


شرکت آهن ملل پس از سال ها تالش مداوم و تحقیق و توسعه، سرانجام در سال 1392 گام دوم فعالیت خود 

را به طور رسمی در حوزه تامین و فروش انواع آهن آالت ساختمانی و صنعتی، بدون واسطه و مستقیما از درب 

کارخانه آغاز نمود.

این مجموعه جهت افزایش اعتماد مشتریان گرانقدر، از کلیه ی مجوزهای الزم برای خرید و فروش اعم از جواز 

به  ارائه فاکتور رسمی  امکان  برخوردار است.  غیره  و  تجارت، صنف آهن فروشی  و  وزارت صنعت، معدن  کسب 

خریدار محترم، متناسب با استانداردهای سازمان امور مالیاتی جمهوری اسالمی ایران نیز فراهم شده است. 

آهن ملل به عنوان برندی شناخته شده در بازار آهن، همواره مورد اعتماد فعاالن این حوزه بوده و بر همین 

اساس تاکنون مفتخر به جذب و همراهی مشتریان هوشمند بسیاری شده است. عالوه بر این، ما در مجموعه 

خود توانسته ایم با ارائه محصوالت و خدمات به روز در کوتاه ترین زمان و با مناسب ترین قیمت،  پاسخگوی کلیه 

نیازهای سازمان های دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی باشیم.

درباره ما

رایگان،  مشاوره  ی  ارائه  با  ملل  آهن  مجموعه  تجربه  با  و  متخصص  کارشناسان 

همواره همیار شما مشتریان گرامی جهت یک خرید مطمئن خواهند بود.



رایگان،  مشاوره  ی  ارائه  با  ملل  آهن  مجموعه  تجربه  با  و  متخصص  کارشناسان 

همواره همیار شما مشتریان گرامی جهت یک خرید مطمئن خواهند بود.

آهن ملل همواره بر اصول صداقت در عملکرد و گفتار، حفظ کیفیت، ضمانت 

و  محصوالت  ارائه  است.  استوار  بار  مطمئن  و  سریع  ارسال  و  کاال  خرید 

خدمات مناسب و همچنین کسب حداکثری رضایت مشتری، پیوسته 

سرلوحه فعالیت این مجموعه بوده و هست. 

در  خویش  هدف  جامعه  ی  رضایتمدارانه  و  کیفی  گسترش  ملل،  آهن  مجموعه  چشم انداز  و  هدف 

سرتاسر ایران و خاورمیانه می باشد.

با افزایش حجم تأمین  با تالش مضاعف، گسترش خدمات فناورانه و  این مجموعه در نظر دارد 

خویش و همچنین کست سهم حداکثری از بازار آهن، پاسخگوی نیاز کلیه مشتریان داخلی و 

خارجی باشد و آهن آالت بزرگترین پروژه های ملی،  صنعتی و صادراتی را تامین نماید.

چشم انداز ما

ارزش های ما



آهن ملل همواره بر اصول صداقت در عملکرد و گفتار، حفظ کیفیت، ضمانت 

و  محصوالت  ارائه  است.  استوار  بار  مطمئن  و  سریع  ارسال  و  کاال  خرید 

خدمات مناسب و همچنین کسب حداکثری رضایت مشتری، پیوسته 

سرلوحه فعالیت این مجموعه بوده و هست. 

انواع میلگرد آجدار، کالف و ساده

تیرآهن IPE، زنبوری و هاش

محصوالت 
مفتولی

انواع ورق های آلیاژی و صنعتی

انواع قوطی و پروفیل صنعتی، مبلی، گالوانیزه، 

ستونی، زد، درب و پنجره و آبرو

صنعتی،  گالوانیزه،  فوالدی  لوله های  انواع 

گازی، مانسیمان و مبلی

شمش فوالدی، آلیاژی و مواد اولیه فوالد

ناودانی، نبشی و سپری

محصوالت ما

آهن ملل، کلیه آهن آالت ساختمانی و صنعتی 

را با مناسبت ترین قیمت، عالی ترین کیفیت و در 

و  ها  سازمان  ی  کلیه  برای  ممکن  زمان  ترین  کوتاه 

اشخاص  و  خصوصی  های  شرکت  دولتی،  نهادهای 

حقیقی تامین می نماید. 

