لیست کاربری سازان
ردیف

نشانی

نام شرکت

تلفن

1

اتاق سازی شایان کانتین

تهران -ساوه خروجی صبا شهر به سمت سه راه آدران روبروی پمپ بنزین قنبری  -انتهای کوچه سعدی

2

اتاق کمپرس سازی تبریزی

مشهد  -جاده آسیایی  ،کیلومتر  3جاده قوچان  -نبش آزادی 129

05136512418

3

ادوات راهداری شهاب

مشهد  -جاده قوچان  -بزرگراه آسیایی  -بعد از سه راه فردوسی  -خیابان فرش مشهد سمت راست

05135420777

4

ارشیا کانتینر پویا

قزوین -کیلومتر  14جاده بوئین زهرا  -شهرک صنعتی لیا  -فاز  - 2بلوار صنعت گران جنوبی  -خیابان استاندارد 3

02833455000

5

ارکان وزین

استان البرز  -شهرصنعتی هشتگرد  -فاز  - 3خیابان 23

6

ایران کاوه سایپا

استان البرز  -کیلومتر  8اتوبان کرج  -قزوین ،نرسیده به پل کردان ،جنب شرکت سوپا ،انتهای بلوار کاوش

7

ایران کمپرس

تهران  -جاده قدیم کرج  -بعد از شیرپاستوریزه  -کیلومتر  - 4انتهای فتح  17سمت راست  -پالک 23

8

پارسی راد ایرانیان

تهران  -میدان ونک  -خیابان مالصدرا  -نرسیده به پل کردستان  -کوچه صدر  -پالک  - 7واحد یک

9

پایا رشد کوشا

شهرک صنعتی اشتهارد  ،بلوار ابوریحان  ،بلوار غزالی شرقی  ،انتهای بلوار  ،خیابان سپهر  ، 3سپیدان  ، 4قطعه 3278

02637776852-3

10

تولیدتجهیزات مهران کمپرس

اراک -شهرک صنعتی خیر آباد  -فاز  - 2خیابان  - 202نبش 206

08633553840-4

11

جوان چرخش

تهران  -جاده قدیم کرج  -پل کفش ملی  -به سمت اندیشه  -بعد از پل دوم  -مجتمع کارگاهی زاگرس 30 -متری زاگرس  -پالک 83

12

شاهین خودرو آذر

تبریز  -جاده تهران-تبریز بعد از پلیس راه تهران  -شهرک صنعتی عالی نصب  -خیابان صنعت  -بعد از کیوسک نگهبانی

04136309125

13

شاهین ماشین یزد

یزد – کیلومتر  19جاده یزد – بندرعباس – بعد از پلیس راه  -شرکت شاهین ماشین(نمایندگی شرکت سایپا دیزل)

3558384220

14

صنعت کاران برمی

استان البرز  -هشتگرد  -شهر صنعتی هشتگرد  -فاز  - 2ورودی خیابان  - 11بن بست خیابان 12

02644224388

15

گروه تولیدی صنعتی یگانه

تهران  -جاده ساوه  -رباط کریم  -میدان امام خمینی  -به سمت فرودگاه امام خمینی  -اولین بریدگی دست راست

021-55256644

16

گروه صنعتی پویا

تهران  -جاده خاوران بعد از سه راهی سیمان  -جنب کاالی شهر  -پالک 130

021-33850842

17

گروه صنعتی دقت

تهران:جاده خاوران-بعد از گردنده تنباکویی -مجتمع ترانسپورت

021-33867274

18

مجتمع صنعتی پاکران

تهران  -جاده قدیم کرج  -سه راه شهریار 200 -متر باالتر از پل باباسلمان  -سمت چپ

19

مهران سرد

تهران  -جاده خاوران  -بعد ازپلیس راه شریف آباد-شهرک صنعتی عباس آباد -انتهای بلوار ابن سینا  -خیابان کوش آوران-کوی-18پالک 2614

