شده روسیه
 عرضه ابزار حفری ساخت روسیهزغال سنگ.
 عرضه برش ها برای فرز های سرد آسفلت،کمباین استخراج معدن در روسیه.
شرکت آماده همکاری در زمینه:
استفاده نمودن از پوشش سیلیکاتی بر تجهیزات وقطعات فلزی
 همکاری فنی و تخنیکی.جهت حفاظت نمودن در مقابل محیط محاجم ،برای موسسات
 تولید و تامین قطعات تجهیزات با پوششصنعتی نیروی برق ،متالوزژی ،ماشین سازی ،نفت و گاز،
خاص.
معدن ،دارویی و مواد غذایی.
این شرکت جدید ترین تکنولوژی تولیداتی پورد
طراحی و تحقیقات علمی و توسعه-تجربوی با استفاده از
بر دستگاه را پیشنهاد میکند.
تکنولوژی برش برای تولید پودر فلز و الیاف.
فن آوری برای محیط زیست باک ،و بی ضرر
میباشد.
 -۱قیمت مصرف انرژی در ساخت پودر توسط
ماشین در مقایسه با سپری مایع فلزصد برابر کم
بوده ،و هینچ نوع دود بخارفلزی تولید نمیکند.
بطور مثال :در یک تن پودر آلومینیوم انرژی
الکتریکی  ۱١١ربل  .در ماشین و انرژی
حرارتی  ۱١١١١ربل -.از آلومینیوم مذاب.
 -٤زمینه های کاربرد :فن آوری ادیتیو (توسعه
اندازه الیه بندی قطعات در نتیجه ذوب پودر
توسط لیزر ،).پودر میتالورژی(جوشکاری
پودر)؛ پاالیش ،اکسیداسیون ،و فرآیندهای دیگر
در استخراج فلزات در اثر حرارت با استفاده از
مخلوط پودر ،ایجاد کمپزیت ها برای مواد
زره ،هوا و فضا ،بتن های الیافی و مخلوط های
ساختمانی .و غیره،

 ٤٣اواواو« پیروه یه سیرویس نه یه کمپانیه»

 ٤۲اواواو« شرکت تجارتی«چلیابینسک کلیبر»
 ٤۵اواواو« پرومپالیمیر»
 ٤۶اواواو« سیگمه خولدینگ»
 ٤۷اواواو« س.ک.ن».

 ٤٫اواواو «ترگووی دوم( اورالکران)»

 -٣اشکال همکاری :در عرضه پودر و الیاف
برای ایجاد موسسات مشترک ،درچلیابنسک و
شهرستان های ایران..
عرضه تجهیزات و ابزار نفتی ،ارتقاء
تآمین تجهیزات و ابزار نفت  ،ارائه خدمات نفتی.
محصوالت نوآور که در چهارچوکات برنامه
جایگزینی تولید میشود.ارائه خدمات نفتی در
زمینه حفاری ،تعمیری ،بررسی چاه ها ،افزایش
برداشت نفتی.
در حال حاظر ،این شرکت با یکی از شرکت
های خصوصی ایرانی همکاری می کند.
تولید نفت سنج ها ،قالب های خط آهن و ابزار های اندازه گیری .این شرکت محصوالت رقابتی تولیدات داخلی
خویش را برای نیاز های نفتی ،خط آهنی،
جهوری اسالمی ایران ارائه میکند.
خرید گرانول خط پلی اتیلن از شرکت های
تولید کننده فیلم استرچ
ایرانی
عرضه کننده روغن آفتابگردان «تاج و تخت» و
تولید کنده نفت خام تصفیه شده و نصفیه نشده ،روغن بی بو ،که
به نام «تاج وتخت» بسته بندی شده،و محصواالت قابل توسعه ..محصواال برای فرآوری دانه آفتابگردان
تحقیقات علمی در زمینه فناوری نانو و سرامیک با مقاومت باال .تحویل فناوری ها و تجهیزات برای بدست اوردن
نانوالماس و محصوالت مبتنی با آنها -روغن و
گریس ،پوشش آبکاری ،نانوپیاز و دیگر.
تحویل فناوری برای دریافت سرامیک صنعتی با
قدرت باال برای سیستم های زره  ،تعوی
قطعات فلزی و مجامج و کاربرد های دیگر.
تآمین تولید تجهیزات بارگیری مشترک با شرکت
جرثقیل های سقفی ،دروازه ای و برجی  ،دستگاه های مختلف
های ایرانی در ایران ،و یا تآسیس نمایندگی های
بارگیری برای زمینه سازی تولیدات.
شرکت «گ.ک .اوررال کران».
همکاری با مصرف کنندگان «هیدروپینوماتیک»
در چوکات «گ.ک اورالکران» ارزیابی جامع
حالت فنی ناوگان موجود «هیدروپینوماتیک» بعد
از تحویل گزارش و توصیه برای جایگزینی و
نوسازی.

