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شماره تلفنآدرسشماره ملی یا  مجوزمدیر عاملاستاننوع فعالیت گروه کاری(گروه تجهیز)نوع فعالیت نام شرکت

(آتی وی)ایران کمپرس1
ساخت - تولید مصنوعات فلزکاری

اطاق بار کمپرسی و  تجهیزات 
61028آقای اسدیتهرانباری، خدمات شهری و راهداری، عمرانی

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

23پالک - 
021-66796922-3

(آفاکو)آژند فن آبراه2
کاربری های سیار، خدمات 

شهری،اتاق بار،کاربری های خاص

کاربری های سیار، امداد و عملیاتی ،اتاق 

بار،کانتینر،کاربری های خاص
66013763-7021خ نرگس -خ سرو یکم-بلوار شقایق شرقی-شهرک صنعتی جنت آباد-گرمسار14003802002آقای امین محسنیسمنان

9034833915آقای علیزاده برمیالبرزنشانیتجهیزات امداد و آتشآتشنشانی و امداد و نجاتصنعت کاران برمی3
بن بست  - 11ورودی خیابان  - 2فاز - شهر صنعتی هشتگرد - هشتگرد - استان البرز 

12خیابان 
0264-4224388

10101136594آقای علمداریتهرانتجهیزات سرمایشی ، باری ایزولهتجهیزات سرمایشی ، باری ایزولهمهران سرد4
انتهای بلوار -شهرک صنعتی عباس آباد -بعد ازپلیس راه شریف آباد- جاده خاوران - تهران 

2614پالک -18کوی-خیابان کوش آوران- ابن سینا 
021-88539663

گواه5
انواع باری ، خدمات عمرانی ، 

آتشنشانی و امداد و نجات

انواع باری ، خدمات عمرانی ، آتشنشانی و امداد و 

نجات
44545001-021 جاده مخصوص کرج خیابان نخ زرین خیابان شهید جالل8کیلومتر 374614008آقای مهدی محمدیتهران

120/1357790آقای منبتیمشهدخدمات شهری و راهداریخدمات شهری و راهداریادوات راهداری شهاب6
خیابان فرش مشهد - بعد از سه راه فردوسی - بزرگراه آسیایی - جاده قوچان - مشهد 

سمت راست
0513-5420777

شاهین خودرو آذر7
  خدمات عمرانی ، خدمات شهری 

و راهداری
105/27084آقای صوفیانیتبریز  خدمات عمرانی ، خدمات شهری و راهداری

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

بعد از کیوسک نگهبانی- صنعت 
0413-6309125

مجتمع صنعتی پاکران8
انواع باری ، سرمایشی، تجهیزات 

خدمات شهری،کاربری های سیار

انواع باری ، سرمایشی ، کاربری های سیار،تجهیزات 

خدمات شهری،
65238662-021سمت چپ- متر باالتر از پل باباسلمان 200- سه راه شهریار - جاده قدیم کرج - تهران 409713871آقای دادگسترتهران

9
تولید تجهیزات مهران 

کمپرس

 تجهیزات تانکر،خدمات عمرانی ، 

خدمات شهری و راهداری و 

 تجهیزات تانکر،خدمات عمرانی ، خدمات شهری و 

راهداری و آتشنشانی
3553840-2060863نبش  - 202خیابان  - 2فاز - شهرک صنعتی خیر آباد -اراک 10780122765آقای سلیمیمرکزی

12310آقای میرزاییقزوینانواع باری و تجهیزات سرمایشی و خاصانواع باری و تجهیزات سرمایشیارشیا کانتینر پویا10
بلوار صنعت گران  - 2فاز - شهرک صنعتی لیا -  جاده بوئین زهرا 14کیلومتر -قزوین 

3خیابان استاندارد - جنوبی 
0283-3455002

ایران کاوه سایپا11
خدمات عمرانی ، تریلر ، باری ، 

خدمات شهری و راهداری

خدمات عمرانی ، تجهیزات تانکر ، تریلر ، باری ، 

خدمات شهری و راهداری
01/66719آقای محمد زادهالبرز

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

انتهای بلوار کاوش
0269-2108260

8-44529993-181021 جاده مخصوص کرج روبروی پارکینگ پارس خودروپالک 8تهران کیلومتر 90/399آقای رادمردتهران(حمل پول  ) انواع باری(حمل پول  )انواع باری شرکت آی اس اس12

وزین پرشیا13
کمپرسی ، تجهیزات تانکر، تریلر و 

کاربری های خاص

کمپرسی ، تجهیزات تانکر، تریلر و کاربری های 

خاص
7-02645333445خیابان اردیبهشت غربی- شهرک صنعتی سپهر - نظرآباد - استان البرز 1043916-117آقای مسکین آذریانالبرز

