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32203754www.behsim.cominfo@behsim.com-8031-32202227-031تولید سیم و کابل فشار ضعیف و متوسطمژگان ایزدي دهکردياسپادان بهسیم1

37138760www.hedayatsim.comelectrosimco@gmail.com-37138759051-051تولید سیم و کابل تخصصی سوالر- صنعتی و ساختمانیسعید شریعتی رادالکتروسیم هدایت2

40228249-021تولید انواع سیم و کابل آلومینیوم و مسیسحر رحمانیآلوم کابل کاوه3
021-91090503021-43850503www.alumcablekaveh.cominfo@alumcablekaveh.com

88809634-021تولید هادي هاي فشار قوي و پروفیل آلومینیومی و راد آلومینیومیامین سهرابیآلومتک4
021-88852432021-88890163www.alumtekcorp.com

gh.sohrabi@alumtekcorp.com,
y.pakdel@alumtekcorp.com

9www.almahdi.irinfo@almahdi.ir-22916337-9021-22916337-021احداث و بهره برداري از یک یا چند مجتمع آلومینیوم در ایرانمحمدرضا قاسمیآلومینیوم المهدي (عج)5

توسعه آروین الکترونیک پارس 6
33902018www.simandcable.cominfo@simandcable.com-3540021-021تولید انواع سیم و کابل برق فشار ضعیفمسعود صاحبقرانی شیخلر سفال(سیمندکابل)

88699302-021تولید انواع سیم و کابلحسین حاجی باباییتوسعه برق ایران7
021-88560490021-88698824www.iranpd.cominfo@iranpd.com

81930000-021تولید کامپاندهاي پی وي سیگلریز کالهیتولیدي گرانول قزوین8
021-81930740021-88762471www.ggp.irinfo@ggp.ir

34025214www.saminsimsepahan.cominfo@saminsimsepahan.com-34025000031-031تولیدکننده مفتول هاي صنعتی اعم از مفتول مسوار، مفتول فنر، مفتول گالوانیزه و ...مجید علی صادقیثمین سیم سپاهان9

88368671www.pooyapower.cominfo@pooyapower.com-88368670021-021تولید انواع هادي هاي آلومینیومی فشار قوي مورد استفاده در خطوط انتقال و توزیعرسول فرامرزيدانش بنیان پویا نیرو10

شکل و تولید سیم و کابل هاي آلومینیومی فشار ضعیف و فشار امید پورآسیابیسازه هاي نوین بتنی تبریز11 H تولید انواع تیرهاي بتنی
36690444santal.irsale @santal.ir-36690222041-041متوسط

66761655www.simrodsama.cominfo@simrodsama.com-66760000021-021تولید راد و سیم و کابل آلومینیومیمجتبی شیشه گرسیم راد سما12

سازندگان سیــم و کابــل (09)
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سازندگان سیــم و کابــل (09)

88501060www.simnoor.irmails@simnoor.ir-88521609021-021تولید انواع سیم و کابل هوائی و OPGWحسین میرسلیمسیم نور پویا13

تولیدکننده هادي هاي ACSR-ACSS-ACCC-OPGW-ACSRTW-احمدرضا رضاآباديسیم نور یزدان14
ACSRAW-ACSSTW-AAC-AAAC

021-88661902
021-88661904021-88771420www.simnoorco.comsimnooryazdan@gmail.com

81930000-021تولید انواع کابلمجید شمسسیم و کابل ابهر15
021-81930130021-88762471www.abharcable.cominfo@abharcable.com

38257124www.pishrocable.compishrocable@ymail.com-4035-38257122-035تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف (مسی و آلومینیومی)اکبر یوسفیسیم و کابل پیشرو رفسنجان16

36303935www.simcat.irinfo@simcat.ir-36304090041-041تولید سیم و کابل و مفتول مسی و آلومینیومیعبداله قاریزادهسیم و کابل تبریز (سیمکات)17

22279394www.cabledamghan.commisco444@yahoo.com-26409598021-021تولید انواع سیم و کابل هاي برقی مسی و آلومینیومیمحمدرضا محمديسیم و کابل دامغان18