 ٤۹اوآاو اورالسکی ترگووی دوم« لوگیگه»

 ساخت و ساز کم افزایش مبلمان نرم ،اداری ،خیابانی،کابینه ای تولید درب :فلزی و داخلی تولید سنگ فرش ،ریفوژ خیابان برای زیبا سازی خیابان ها. فرم های معماری کوچک برای زمین های بازی کودکان وسپورتی.
 -مبل فرفوژه

 ٣١اواواو« اوچوبنه یه تیخنیکه -گاسین»

تجهیزات آموزشی-آزمایشگاهی پروفایل منهدس الکتریکی و
نیروی برقی.

عرضه «هیدروپینوماتیک» به شرکت های
جمهوری اسالمی ایران.
شرکت «لوگیکه» تقاضای همکاری به فرم های
مختلفت از قبیل:
 -۱ساخت و ساز کم افزایش ،که بر اساس
طراحی فناوری بی همتا شرکت «لوگیکه» می
باشد.
این انواع ساختمان به اساس پرامتر زیر کامال
مناسب میباشد:
 سرعت ساخت و ساز هیزنه کم بهروری انرژی و حفاظت ازمحیط زیست سهولت و مانتاژ سریع مقاومت باال و مستحکمآماده ایم خانه های پیش ساخته را به طور مستقیم
به جمهوری اسالمی ایران عرضه کنیم.
این شرکت همچنان آماده است تا موسسات
ساخت و ساز را به طور مشترک با
فناوری«لوگیکه» تنظیم کند ،با ایجاد شغل برای
کار شناسان هر دو طرف به زود ترین وقت.
ایجاد و عرضه لوازم-تجهیزات آموزشی-
پژوهشی آزمایشگاهی نسل جدید ،برای تآسیس
آموزش فنی تما سطح م جهت های «مهندس
برق» «،الکترونیک» «،اتوماسیون»« ،
برق» «،الکترونیک نیروی» «،فناوری رادیو و
ارتباطات»«،تآمین برق»«،نیروی
برق»«،انرژی خورشیدی و باد»«،صرفه جویی
انرژی»«،نصب و راه اندازی تجهیزات
الکتریکی».

 ٣۱پاو« چلیابنسکی کوزنیجنه-پریسوی زه ود».

 ٣٤ناو«چلیابینسکی میتالورگیچیسکی کمبینات»

قطعات فورج گرم شده حجم دار ،فرجنجس و قطعات ماشینکاری صادر محصوالت و عرضه خدمات شرکت به
جمهوری اسالمی ایران
شده برای صنعت خودرو ،نفت و گاز ،و صنعت انرژی و
مقاصد خاص ،تجهیزات نظامی و دیگر بخش صنایع.
قطعات فورج ساخته شده از تیتانیوم ،آلومینیوم ،فوالم مقاوم در
برابر حراحرت و آلیاژ ها.
 فلز از آلیاژ های مقاوم در برابر حرارت و خوردگی ،بر اساسنیکل و محصوالت ساخته شده از آن استفاده در شرکت های
مهندسی شیمی.
– فلنجGOST 12821-80 ،DIN
و به نقاشی های مشتریASME.
 تجهیزات تخنیکی برای حمل و نقل طوالنی و بار های سنگینالی ۹١تن.
 چرخ ها(دیسک) برای مامیون های باربری ،در کنارهم تریلر،بس ها ،ماشین آالت جاده سازی و نظامی با قطر  ۱۶الی ٣٣
اینچ.
 خدمات در تعمیر و نوسازی تجهیزات فورج فشاری.در بخش صادرات دارای تجربه می باشیم.
این شرکت عالقه مند است که محصوال ت خود
تولید تیرآهن،ریل راه آهن ،میلگرد های فوالدی ،نوار فوالد.
را عرضه کند.
 -۱محصوالت تیر آهن
تیرآهن با بال پهن های موازی با طول
6m, 9m, 10m. 12m.
مطابق با
STO ACCHM20-93,
GOST 535-2005,
GOST 27772-88.
 انداز ه های ثابت23 - 18B1 ،18B2 ،20B1 ،25SH1 ،
30SH1 ،30SH2 ،30B1 ،30B2 ،30K1 ،
30K2 ،35B1 ،35B2 ،40B1 ،40B2 ،

60B1 ،60B2 ،25B1 ،25B2 ،25K1 ،
25K2 ،20K1 ،20K2
 با مارک های فوالدی3SP5 ،09G2S ،S255 ،S345-3.
 -٤محصوالت ریل راه آهن:
R65 ،TU 0921-231-01124323-2014،
)P65-DT350-K76F-25-Y-C-P (E
مارک-
– 3/2
کیفیت ریل های راه آهن ما در آزمایشگاه رسمی
توسط شرکت «راه آهن روسیه» تایید شده است.
گواهی نامه در مورد تولید FBU «RS FZHD
ایمنی ریل های راه آهن.
 ریل های راه آهن P50:تن RP 65تولید شدهTU-475-2013 14-2P
 -٣میلگرد فوالد:
تولید پروفیل از فوالد به اندازه  ۱١تا  ٤١میلی
مقاومت کالسA500Sمتربا مطابق
با استندردSRT AISU 7-93
 نورد گرم فوالد برای تقویت طرح های بتن-آهنی با اندازه  ۱١-۲١میلی متر مطابق به
GOST 5781-82
 پروفیل ورق با مقاومت برای تقویت کردن بتنبا اندازه  ٤١ -۱١میلی مترV500V ،
مطابق با استندرد برتانیا BS 4449-2005

