
حـامـیران 
همراه 

معتمد 
صنعتگران

حـامیران دربـارهدربـاره  
شــرکت حامــی آلیــاژ آســیا تحــت برنــد فــوالد حامیــران و به عنــوان یکــی از بزرگترین 

و معتبرتریــن مجموعه هــای بازرگانــی فــوالد، بــا بیــش از نیــم قــرن تجربــه در زمینــه 

ــازار فــوالد و به روزرســانی  ــا بررســی علمــی ب صنعــت فوالدهــای آلیــاژی، هرســاله ب

ــاال را در  ــرد ب ــت و عملک ــا کیفی ــا محصــوالت ب ــد ت ــاش می کن ــزات خــود ت تجهی

اختیــار مصرف کننــدگان قــرار دهــد.

نمایندگی هــای اخــذ شــده از بزرگتریــن کارخانجــات از جملــه مجتمــع صنعــت فــوالد آلیــاژی اصفهــان، 

عاملیــت فــروش فــوالد آلیــاژی ایــران و همچنیــن ارتبــاط مســتمر بــا بــزرگان ایــن صنعــت در آن ســوی 

مرزهــای کشــور، تضمین کننــده کیفیــت محصــوالت و خدمــات فــوالد حامیــران اســت. مــا در ایــن 

ــع  ــا صنای ــم کــه همــکاری ب ــن باوری ــر ای ــا ترســیم نقشــه راه در مســیر رشــد و توســعه، ب ســازمان ب

مختلــف، خاقیــت، نــوآوری و ارتقــاء ســطح کیفیــت محصــوالت را دربــر دارد و در ایــن راه از هیــچ 

تاشــی دریــغ نمی کنیــم.
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 چشم انداز
بزرگتریــن و معتبرتریــن شــرکت تأمیــن و توزیــع انــواع آهن آالت و فوالدهــای آلیاژی 

در ایــران و خاورمیانــه تــا 10 ســال آینــده

 بیانیه مأموریت
شــرکت حامــی آلیــاژ آســیا جهــت تأمیــن و توزیــع تمامــی آهــن آالت و فوالدهــای 

آلیــاژی در حــوزه خریــد و فــروش بــا در نظــر گرفتــن اســتانداردهای کیفــی در ســطح 

خاورمیانــه و بــا هــدف خلــق ارزش بــرای مشــتریان فعالیــت می نمایــد.

 مزیت های رقابتی
نماینده رسمی شرکت صنعت فوالد آلیاژی اصفهان

عاملیت فروش محصوالت شرکت فوالد آلیاژی ایران

تأمین انواع دستگاه های اره نواری پیشرفته و مدرن

تأمین انواع تیغ اره های نواری، دیسکی و لنگ در تمامی سایزها و دندانه ها

سامانه فروش اینترنتی آهن آالت ساختمانی و صنعتی تحت برند آهن پرایس

ISO/IEC   17025 آزمایشگاه متالورژی حامیران )آزمایشگاه اندیشه بنیان حامی صنعت( دارای تأییدیه
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؟
• مشتری مداری

• احترام متقابل

• توجه به اخاق و حفظ کرامت انسانی

• ارائه محصول با کیفیت و خدمات همراه با عزت و احساس رضایت به ذینفعان سازمان

• صداقت و رازداری

• تعهد و مسئولیت پذیری سازمانی و اجتماعی

• کار تیمی و مشارکت کارکنان

• خاقیت و نوآوری

• تفکر سیستمی

ارزشها

چـــــرا
      حـــامیران

•ایجاد سبد متنوعی از محصوالت فوالدی و آهن آالت به منظور تأمین نیازهای مشتریان

•امکانات متنوع از جمله خدمات برشکاری، حمل و ارسال بار، جهت خدمت رسانی به مشتریان

•تضمین کیفیت و اصالت کاالهای خود به پشتوانه بیش از نیم قرن تجربه در صنعت فوالد کشور

•سیستمی کردن فرآیند فروش در جهت خریدی آسان برای مشتریان
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آزمایشــگاه اندیشــه بنیــان حامــی صنعت