66804186-360021پالک - شهریور17خیابان -شادآباد-جاده قدیم کرج10058549آقای خرسند نیاتهرانتجهیزات تانکر ، کاربری های خاصتجهیزات تانکر،کاربری های خاصوزین آذری پرشیا14

33867274-021مجتمع ترانسپورت- بعد از گردنده تنباکویی-جاده خاوران:تهران1197آقای سیستانیتهران خدمات عمرانی ، باری خدمات عمرانی ، باریگروه صنعتی دقت15

البرز سرمای نوین16
تجهیزات سرمایشی ، کاربری های 

سیار
362133292آقای شاددلتهرانتجهیزات سرمایشی ، کاربری های سیار

 تلفن 4پالک - 3دانش - خ سیاه سنگ - بعد از خرمدشت- جاده آبعلی- تهران

9-76217737ثابت
021-76217737

1347/1887آقای محمدی پورتهرانخدمات عمرانیخدمات عمرانیآریا تراک میکسر17
 (شهدای صنعت )جاده ساوه بعد از سه راه آدران بطرف نصیر شهر خیابان قرمز 30کیلومتر 

2نبش کوچه اول پ 
021-56452658

B38021-56419023-24 قطعه 5 پالک 2رباط کریم شهرک صنعتی پرند بلوار صنعت خیابان نوآوران نو آور 35945آقای کاظمیتهرانخدمات عمرانیخدمات عمرانیمهرصنعت فراز گستر18

 زامیاد19
خدمات عمرانی و شهری، 

تجهیزات سرمایشی،کاربری های 

اتاق باری،کانتینر یخچالی،کاربریهای 

خاص،کمپرسی ،خدمات عمرانی و شهری
20-44922911-021 جاده قدیم کرج15کیلومتر :تهران10100370594آقای آزرم ساتهران

39476آقای سفیدیتهرانتجهیزات سرمایشیتجهیزات سرمایشی عقاب سرد20
 89  قطعه 13 تهران ساوه نرسیده به رباط کریم شهرک صنعتی نصیر آباد سرو 28کیلومتر 

7پالک 
021-56390205-8

21
 توسعه صنعت پترو 

کاردان

آتشنشانی و امداد و نجات ، 

آمبوالنس ،خدمات  شهری

آتشنشانی و امداد و نجات ،خدمات  شهری 

،آمبوالنس
10103125834آقای مهدوی زفرقندیخوزستان

: دفتر مرکزی . بندر خرمشهر جنب باسکول کارخانه توسعه صنعت پترو کاردان :کارخانه 

5 طبقه 49خیابان مطهری خ سلیمان خاطر پ 

06324207857_ 021

-8814009

سنگین کار صنعت22
آتشنشانی و امداد و نجات،خدمات 

 شهری
5 پالک 54 روبروی سایپا خیابان 15جاده مخصوص کرج کیلومتر 10100361153آقای سنگینیتهرانآتشنشانی و امداد و نجات، خدمات شهری

021-44184785-

87

جرثقیل و باالبرلجور23
،باالبرهای آتشنشانی و (Lifting)تجهیزات باالبر 

نردبان نجات ،جرثقیل
34131111-38135/659086 جاده تهران خیابان تالش صندوق پستی 7اراک کیلومتر 102/729آقای مهدی نیامرکزی

نارین تک فرتاک24
  دستگاه خودپرداز و خودروهای 

پولرسان
8-88481877-25021اتوبان قم شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نگارستان خیابان فروردین پالک 29456اقای رحیمیتهران  دستگاه خودپرداز و خودروهای پولرسان

88653805-021بلوار امام خمینی- شهرک صنعتی کاوه-ساوه10100728839آقای احمد پورتهران(Lifting)تجهیزات باالبر جرثقیل و باالبرهیدرو اطلس25

26
اطلس نوین شایان صنعت 

(شایان کانتین سابق )
14009214396خانم محمودیانتهران   انواع  باری ، سرمایشی و سیار   انواع  باری ، سرمایشی و سیار

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

6کوچه سعدی پالک 
021-56585658

 (ویرایش  یازدهم)لیست کاربری سازان معتبر و فعال 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت



66906829-1363021پالک - روبروی بانک مسکن- نبش خ اسکندری- خ جمهوری10101397713آقای فرجادتهران امداد و نجاتآمبوالنسرمز آسا27

1006523-117آقای پوریا ابراهیمیتهران امداد و نجاتآمبوالنسمه شکن سازه28
 2جاده قدیم ساوه بعد از سه راه آدران نرسیده به پل هوایی شهرک صنعتی نصیر آباد فاز 