 -۲نوار فوالد
تولید نورد گرم فوالد با اندازه  ۱۹١ - ٫١میلی
متر مارک و تولیدات مطابق با
DIN EN 10084: 2008 ،DIN EN

10083-2،3: 2006 ،EN 10025-2 DIN:
2005
 ٣٣ای پ ورونین گینادی اناتولیویچ

 -۱تولید کننده نوشابه های غیر الکلی( کواس) ،رئیس مخترع
«روش تولید محصوالت نوشابه (کواس) نمیه تمام شده» میباشد،
 -٤توسعه مستندات علمی و فنی(تکنولوژی مواد غدایی ،حمل و
نقل ،فن آوری ساختمانی ،میتالورژی فلزات آهنی ،فن آوری ها
برای مقاصد مختلف) ،توسعه نوآوری ها.

 ٣۲اواواو« چلیابینسکی تراکتورنی زه ود -اورال
ترک»

تولید کننده ماشین آالت راه سازی ،بولدوزر ،کامیون و لودر.

 ٣۵دانشگاه دولتی جنوب-اورال

دانشگاه دولتی جنوبی اورال همکاری خویش را
خدمات در زمینه آموزش های حرفه ای ،ثانویه و اولیه.
به سازمان های آموزشی حرفوی ،فنی-علمی،
شرکت های صنعتی جمهوری ایران در جهت
های زیر ارائه میکند:
آموزش دانشجویان ایرانی بکالور ،ماستری و
دوکتور مطابق برنامه در بخش های( علوم انسان
شناسی ،مهندسی و علوم طبیعی) می پذیرد ودر
زمینه مبادالت فرهنگی ،اکادمیکی دانشجویان و
بخش علمی-فنی همکاری میکند.
عرضه آرد برای تولید کنندګان نانوایی ،عرضه
تولید آرد گندم ( کیفیت عالی ،کالس  ۱و کالس )٤
محصوالت آماده-غذای صبحانه .امکان همکاری
در عرضه محصوالت نیمه تمام(مخلوط آماده
شیرنی پزی) در جمهوری اسالمی ایران.
الکترود های جوشکاری ،کارخانه الکترود والگودونسکی مربوط عرضه محصوالت تولید شده توسط شرکت های
تجارتی جمهوری اسالمی ایران ،که فروش
شرکت اواواو«م.پ.ف.او» می باشد .الکترود های تولید شده
فلزات ،تجهیزات جوشکاری ،مواد مصرف
مطابق مارک های بین للملی سیستم
شونده در جوشکاری را می کنند .این شرکت
 AWSمانند E 6013 ،E 6020 ،E7015 ،E 308
هدف همکاری با مصرف کننده گان و خریداران
،
محصوالت جوشکاری عمده را دارد.

 ٣۶زه او شرکت«اوویلکه ک.خ.پ».زالک»

 ٣۷اواواو« شرکت تولیداتی تجارتی «میتیزنوی»

این شرکت عالقه مند پیاده سازی محصوالت
بدون الکلی بوده ،ایجاد موسسات مشترک در
جمهوری اسالمی ایران در بخش تولیدات نوشابه
های بودن الکلی ،همچنان این شرکت عالقه مند
هنکاری در بخش فن آوری-علمی با جمهوری
اسالمی ایران می باشد.
عرضه محصوالت شرکت در جمهوری اسالمی
ایران

 ٣٫اواواو «آیرونکت»

تجهیزات فلزکاری ،تولید قطعات ،طرحهای فلزی ،و تجهیزات
سفاریش از قبیل ( :مهندسی شیمی ،توسعه نفتی ،صنایع غذایی،
نیورگاه های هسته ای و غیره)

 ٣۹اواواو« پری اریتیت»

ساخت تجهیزات آتش نشانی.

ساخت تجهیزات خازنی

این شرکت عالقمند همکاری با ایران در زمینه
های تجهیزات فرمایشی( مهندسی شیمی ،توسعه
نفتی ،صنایع غذایی ،نیورگاه های هسته ای با
تکنولوژی باال) و همچنان این شرکت عالمند در
ایجاد موسسات تولیدتی مشترک در ایران میباشد.
عرضه تجهیزات خازنی مطابق شاسی کاماز و
اورال:
 کامیون حمل سوخت کامیون نفت کش تانکر برای خدمات رفاهی تانکر برای آب آشامیدنی پمپ های آتش نشانی شیلنگ آتش نشانی وسایل نقلیه آتش نشانی ترکیبی(فوم،پودر) تجهیزات آتش نشانی باالبر -کامیون های آتش نشانی فرودگاه ها.