آزمایشــگاه اندیشــه بنیــان حامــی صنعــت بــا نــام تجــاری متالــورژی حامیــران، دارای گواهینامــه ISO/IEC 17025 از 

مؤسســه ملــی اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران)NACI( ، مؤسســه رده بنــدی ایرانیــان و ... یــک دهــه فعالیت 

مســتمر در زمینــه آزمون هــای متالورژیکــی، مشــاوره های مهندســی و انتخــاب مــواد، ضمانتــی بر کیفیــت و عملکرد 

ــه مشــتریان، در  ــوده و دارای ســابقه ای ارزشــمند و درخشــان در خدمت رســانی ب ــران ب ــوالد حامی محصــوالت ف

صنعــت فــوالد و متالــورژی اســت.

ـــی امـــکان  ـــر جهان ـــزات پیشـــرفته از برندهـــای معتب ـــه تجهی ـــا دسترســـی ب ـــه ب ـــن مجموع ای

ارائـــه خدمـــات آزمایشـــگاهی و مهندســـی در حیطه هایـــی نظیـــر مـــوارد زیـــر را دارد.  

 آزمایشگاه شیمیایی مواد

آزمـــون کوانتومتـــری )اســـپکترومتری نشـــری(  

 آزمایشگاه های مکانیکی

آزمون کشش  

آزمون ضربه  

آزمون سختی سنجی  

آزمون فشار  

آزمون خمش  

آزمون میکروسختی سنجی  

آزمون های تخصصی پیچ و مهره  

 آزمایشگاه متالوگرافی

متالوگرافی آهنی و غیرآهنی  

متالوگرافی کمی و کیفی  

 )NDT( آزمون های غیرمخرب 

   )UT( التراسونیک  

 )PT( مایع نافذ  

 )MT( ذرات مغناطیسی  

 )RT( رادیو گرافی  

)VT( بررسی چشمی  

 آزمایشگاه خوردگی

آزمون سالت اسپری  

 آزمون در محل پروژه 

آنالیز پرتابل   

سختی سنجی پرتابل   

NDT تست های  

 مشاوره های فنی و مهندسی 

 آنالیز شکست 

 آزمایشگاه عملکرد

 مهندسی معکوس 

 کارگاه آماده سازی و تراشکاری
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آهن پرایس به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت حامی آلیاژ آسیا 

مرجعی معتبر و به روز برای تسهیل معامالت و مبادالت بازارآهن ایران 

است. از جمله خدمات این بخش اطالع رسانی قیمت ها، تحوالت بازار 

و فروش آهن آالت ساختمانی و صنعتی در کشور است که با بکارگیری 

افراد باتجربه و حرفه ای تالش دارد تا به عنوان مشاوری امین و آگاه 

قیمت آهن آالت را به صورت لحظه ای در اختیار مخاطبان قرار داده 

و مشتریان را از ابتدا تا انتهای مراحل خرید همراهی کند. تضمین 

کتبی قیمت و کیفیت محصوالت کم ترین تعهد ما به مشتریان است.

آهـــن پرایـــس، خریـــد مطمئـــن آهـــن  آالت
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خدمات برش

فوالد، جزء رایج ترین فلزات مورد استفاده در سراسر جهان است؛ از این رو برش فوالد یکی از مهم ترین فرآیندهای 

تولید است. از جمله این خدمات می توان به برش اره  نواری، هوا برش، برش گیوتین و برش CNC اشاره کرد. 

در مجموعه فوالد حامیران خدمات برش با هدف کسب رضایت مشتریان با دقیق ترین مقیاس های اندازه گیری 

به منظور به حداقل رساندن اتالف مواد اولیه و به حداکثر رساندن مطابقت سایز برش شده با سایز مورد نظر 

مشتریان انجام می گیرد. مشتریان می توانند با ارائه نیازهای درخواستی خود قطعات فوالدی مورد نظرشان را در 

ابعاد و متریال متنوع تأمین کنند.