20

وزین پرشیا

استان البرز  -نظرآباد  -شهرک صنعتی سپهر  -خیابان اردیبهشت غربی

02645333445-021-88058138

21

سامان گستر خاور

شهرک صنعتی هشتگرد  -فاز  - 2خیابان  - 11ساختمان شرکت سامان گستر خاور

02644235795-021-88740837

22

مهر صنعت فراز گستر

رباط کریم شهرک صنعتی پرند بلوار صنعت خیابان نور خیابان کاج قطعه A21

021-66564395

23

شرکت ISS

تهران کیلومتر  8جاده مخصوص کرج روبروی پارکینگ پارس خودروپالک 181

44529993-8

24

شرکت گواه (تاپ سرویس اسبق)

کیلومتر  8جاده مخصوص کرج خیابان نخ زرین خیابان شهید جالل

25

شرکت زامیاد

تهران:کیلومتر  15جاده قدیم کرج

26

آریا تراک میکسر

کیلومتر 30جاده ساوه بعد از سه راه آدران بطرف نصیر شهر خیابان قرمز (شهدای صنعت ) نبش کوچه اول پ 2

27

شرکت پارس بوشونگ

تهران مهراباد جنوبی خیابان  45متری زرند پالک 563

28

شرکت عقاب سرد

کیلومتر  28تهران ساوه نرسیده به رباط کریم شهرک صنعتی نصیر آباد سرو  13پالک F89

29

شرکت توسعه صنعت پترو کاردان

کارخانه :بندر خرمشهر جنب باسکول کارخانه توسعه صنعت پترو کاردان  .دفتر مرکزی  :خیابان مطهری خ سلیمان خاطر پ  49طبقه 5

30

سنگین کار صنعت

جاده مخصوص کرج کیلومتر  15روبروی سایپا خیابان  54پالک 5

021-56585484

02644226038-40
02692108260-2
66796922-3
021-88644680

46847079-80

65238662-4
36425141-5

02144545001
48379
56452658
66691491-021
021-56390205-8
06324207857_ 021-88863992
021-44184785-87

ردیف

نشانی

نام شرکت

تلفن

31

نارین تک فرتاک

اتوبان قم شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نگارستان خیابان فروردین جنوبی پالک 19

88481877-8

32

لجور

اراک کیلومتر  7جاده تهران خیابان تالش صندوق پستی 38135/659

086-34131111

33

پایالیو

شهریار جاده آدران نرسیده به شهرک ویره گلستان چهارم مجتمع نیازی سوله 3

34

ماهوت صنعت سلماس

آذربایجان غربی -شهرستان سلماس-کیلومتر  7جاده تسوج-شهرک صنعتی سلماس -خیابان کارآفرینان یک-خیابان صنعت 8

04435238461

35

وزین آذری پرشیا

شاد آباد خیابان  17شهریور پالک 360

021-66804186

36

مه شکن سازه

جاده قدیم ساوه بعد از سه راه آدران نرسیده به پل هوایی شهرک صنعتی نصیر آباد فاز  2سرو 20

37

ماهان کمپرس

تهران کیلومتر  20جاده خاوران بزرگراه امام رضا نرسیده به خاتون آباد شرکت ماهان کمپرس

021-36462980-5

38

سامان کانتین

کیلومتر  28جاده مخصوص تهران کرج بین گرمدره و کالک جنب پل مترو شرکت سامان کانتین

026-32309371-5

39

ماموت

اتوبان کرج قزوین بعد از پل کردان خیابان هفتم طبقه اول پالک 7

40

بهار روب تهران

استان کرمانشاه شهرستان سنقر شهرک صنعتی سنقر کارخانه بهار روب تهران

08348973012-15

41

نارفوم کار

جاده قدیم قم تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نگارستان بلوار گلسار

021-56232705-7

42

کیهان کمپرس امیر

تهران بزرگراه امام رضا سه راه سیمان ابتدای کمربندی ورامین پالک  38و 44

43

مراد صنعت سامه

کیلومتر  28جاده مخصوص بین کارخانه پلیکان و شرکت دارو سازی

44

بتون ماشین سپهر

اتوبان تهران قزوین نظر آباد شهرک صنعتی سپهر بلوار کار آفرینان خ شهریور غربی

021-64048

45

بهمن دیزل

قزوین شهرک صنعتی البرز خیابان حکمت دهم شرکت بهمن دیزل

66905468

46

مارال صنعت جاوید

ارومیه کیلومتر 10جاده مهاباد

47

ماد ماشین

زنجان شهرک صنعتی نوآوران میدان فن آوران خیابان صنعت 4

48

ایمن صنعت زمان فرا

تهران اتوبان آزادگان چهاد دانگه شهرک صنعتی خیابان کشاورز خیابان زارع کوچه گلزار پالک 16

