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نورد آریا تابان ایرانیان



     درباره ی ما
 

به عنوان یکی از تولیدکنندگان و

خدمت دهندگان آهن در کشور، شرکت

نورد آریا تابان ایرانیان، همواره متعهد به

هم نوایی بخش اقتصادی، اجتماعی و

توسعه ی زیست محیطی بوده است. 

ما همواره برای ابتکار، هماهنگی، توسعه ی

سبز و تکوین یافته در تمامی زمینه ها،

فلسفه ی کاری خود را بنا نهاده ایم. با در

نظر گرفتن اصول پایه در کنار بازنگری

ساختار تامین، شتابی مضاعف در

گسترش رشد خالقیت و تعمیق در

بازسازی بخش توسعه و بخش اقتصادی

برای نیل به اهداف خود داشته ایم. با تکیه

بر قدرت دانش و فن آوری و پرورش

پرسرعت زیرساخت های نوآوری، ما همواره

به صنعت آهن معانی، ارزش ها و حیاتی

تازه داده ایم. ما باور داریم نوآوری در

صنعت آهن به مردم و کشور برای فهم

رویاهایشان در آینده، کمک شایانی می کند. 

با توجه به وضعیت بحرانی محیط 

زیست کشورمان، ما خود را وقف

مفاهیمی از قبیل الویت های

بوم شناسانه و توسعه ی سبز، از طریق

گسترش فن آوری پاک، لحاظ کردن

عملکرد بهینه و چرخه ی بازیافت انرژی،

کرده ایم. ما در تالش هستیم تا تعادلی

میان نیاز های انسانی، تولیدات و

محیط زیست داشته باشیم. این گروه

در تالش است تا الگویی مناسب برای

باقی تولیدکنندگان در مسیر رسیدن به

ایرانی متعالی باشد.  
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نورد آریا تابان ایرانیان، به سرعت در حال رشد و توسعه است. این

مجموعه در کنار کار بازرگانی انواع آهن آالت، در  سال 1393 در زمینه

تولید نبشی و ناودانی گام جدیدی را برداشت. ظرفیت تولید ساالنه

نبشی 50000 تن و ناودانی 58000 تن است. ما آماده ایم تا با کلیه ی

شرکت های تجاری، مصرف کنندگان و صادرکنندگان نهایت همکاری

را داشته باشیم. در این مسیر درهای نورد آریا تابان ایرانیان به روی

تمامی مشتریان خرد و کالن باز است و با نگاهی گرم و آینده نگر،

امیدواریم تا دوش به دوش یکدیگر، مسئولیت اجتماعی خود را اجرا

کرده و فصلی تازه از صنعت آهن ایران را بنویسیم. 

 

نورد آریا تابان ایرانیان ضمن بهینه سازی و تقویت صنعت آهن، در

تالش است خدمات مدرن خود را توسعه دهد و حمایت مالی را در

زنجیره ی اقتصادی این صنعت افزایش دهد. این گروه با قدرت در حال

توسعه صنایع نو ظهور استراتژیک است، در این راستا با ارائه ی

خدمات چند جانبه ای از جمله فناوری صنعتی، فناوری مهندسی،

فناوری دیجیتال و تجارت صنعتی را به مشتریان ارائه می دهد و

فعاالنه نیروهای پشتیبانی استراتژیک جدید و قطب  های رشد سود را

پرورش می دهد. با هدف قرار دادن  فلسفه " منابع ملی، بازار ملی،

مشتری ملی،" نورد آریا تابان ایرانیان خود را متعهد به تسریع در

ساخت یک بستر خدمات بازاریابی ، بستر تحقیق و توسعه و تولید

ملی می داند.
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رهبری

 

ما با داشتن رضایت مشتریان خود و

قدردانی از محصوالت و خدماتی که

ارائه می دهیم، جایگاه مناسبی در

صنعت یافته ایم. ما در نتیجه تمایل

به چالش کشیدن وضع موجود و

انجام کارها به شکل نوین، به این

جایگاه دست یافته ایم. در دنیای

کامال رقابتی که در آن فعالیت

می کنیم ، بایستی ایده ها و روش ها

عملیاتی جدید را حمایت کنیم. ما

باید برای تغییر گشوده باشیم، و

تمرکز خود را بر ایجاد نوآوری و

جستجوی فرصت های تحول آفرین

قرار دهیم. ما منتظر نیستیم که

دیگران راه را به ما نشان دهند؛ ما

راه را پیدا می کنیم و با این کار ارزش

ذاتی شرکت خود را به دیگران نشان

می دهیم.

ارزش های ما

 

از زمان تاسیس این شرکت، هدف

ما قرار دادن تمام فعالیت های خود

بر مبنای سه ارزش پایداری، کیفیت

و رهبری بوده است. هر یک از این

ارزش های بر پایه سالمت و ایمنی

قرار دارند.