خدمات برش

CNC خدمات
از جمله خدماتی که توسط مجموعه فوالد حامیران به مشتریان ارائه می شود، 

انجام برش کاری توسط CNC است. این دستگاه در کمترین زمان قطعات 

آهنی، غیر آهنی و آلیاژی را با دقت و کیفیت بسیار باال تا ضخامت 500 

میلی متر برش می زند. بهره گیری از روش CNC در فرآیند برش کاری 

از جمله صاف بودن سطح، عدم وجود تمرکز تنش و به  مزایایی 

حداقل رساندن هدر رفت متریال را برای مشتری فراهم می سازد. 

خدمات گیوتین
گیوتین در صنعت فلزات به علت تسریع و تسهیل در خدمات 

برش کاری بسیار پر کاربرد است. در مجموعه فوالد حامیران خدمات 

گیوتین برای ورق های آهن و سایر برش ها تا ضخامت 20 میلی   متر 

انجام می شود.  
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امـروزه روش هـای متعـددی بـرای حمل و نقـل وجـود دارد که بسـیاری از شـرکت های حمل ونقل بدون داشـتن 

اطالعـات کافـی اقـدام بـه حمـل آهـن آالت و فـوالد می کننـد و در بسـیاری از مـوارد موجـب پدیـد آمـدن 

خسـارت های زیـادی بـه سـفارش های مشـتریان می شـوند. مجموعـه فوالد حامیـران در نظـر دارد باهماهنگی 

بـه موقـع و مطمئـن، درخواسـت های مشـتریان را بـه بهتریـن شـل و در کوتاه تریـن زمـان ممکـن بـدون 

کوچک تریـن آسـیبی آمـاده ی تحویـل بـه مشـتریان خـود کنـد. از ایـن رو مجموعـه فـوالد حامیـران بـه منظور 

تسـریع در رونـد حمـل بـار و جلـب رضایـت مخاطبـان، آمـاده خدمت رسـانی بـه مشـتریان عزیـز اسـت.

حمــل و نقــل خدمــات
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خدمات برش

تمامی دستگاه ها دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش هستند. این مزیتی است که 

فوالد حامیران را از دیگر رقبای خود متمایز می کند. شایان ذکر است که دستگاه های اره نواری حامیران 

گواهی نامه کیفیت نیز دارند.

شرکت حامی آلیاژ آسیا، تأمینکنندهدستگاههایمجهزوپیشرفتهارهنواری است.

دستگاه های اره نواری حامیران دارای عملکرد اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و بندیل بر با قابلیت و کیفیت باال 

جهت برش دقیق و آسان برای انواع فلزات همچون مس، آهن، آلومینیوم، استیل و انواع پروفیل ها، با در 

نظر گرفتن تیغه مناسب است. حامیران با بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصص، ارائه خدمات پس 

از فروش و آموزش حرفه ای محصوالت خود توانسته است رضایت حداکثری مشتریان را به دست آورد.
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تـیغ اره
نـواری

از دیگر خدمات مجموعه فوالد حامیران می توان به تیزکاری تیغ اره های نواری و دیسکی اشاره کرد. ما 

به دنبال این هستیم که با مشاوره دقیق و تخصصی به مشتریان عزیز، تیغ اره متناسب با قطعه کار را 

تأمین کنیم.

شرکت حامی آلیاژ آسیا به عنوان یکی از معتبرترین تأمین کنندگان تیغ اره های نواری با گرید و سایزهای 

متنوع است. تامین انواع تیغ اره های نواری، دیسکی و لنگ در تمامی سایزها و دندانه ها به صورت 

عمده و در متراژهای مختلف )مورد نظر مشتری( انجام می شود. خدمات جوشکاری تیغ اره نواری از 

عرض 6 تا 80 میل با دستگاه های فوق مدرن صورت می گیرد.
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شـرکت صنعـت فـوالد آلیـاژی اصفهـان اولیـن تولیـد کننـده فوالد 

آلیاژی در ایران است. این شرکت با بهره گیری از توانمندی پرسنل 

خود، تجهیزات مدرن و آزمایشگاه کنترل کیفی، گریدهای مختلف 

فـوالد آلیـاژی را بـا کیفیـت بـاال در مقاطـع مختلـف تولیـد می کند. 