ارائه شده می توان به موارد  از عمده ترین محصوالت ممتاز 

روبه رو اشاره نمود:



LC فروش اعتباری محصول با ضمانت نامه بانکی یا

هماهنگی با باربری قابل اعتماد، جهت ارسال بار خریداری شده توسط مشتری

ارائه کلیه خدمات پانچ، سوراخکاری، برشکاری و سایر خدمات مورد نیاز بر اساس سفارش مشتری

فوالدی،  کارخانه های  مسکن،  بازار  فوالد،  صادرات  فلزات،  بورس  فوالد،  صنعت  آهن،  بازار  اخبار  درج 

نوسانات نرخ ارز و همچنین تحلیل روزانه و هفتگی بازار آهن، بورس، ارز و تحوالت خارجی و داخلی

ارائه قیمت آنالین کلیه محصوالت فوالدی به صورت لحظه به لحظه 

ارائه دانشنامه جامع و بروز از کلیه محصوالت فوالدی مختلف در بازار 

توییتر،  لینکدین،  اینستاگرام،  تلگرام،  از  اعم  اجتماعی  شبکه های  کلیه  از  برخورداری 

فیسبوک و غیره جهت تعامل هر چه بیشتر با مخاطبان خود و ارائه اطالعات مفید 

در حوزه آهن

خدمات ما

آهن ملل، عالوه بر فروش محصوالت فوالدی، کلیه موارد زیر را نیز با بهترین کیفیت، پوشش 

و در اختیار مخاطبان عزیز خود قرار می دهد:  



LC فروش اعتباری محصول با ضمانت نامه بانکی یا

هماهنگی با باربری قابل اعتماد، جهت ارسال بار خریداری شده توسط مشتری

ارائه کلیه خدمات پانچ، سوراخکاری، برشکاری و سایر خدمات مورد نیاز بر اساس سفارش مشتری

فوالدی،  کارخانه های  مسکن،  بازار  فوالد،  صادرات  فلزات،  بورس  فوالد،  صنعت  آهن،  بازار  اخبار  درج 

نوسانات نرخ ارز و همچنین تحلیل روزانه و هفتگی بازار آهن، بورس، ارز و تحوالت خارجی و داخلی

ارائه قیمت آنالین کلیه محصوالت فوالدی به صورت لحظه به لحظه 

ارائه دانشنامه جامع و بروز از کلیه محصوالت فوالدی مختلف در بازار 

توییتر،  لینکدین،  اینستاگرام،  تلگرام،  از  اعم  اجتماعی  شبکه های  کلیه  از  برخورداری 

فیسبوک و غیره جهت تعامل هر چه بیشتر با مخاطبان خود و ارائه اطالعات مفید 

در حوزه آهن

برخی افتخارات ما

تامین میلگرد دفتر نهاد ریاست جمهوری

قرارگاه خاتم االنبیا

پروژه آزادراه تهران شمال

خط لوله گازی ایران، ترکمنستان

ایستگاه های گازی ایران و عراق

سازمان عمران شهرداری های ایران

پتروشیمی و پاالیشگاه اصفهان

شهرداری اصفهان

کلیه مقاطع فوالدی اداره آبفا استان فارس

شهرداری های شیراز

دادگستری استان سیستان و بلوچستان

سازمان جهاد نصر 

سازمان نظام پزشکی

کلیه مقاطع فوالدی آموزش و پرورش استان فارس 

تامین کلیه مقاطع فوالدی فاز 21 وزارت نفت