پایداری

 

برای رقابت در دنیای فردا باید

چگونگی تحول جهان را بفهمیم. نه

تنها از منظر اقتصادی و بازار، بلکه از

نظر گرایش های اجتماعی و زیست

محیطی که آینده ی ما را شکل

می دهند. تفکر استراتژیک ما نه تنها

باید با اطمینان یافتن از موقعیت

هزینه رقابتی باشد، بلکه باید با در

نظر گرفتن انتظارات جامعه در

راستای اقتصاد پویا و کاهش کربن،

شکل بگیرد. این رویکرد به

مجموعه ی ما امکان تصمیم گیری

صحیح در مورد الویت های

سرمایه گذاری و ایجاد قوی ترین بستر

را می دهد. ضروری است این رویکرد

به صورت طوالنی مدت لحاظ شود

تا از موفقیت تجاری خود اطمینان

حاصل کرده و حمایت دیگران و

رهبری بلند مدت را در بخش خود

ایجاد می کنیم.

استراتژی

 

تیم تحقیق و توسعه ی ما همواره

نوآوری را در برنامه ی تولید خود قرار

داده است، بدین ترتیب عالوه بر

ارتقا کیفیت محصوالت و خدمات،

نیازهای نوظهور مشتریان را نیز

برآورده می سازد. ما با پذیرش حرکت

به سمت دیجیتال شدن در تمامی

عملکردها روش های خود را به روز

کرده ایم. و با بهره گیری از قابلیت

منحصر به فرد آهن در بازیافت، در

حال توسعه فرآیندهای نوآورانه ای

هستیم تا بدین ترتیب انرژی کم تری

مصرف شود ، کربن کم تری منتشر

شود و همچنین هزینه ها کاهش

 یابد. 

توانایی ما در اجرای موفقیت آمیز

استراتژی ها به مردم عزیز کشورمان

بستگی دارد. ما برای حفظ روحیه ی

کارآفرینی و اشتیاق به تعالی که

سبب رشد ما می شود و رمز

موفقیت آینده ی ماست، همواره

تالش خواهیم کرد و همواره امینت و

رفاه مردم کشورمان را در اولویت

قرار می دهیم.

سالمت و ایمنی

 

 اولویت شرکت نورد آریا تابان

ایرانیان سالمت و ایمنی در تمامی

حوزه ها است. در این زمینه، سه

ارزش ما- پایداری، کیفیت و رهبری-

بر اساس این اصل نهادینه شده

است. ما معتقدیم نمی توانیم به طور

مطمئن بر داشتن این سه ارزش ادعا

داشته باشیم در صورتی که سبقه

بهداشت و ایمنی در صنعت پیشرو

خود نداشته باشیم.

کیفیت

 

کیفیت برای برتری ما در رقابت،

ضروری است. ما باید از نظر

محصوالت، فرایندها و عملکرد، با

تلفیق دانش عملیاتی عمیق و

ذکاوت تجاری و تمایل به نوآوری و

گسترش پتانسیل آهن، همواره بیش

از انتظارات عمل کنیم. ما بر آن

هستیم تا با تعالی در تمامی سطوح،

الهام بخش رقبای خود باشیم تا

ایده های جدیدی را دنبال کنند و در

سطح باالتری مجموعه ما را به

چالش بکشند.



خدمات:

نورد آریا تابان ایرانیان در کنار تولید و تامین آهن آالت، در راستای

تسهیل نیازهای مشتریان و ارائه قیمت رقابتی، حمل و نقل و انواع

برشکاری، خم کاری، سوارخ کاری و سند بالست را به مجموعه خود

اضافه کرده است.
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بدین ترتیب امکان خرید امن و آسوده را برای مشتریان

خود فراهم آورده ایم.

نورد آریا تابان ایرانیان با در اختیار داشتن ناوگان

حمل و نقل اختصاصی، ضمن تسریع فرآیند انتقال،

ضمانت کیفی بار در هنگام تحویل را عهده دار شده است. 

مشتریان می توانند بدون نگرانی و مقایسه ی

قیمت ها با سایر شرکت های ترابری، در هر

نقطه از ایران در سریع ترین زمان ممکن

سفارش خود را تحویل بگیرند. 

کیفیت برای رقابت ضروری است. متاسفانه بسیاری از

شرکت های حمل و نقلی بدون داشتن دانش الزم و

تجارب کافی اقدام به حمل بار می کنند و در بسیاری از

اوقات خسارت های جبران ناپذیری به بار وارد می آورند. 

 

از این رو مجموعه ی

 ما با همکاری کارکنان مجرب و وسایل ترابری مناسب، این قابلیت را

دارد بار شما مشتریان گرامی را بدون کوچک ترین خسارتی در مقصد

تحویل دهد.
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نبشی

CORNER

سپری

T-BEAM

 

ناودانی

UNP

 

ورق روغنی

OIL SHEET
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محصوالت ما:

پروفیل زد

Z PROFILE

 

 

تیرآهن

BEAM

 

میلگرد ساده

SIMPLE REBAR

میلگرد آجدار

RIBBED REBAR
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میلگرد کالفی

RIBBON REBAR

 

تسمه

FLAT BAR

 

ورق

SHEET

 

ورق گالوانیزه

GALVANIZED SHEET

 

بولت و مهره

BOLT AND NUT

 

 

توری 

NET

 

سیم مفتول

WIRE 

ورق آجدار

RIBBED SHEET

 

چهار پهلو

SQUARE BAR

 

پروفیل ساختمانی( قوطی)

TUBE

 

لوله

PIPE
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info@aryairon.com
www.aryairon.com

آدرس کارخانه: قم، شهرک

شکوهیه، فاز دو، خیابان

بروجردی، خیابان کالهدوز،

خیابان کالهدوز ۱۲ 


