شرکت های معدنی و مواد اولیه
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

زمینه فعالیت

1

احرار سپاهان

صفرعلی پیرمرادیان

کائولن

2

استخراج و فراوری مواد اولیه شیشه

مهرداد شکوهیه رازی

معدن سیلیس

3

ایران توپاز

مجتبی اهلل مرادی

مواد معدنی

4

آسیا نرم کوبان مالیر

منصور ابراهیمی

5

برکت صنعت

مجید نجمی

6

بهبود معادن سرزمین پارس

مهدی شاه محمدی

7

بهنام معدن

حسین سروانی

8

بیلدر صنعت کوثر

حسین صمدی آزاد

تالک رحیم آباد

مواد معدنی

آدرس

تلفن

فکس

تهران آفریقا بعد از میرداماد قبادیان شرقی پالک 99

88773338

88773339

اصفهان میدان امام حسین باب الرحمه ساختمان احرار

031-32205126

031-33804942

تهران مطهری سرفراز کوچه  2پالک  6طبقه 4
واحد 8
زنجان میدان هنرستان خیابان سیلو کوچه مالک اشتر

پالک 7
مالیر کیلومتر  25جاده همدان
کارخانه آسیا نرم کوبان مالیر

فلدسپات سدیک

تهران چمران نرسیده به باقرخان

پتاسیک

نبش انوشه پالک  42واحد 4

بنتونیت باریت

تهران زرتشت غربی نبش سوم مجتمع تجاری
اداری کیان طبقه  3واحد 7

مواد اولیه معدنی

تهران خیابان خرمشهر پالک  204واحد  4غربی

کائولن و فلدسپار

محالت ابتدای شهرک صنعتی

مواد معدنی

تهران انقالب بین ویال و فردوسی کوچه براتی
ساختمان  880طبقه سوم واحد 5

88540489

88540488

024-33771609

024-33779153

081-33348075

66561660

66561664

88995014-6

88982876

66748834-7

66713895

024-33771609

024-33779153

051-37623060

تالک سیلیس آمورف بور
کائولن فلدسپار بالکی

پالک 7

10

تعاونی تالش و توکل

علیرضا دایی حسنی

مواد معدنی

مشهد خیام  23مجتمع نسترن طبقه دوم واحد 6

051-37618182

11

تعاونی معدنی چسکین بوئین زهرا

سعید طاهری

مواد معدنی

تهران تهرانپارس بزرگراه باقری ظفرقندی

77742582

قزاقی دانشور  202غربی پالک  2واحد  1زنگ 2

77045002

12

تعاونی معدنی فرا روی

غالمرضا آقایی

بنتونیت کائولن

تهران نجات الهی کوچه بیمه پالک  5طبقه 2

13

تولیدات معدنی اصفهان (توما)

عباس رحمانی

تالک سیلیس آمورف بور

اصفهان بزرگراه آزادگان شهرک صنعتی

031-33802000

کائولن فلدسپار بالکی

محمودآباد مقابل پاالیشگاه خیابان  24شرقی

031-33800888

14

تهیه و تولید مواد نسوز کشور

علیرضا باقری

تهران یوسف آباد ابن سینا نبش  31شماره 82

88713360

واحد 12

88710957

15

چشمه سنگ زنجان (سهند)