مجموعه فوالد حامیران به عنوان نماینده انحصاری این شرکت، 

محصـوالت فـوالد آلیـاژی اصفهـان را به مشـتریان عرضـه می کند.

تجهیـــزات و امکانـــات اصلـــی کارخانـــه فـــوالد آلیـــاژی اصفهـــان

•کارخانجاتذوبوریختهگری

•کارخانجاتآهنگری

•کارخانجاتتولیدآلیاژهایخاص

•واحدتضمینوکنترلکیفیت

•کارخانهنورد

•کارخانجاتعملیاتحرارتی

•کارخانهذوبقطرهای

•کارخانجاتماشینکاریوساخت

غلتکهاینوردسرد

شـرکــت
صــنعت
فـــــوالد
لیـــاژی آ
اصفهان

10



محصوالت تولیدی شرکت فوالد آلیاژی ایران

شـــرکت فـــوالد آلیـــاژی ایـــران یکـــی از بزرگتریـــن تولیدکننـــدگان انـــواع فوالدهـــای آلیـــاژی در کشـــور و 

خاورمیانـــه اســـت. ایـــن شـــرکت بـــا کارخانه هـــای فوالدســـازی، نـــورد مقاطـــع ســـنگین، نـــورد مقاطـــع 

ســـبک، عملیـــات حرارتـــی و تکمیـــل کاری کـــه دارای پیشـــرفته ترین تجهیـــزات و دانـــش فنـــی روز 

ـــا اســـتانداردهای  ـــا بهتریـــن کیفیـــت و منطبـــق ب دنیـــا اســـت، می توانـــد فوالدهـــای آلیـــاژی ب

خودروســـازی،  صنایـــع  در  شـــرکت  ایـــن  محصـــوالت  تولیـــد کنـــد.  را  بین المللـــی 

ــاخت  ــی، سـ ــی، ریلـ ــازی، نیروگاهـ ــیمی، ابزارسـ ــازی، نفـــت وگاز، پتروشـ ماشین سـ

ــرد دارد. ــیع کاربـ ــور وسـ ــه طـ ــع بـ ــایر صنایـ ــی و سـ ــکی و جراحـ ــوازم پزشـ لـ

مجموعـــه فـــوالد حامیـــران بـــه عنـــوان عاملیـــت فـــروش شـــرکت 

شـــرکت  ایـــن  محصـــوالت  ایـــران،  آلیـــاژی  فـــوالد 

می کنـــد. عرضـــه  مشـــتریان  بـــه  را 

 کالف    مقاطع ریخته گری

 شمش هرمی شلک  شمش گرد

 مقاطع نوردی گرد   مقاطع نوردی چهارگوش

 تسمه
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گواهینامه  ها 
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•شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت استان تهران

•شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت استان تهران

•شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو استان تهران

•شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو استان تهران

•شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان تهران

•شرکت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست استان تهران

•شرکت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو استان تهران

•شرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی استان تهران

•شرکت در چهاردهمین نمایشگاه قطعات لوازم و مجموعه های خودرو استان تهران

•شرکت در بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی استان تهران

•شرکت در نخستین نمایشگاه بین المللی نهضت تولید بومی سازی و صادرات در سال جهش تولید استان کرمان 

•شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان

•شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان

•شرکت در بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی صنعت استان تهران

•شرکت در بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان استان تهران

•شرکت در دوازدهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف استان تهران

•شرکت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، آهنگری، ماشین آالت و صنایع وابسته تبریز

•شرکت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان

•شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی فلزات، فوالد، متالورژی، قالب سازی، آهنگری، ریخته گری و صنایع نسوز مشهد

برخی از مشتریان حامیران

رویــدادهــا
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مجموعــه حامیــران بــا هــدف افزایــش رضایــت مشــتریان اقــدام بــه ایجــاد واحــد 

»امــور مشــتریان« نمــوده اســت. رســالت ایــن تیــم درک و پاســخگویی بــه نیازهــا و 

ــادات و  ــه پیشــنهادات، انتق ــان از رســیدگی کارا و اثربخــش ب خواســته ها و اطمین

شــکایات مشــتریان اســت.