2www.sahandcable.cominfo@sahandcable.com-33925301-2021-33925301-021تولید سیم و کابلداود رفیعیسیم و کابل سهند19

88757639www.moghancableco.com-88752014021-021تولید انواع سیم و کابل برق فشار ضعیف و متوسط و قويغالمرضا ابراهیمیانسیم و کابل مغان20
info@moghancableco.com

ahmadi@moghancableco.com

88304972www.hamedancable.cominfo@hamedancable.com-88828682021-021تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیفغالمرضا نادعلیزادهسیم و کابل همدان21

38254865www.yazdcable.cominfo@yazdcable.com-38251200035-035تولیدکننده انواع سیم و کابل فوق فشار قويعلی اصغربیگی یزديسیم و کابل یزد22

و انواع کابلهاي مخابراتی: عنایت اهللا دبیریانسیمکو23 (KV انواع کابلهاي فشار ضعیف، متوسط و قوي(تا ولتاژ 400
77504594www.simcocable.cominfo@simcocable.com-77529690021-021کابلهاي کم زوج و پر زوج، ایرکور کانالی، مهاردار و بدون مهار و کواکسیال

کیلوولتمحمد طغراییصنایع سیم و کابل مشهد24 9-35413277-051تولید انواع کابل هاي فشار ضعیف، متوسط و قوي تا 63
051-35414845051-35414844www.mashadcable.irinfo@mashadcable.ir
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سازندگان سیــم و کابــل (09)

88051685info@kashanCable.com-88051683021-021تولید کننده انواع هادي هاي آلومینیومی و فوالدي و فیبر نوري و سیم هاي مسیامیرحسین اقلیمیصنایع کابل کاشان25

22028427www.kci.co.irinfo@kci.co.ir-11021-22669510-021تولید کننده انواع سیم و کابل برق و تلفن، کابلهاي کواکسیالخداقلی حاجی حسینلوصنایع کابل کرمان26

تولید آلیاژهاي غیرآهنی، آلومینیوم، سرب و روي، تولید مفتول و سیم آلومینیومی و آریا صادق نیت حقیقیقم آلیاژ27
88798290www.qomalliage.co.ukinfo@gomalliage.co.uk-70021-88770969-021هادیهاي هوائی بدون روکش و کابل

88666798www.alborzcable.irm.pakdel@alborzcable.ir-16021-88787111-021تولید سیم و کابل برقمهدي پاکدلکابل البرز28

35570654www.saebcable.com-35570656041-041تولید انواع سیم و کابلحسن قلمدانساز دمشقیکابل صائب29
behnammohammadian1994@gmail.c

om

انواع سیم و کابل برق و مخابراتبهمن صالحی زادهکابل کمان30

021-88835356
021-88834937
021- 88327553
 021- 88823108

021-88327488www.kamancable.com
info@kamancable.ir

alisalehizadeh@hotmail.com

88195132info@minexgroup.co.uk-6021-88798224-021تولید انواع سیم و کابل هادي ازجنس، آلومینیوم، مس، آلومینیوم آلیاژي و ...افسانه محبیکابل و هادي کاج31

9www.sgccir.cominfo@sgccir.com-88565690-9021-88565690-021تولیدکننده انواع کابل مخابراتی و برق فشار ضعیفمحمدجواد عسگري باقرآباديکارخانجات تولیدي شهید قندي32

66939404www.irancable.comsales@irancable.com-66939340021-021تولید انواع سیم و کابلمحمد علیمراديکارخانجات کابلسازي ایران33

2357416www.ofoghealborz.comm.farahmand@ofoghealborz.com-23574021-021تولید کننده سیم و کابل برقعبداهللا هاشمیگروه صنایع کابلسازي افق البرز34

ساخت انواع مفتول هاي مسی و آلومینیومی با آلیاژهاي متفاوت و انواع هادي هاي احمد عروجیگیل راد شمال35
22037589www.gilrod.coinfo@gilrod.co-9021-22039078-021الکتریکی مس و آلومینیوم