علی اوسط حیدری

16

خاک نسوز چغادان آباده

محمد نعمت اللهی

17

خاک نسوز استقالل آباده

مسعود زارعی

18

دیرین پودر همدان

رسول محمودی

19

رهپویان صنعت لیدوما

محمد مهدی حاتمی راد

20

سارین رس پاسارگاد

امیر حمزه صولتی

21

سایان پودر

سید امیر موسوی

22

سپید اکسید زنجان

صمد میرزایی

23

سنگ کاوان صبا

نادر کوشا

24

سخت کوبان همدان

محمد یزدان دوست

25

سنگ صبا

علی حیدری

9

مرشون ابهر سرامیک

مواد اولیه نسوز
فلدسپار و تالک لعاب

تهران شهرک غرب دادمان کوچه یکم

بدنه سفید

پالک  2طبقه سوم

www.behnammine.com

88526117-8

زنجان میدان هنرستان خیابان سیلو کوچه مالک اشتر

مجتبی اهلل مرادی

وب سایت

88808448

88808221

88808577

88944937

www.toomaminerals.com

88712562

www.irrep.com
www.cheshmehsang.com

88360570

اصفهان کیلومتر 30جاده اصفهان شورجستان
 8کیلومتر به به طرف شرق
مواد اولیه معدنی

آباده بلوار استقالل چهار راه جوادیه

071-44335833

خاک نسوز

پالک 205

071-44333186

مواد اولیه

مالیر کیلومتر  8جاده همدان

پودر میکرونیزه معدنی

ابتدای جاده شیرین آباد

باریت و تالک
بالکی و کائولن

تهران مطهری کوه نور بن بست دوم پالک 8

واحد A4
یزد شهرک صنعتی یزد  24متری یازدهم
بهارستات  13اولین شرکت سمت چپ

071-44347997

081-58253491

081-58253541

88756303-4

88756305

پودر میکرونیزه غیر فلزی

تهران سمیه رامسر پالک 46

سیلیس فلدسپات کائولن

سه راهی تاکستان زنجان فاز  2مجتمع صنعتی تاکستان

028-35270226

تهران ونگ گاندی خیابان  19پ  13واحد 16

88663061

88663033

زنجان کیلومتر  6جاده بیجار شهرک صنعتی روی -بهره وری 10

024-32383100

024-32383099

فلدسپار و کائولن
فرآوری و دانه بندی
مواد معدنی
فلدسپار و کائولن

پالک  145واحد 4
همدان جاده مالیر کیلومتر  12جنب پست برق

تهران ستارخان باقرخان پالک  92ط 1واحد 1

www.msglidoma.com

035-37272015
88594429

تهران جالل آل احمد شهرآرا خیابان کذرنامه

www.esteghlalmine.ir

66925612

88594421

66577053

081-32910768-9
66570772-4
66902665

66570774

www.sayanpowder.com

www.sepidoxide.com

شرکت های معدنی و مواد اولیه
ردیف

نام شرکت

نام مدیرعامل

زمینه فعالیت

26

سنگ کاوان صبا

نادر کوشا

فلدسپار و کائولن

27

سیلیکات شرق

محمد بهزادنیا

معدن کائولن

28

شاهین روی سپاهان

سید علیرضا قاضی عسگر

تولید اکسید روی

29

صنایع خاک چینی ایران

سلیمان نوروزی

30

صنعتی معدنی یاسمین گناباد

علی بسک آبادی

کائولن

31

فایاب

حسین فروزان

مواد معدنی سرامیکی

هادی رحیم داد

فراوری فلدسپار

32
33

مجتمع معادن و کارخانجات
فرآوری فلدسپار قروه
کارخانجات شیشه اردکان

مواد معدنی
کائولن شسته شده

آدرس
تهران جالل آل احمد شهرآرا خ کذرنامه
پالک  75طبقه 2
مشهد بلوار وکیل آباد بلوار هاشمیه