اطالعات تماس: 635 11 021-635 ، 09912706651

customercare@hamiransteel.com :پست الکترونیک

 hamiransteel

 hamiransteel

امیدواریم با بهره گیری از نظرات و دیدگاه های ارزشمندتان بیش از پیش در برآورده کردن نیازها و خواسته های شما مؤثر باشیم.

کلیه مشتریان حامیران می توانند جهت اعالم و پیگیری هرگونه انتقادات و شکایات، 

مراتب را از طریق ثبت شکایات آنالین یا از طریق یکی از راه های زیر به اطالع این 

واحد رسانده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و نتیجه اعالم گردد.

مشــتریان
امــورامــور

,,
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روابــط عمومــی شــرکت فــوالد حامیــران در ســازمان بــه عنــوان پــل ارتباطــی عمــل 

کــرده و زمینــه برقــراری تعامــالت مؤثــر بــا خــارج از ســازمان را فراهــم می کنــد. در 

واقــع روابــط عمومــی نماینــده ســازمان در مقابــل مخاطبــان اســت. واحــد روابــط 

عمومــی فــوالد حامیــران از نقــش مطبوعــات در اطالع رســانی بــه مخاطبــان خــود و 

رصــد اخبــار بــازار فــوالد غافــل نبــوده و بــه همیــن منظــور بــا راه انــدازی اتــاق خبــر 

در راســتای دســتیابی بــه ایــن هــدف گام برداشــته اســت.

 از طریق کد QR باال می توانید به اتاق خبر دسترسی داشته باشید. 

PR@hamiransteel.local  پست الکترونیک
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شعبات شرکت حامی آلیاژ آسیا

 شعبه مرکزی )تهران(

مهرآباد جنوبی، خیابان ۴۵متری زرند، کوچه امری، مجتمع تجاری پارسه، پالک ۱۳

 شعبه پارس غدیر )تهران(

تهـران، بزرگـراه فتـح باالتـر از میـدان شـیر پاسـتوریزه، مجتمـع تجـاری پـارس غدیـر

 شعبه صادقیه )تهران(

تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اهلل کاشانی، خیابان سلیمی جهرمی، کوچه نسترن 

شرقی، برج توپاز، طبقه ۵، واحد ۵۰۸  

 شعبه اصفهان

اسـتان اصفهـان، شـهر اصفهـان، منطقـه صنعتـی امیـر کبیـر، خیابان عطـاء الملک، 

خیابـان کار و کارگـر، بلـوک ۲۶، پـالک ۴۰

 شعبه تبریز

تبریز، جاده پتروشیمی، جاده باغ معروف، مجتمع بازار آهن تبریز، سوله شماره ۳۲

 شعبه همدان

استان همدان، شهر همدان، خیابان شهدا، ۳۰ متری آیت اهلل تالهی، روبه روی گاراژ 

مرکزی، پالک ۵۰

 انبار ۱۷ شهریور

استان تهران، شهر تهران، خیابان ۱۷ شهریور، بعد از میدان بور بور، اولین بریدگی، 

کوچه حسین علی بیگلو، سوله قرمز رنگ پالک ۱.۲

 انبار فتح

استان تهران، شهر تهران، بزرگراه فتح، روبه روی فتح ۲۳، بعد از پل کن، به سمت 

میدان شیرپاستوریزه، الین کندرو جنب ساختمان آبی رنگ، کوچه اخوان مسعودی، 

پالک ۱

راه های ارتباطی با مجموعه فوالد حامیران:

 ۰۲۱-۶۳ ۵۱۱ ۰۲۱-۶۲ ۸۴ ۶۰ ۰۰

 ۰۲۱-۶۶ ۳9 9۸ ۴۲

 hamiransteel.com

 hamiransteel   

 hamiransteel  

 info@hamiransteel.com

۱۶