49

استاندارد ماشین

جاده قدیم کرج شهر قدس ( قعله حسن خان ) خیابان چمن پالک 58

50

آتش مهار نو

اصفهان منطقه صنعتی جی انتهای خیابان چهارم فرعی  7پالک 175

021-88700593ت65746738 ،

88848777

026-44523400-021-88552250

021-33869190-33856797
026-32308235

044-33381821
02432385267-9
021-55273789/ 55271955
021-46897207-11
03132651341
071-37244664-6

51

سرما گستر شیراز

شیراز بلوار والیت خیابان سالمی شمالی شرکت سرما گستر شیراز

52

آذر پاد صنعت

جاده مخصوص کرج کمربندی اندیشه شهرک صنعتی زاگرس خیابان زاگرس پالک 74

44668779-80

53

اروم صنعت سامان

ارومیه – کیلو متر  2جاده مهاباد-روبروی کارخانه آرد فردوس

04432362224

54

آذهایتکس

تبریز باالتر از پلیس راه تهران شهرک صنعتی عالی نصب خیابان صنعت

04136309000-4

55

021-56573453

اورین مخزن

کیلومتر  18جاده تهران ساوه

56

پارسین گستر جنوب

شهرک صنعتی بزرگ شیراز میدان اول بلوار کارگر جنوبی

07138254910

57

صنایع حدید

کیلومتر  11جاده مخصوص کرج خیابان سپاه اسالم صنایع شهدای حدید

44905671-3

58

البرز سرمای نوین

جاده آبعلی بعد از پلیس راه جاجرود منطقه صنعتی خرمدشت خ سیاه سنگ دانش  3پالک 4

59

سیمرغ سبز

جاده ساوه جاده رباط کریم به شهریار نرسیده به سه راه منجیل آباد خ سیمرغ پالک 2

76217737-39
021-56414071
086-34130528

60

حنیف رام

اراک کیلومنر  2جاده تهران مقابل اداره هوا شناسی

61

نوید گستران مخزن شوی

تهران پاکدشت میدان پارچین خیابان شهید خلیل شیرازی خیابان گلدشت پالک 15

62

رمزآسا

هشگرد شهرک صنعتی هشگرد خیابان  21جنوبی

63

آسمان ماشین آسیا

اصفهان شهرک صنعتی اشترجان خیابان  13شماره 170

031-37582581

64

نمادین طرح

جاده شهریار به سمت صباحشهر خیابان گلستان مجتمع نیازی سوله شماره 3

021-65766872

021-36011451
021-61047

نشانی
استان گیالن شهرستان رشت میدان جانبازان بلوار امام رضا کیلومتر  5جاده الهیجان بعد از شرکت کاله نرسیده به بریدگی نم نم آباد

013-33872020

ردیف
65

نام شرکت

66

صبری

استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر شهرک سرمایه گذاری خارجی خیابان آسیای  2قطعه 3/2

0413-2466291

67

یاررس پویا

پاکدشت خاتون آباد جنب داروخانه عمار خیابان رجایی گلشن  15شماره 110

021-77702435

68

سازه گستر پایدار سهند

استان البرز  -ماهدشت بلوار سرداران بین خیابان ششم و هفتم شمالی بن بست زمردپالک 5

02637850729

69

کارا هیدرولیک دماوند

تهران  -جاده قدیم ساوه شهرک صنعتی نصیر آباد خیابان دکتر حسابی پالک 35

021-56879280

70

آتش مهاران نوین آریا

اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان یکم فرعی  14پالک 197

031-35721319

71

تست صنعت

شهرک صنعتی هشتگرد فاز  3انتهایخیابان بنفشه 23

72

میبد کوالک سرد

استان یزد  .میبد جاده ندوشن بعد از پایانه بار ناحیه صنعتی شمس آباد میبد

نیک فرد خزر

تلفن

02644226077
03558303098-9