تلفن

فکس

86013109

86013092

وب سایت

051-38844104-6

051-38820144

www.silicateshargh.ir

031-37252848

031-37252948

www.shahinrouy.ir

تهران جردن باالتر از اسفندیار خ رحیمی شماره 2

22018107-10

22010630

مشهد بلوار فردوسی بین میدان جانباز خ سمانه

051-37637818

روبروی درمانگاه شوریده پالک 129

051-37673238-9

تهران یوسف آباد جهان آرا کوچه  32شرقی

88605297

پالک  76طبقه  4واحد 4

88224168

تهران ونک خیابان ونک برج آسمان طبقه  11واحد

88652665

1106

88658667

هاشمیه  3پالک 22
اصفهان اتوبان ذوب آهن کلیشاد شهر باران
مجتمع ایرانکوه

تولید پودر سیلیس

تهران پاسدارن رو به روی برج سپید بوستان 6

آهک دولومیت

بعد از تقاطع اسالمی شماره 64

051-37624721

88212639

2413

22528556

www.ardakanglass.com

34

کانی فرآور توس

آرش تمجیدی

کانی های معدنی

مشهد بلوار سجاد بزرگمهر جنوبی  6پالک 21

051-37687379

051-37664248

www.kanifaravar.com

35

کائولین و باریت ایران

سهراب حکیم زاده

کائولین باریت بنتونیت

تهران ونک شمالی پالک  27طبقه اول واحد  1غربی

86082066

89782407

36

کائولین خراسان

مرتضی زیارت نیا

کائولین فرآوری شده

مشهد بلوار فلسطین -فلسطین  14پالک 28

37

کائولین هشتاد فردوس

سید محمد نارمنجی

کائولین

بیرجند خیابان مطهری مطهری  17پالک 32

38

کاوشگران پروشات پاسارگاد

سید علی روحانی

مواد معدنی

39

گروه توسعه معادن شاهرود

بهنود دامغانی

مواد معدنی

سید ضیا زیارت نیا

کائولین فلدسپار سیلیس

40

واحد فرآوری

گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک

(سر سفیدال)

41

معدن فلدسپات ساغند

محمود عزیزیان

داوود دهقانی
ابوالفضل عربیان

فلدسپات کائولین

42

معدن فلدسپار کو

مرتضی حیدری

فلدسپار

43

معدنی نسوز سمیرم

علی اکبر ساداتی

مواد اولیه نسوز صنعتی

44

معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق

حمیدرضا معصومی

مواد اولیه صنایع سرامیک

45

ممتاز سنگ شکن سازی

حسین مهرصادقی

تهران سردار جنگل شمال خیابان پنج تن خیابان چمران
کوچه ارغوان دوم غربی پالک  7واحد 6

تهران سیدخندان ارسباران ستاری پالک 14
مشهد احمدآباد خیابان رضا نبش رضای 25
پالک 60

051-37610398
051-37673034-5

44873312

051-38450246-8

یزد کاشانی ساختمان فاطمیه طبقه دوم
یزد کاشانی مسکن و شهرسازی الدن  2مظفر پالک 38

035-36242968

طبقه سوم واحد 1
تهران یوسف آباد ابن سینا نبش  31شماره  82طبقه 5
واحد 10

88556293

تهران یوسف آباد ابن سینا نبش  31شماره  82طبقه 3
واحد 6

88107236

ماشین آالت خردایش
فراوری کانی های معدنی

پالک 12

46

مهندسی دانش زمین

ناصر تقی زاده

کائولن

47

نارین سنگ باختر

محمدرضا باختری

معدن فلدسپار

48

هلدینگ معدنی فالت آسیا

مسعود باریکانی

مواد معدنی

49

همدی توس

غالمحسین مجدزاده هروی

مواد معدنی

50

صنعتی معدنی ستبران

ساسان سید رحیم بیگلر

سیلیس فلدسپار دولومیت

بیگی

مواد معدنی پودر میکرونیزه

(داخلی )203
035-36244968

www.feldespar.com
88716301

88105230

44923610-9

44923650

تهران نجات الهی کوچه سلمان پاک پالک  1واحد 3

88932699

88934995

تهران ونک گاندی شمالی صانعی پالک 34

88792203

طبقه سوم واحد 7

88648106

تهران جنت آباد جنوبی باالتر از  4باغ پالک 163

44482435

واحد 2

44482770-3

مشهد بلوار فردوسی بین میدان جانباز خ سمانه

051-37673238-9

پالک 129

051-37624721

تهران خیابان خرمشهر غربی پالک 194

88503459

طبقه  2واحد 131

www.ballclay.ir

051-38450246

88580676-7

88106865

تهران کیلومتر  16جاده مخصوص کرج بلوار 52

44856322

22873454

035-38216021-2

تهران شهرک غرب دادمان خیابان درختی پالک 2

051-37624884

www.kaolin-co.com

88503449

88661246

44482349

www.iranclay.ir
www.momtazsangshekan.com

www.bakhtar-feldespar.com

www.falatasia.com

051-37673238

88736709

setabranmin@kosar.net