160 پالک 20سرو 
021-42396

29
خورشید مشرق 

(آلکار)ایرانیان
پولرسان ،آمبوالنس ، نظامی

  باری،امداد ونجات، کاربری های سیار، کاربری های 

خاص،پولرسان
قم

آقای موسی الرضا 

ناظمی
33343854-1052025پالک - 6کالهدوز -2فاز- شهرک صنعتی شکوهیه قم136-1009393

آمبوالنس،پولرسان،کاربریهای خاص(آلمد)راک پیشران فالت 30
 امداد و نجات،کاربریهای خاص،کاربری های 

سیار،پولرسان
14005092873آقای آرمان میثمیقم

- میدان همت -2فاز - شهرک صنعتی شکوهیه- پانزده کیلومتری قم- اتوبان تهران قم

515پالک -  خیابان کالهدوز نهم
025-33343976

ایران خودرو دیزل21
آتشنشانی ،خدمات عمرانی و 

شهری ، امداد و 

آتشنشانی و امداد و نجات،آمبوالنس، کاربری های 

سیار و خاص،عمرانی و شهری
55241091-021بلوار شهدا ایران خودرو دیزل- بزرگراه آیت اله سعیدی- بزرگراه آزادگان- تهران10100326014آقای توسلی مهرتهران

صنعتی آذر موتور22
کاربری های سیار، امداد و نجات 

،خدمات شهری ، باری ،تجهیزات 

کاربری های سیار،کاربری های خاص، امداد و نجات 

،خدمات شهری، باری ،تجهیزات سرمایشی،اتاق بار

آذربایجان 

شرقی
48019-021-صنعتی ارس- منطقه آزاد تجاری- جلفا10101301282محمد رضا رضایی

نظامی،آمبوالنس،کاربریهای خاصمزین خودرو ایران روور23
نظامی،آمبوالنس،کاربریهای خاص، امداد و 

نجات،آتش نشانی، تجهیزات خدمات شهری،کاربری 
6-66595698ابتدای خیابان کبیر- بلوار نگارستان- شهرک صنعتی شمس آباد10102599158آقای رمضانیتهران

88008888-56021پالک - انتهای مرداد- م گلها- م فاطمیآقای تهرانچیتهران امداد و نجاتآمبوالنسایران اتومبیل24

55271955-16021خیابان کشاورز خیابان زارع خیابان گلزار پالک - شهرک صنعتی چاردانگه- چهاردانگه27623آقای حق شناستهرانکاربری های خاص امداد و عملیات-  نظامیکاربری های خاص-خدمات نظامیایمن صنعت زمان فرا25

29351آقای صبریتبریزخدمات شهری و راهداریخدمات شهری و راهداریفنی مهندس صبری26
قطعه - 2خ آسیای - شهرک سرمایه گذاری خارجی- شهرستان شبستر-آذربایجان شرقی

3/2
09121714846

33852000-4021بزرگراه امام رضا سه راهی سیمان نبش طوس - تهران 10111470384آقای پازوکیتهرانانواع باری ، سرمایشیانواع باری ، سرمایشیگروه صنعتی پویا27

35720320-108031 و 175اصفهان منطقه صنعتی جی انتهای خیابان چهارم فرعی هفتم پالک 47440آقای احمد سرتاجاصفهانآتشنشانی و امداد و نجاتخودروی آتش نشانی،امدادونجاتآتش مهار نو28

تجهیزات باریتجهیزات باریتریلر کاوه کار آذربایجان29
آذربایجان 

شرقی
04114452776روبروی کارخانه سیمان صوفیان-مرند - جاده تبریز 10200452556آقای میرقاسمی

30
توسعه فناوریهای 

پیشرفته 

خدمات عمرانی ، خدمات شهری 

آتشنشانی ،انواع باری ، سرمایشی

تجهیزات باری خدمات عمرانی ، خدمات شهری 

آتشنشانی،سرمایشی،تانکر

آذربایجان 

شرقی
6309000-0413(آذهایتکس  )تبریز باالتر از پلیس راه تهران شهرک صنعتی عالی نصب خیابان صنعت 10200097494آقای  اکبرپور

9-4523400-0264 کیلومتر بعد از پل هوایی کردان5قزوین،- بزرگراه کرج 14004708727آقای مومنیتهرانتجهیزات سرمایشی ، آتشنشانی ، باری، تانکر، تریلربدنه و کانتینر و انواع تریلرمجتمع صنعتی ماموت31

گروه خودروسازی مایان32
 خدمات عمرانی ، خدمات شهری، 

 ، آتشنشانی، امداد و نجات

انواع تریلر،اتاق بار،خدمات عمرانی، خدمات شهری 

آتشنشانی، امداد و نجات،کانتینر،کاربری های خاص 
44907894-021شهرک صنعتی ماموت-شهرستان ساوجبالغ-البرز---شهرک صنعتی کاسپین-قزوین10101685205آقای عسگریانالبرز-قزوین

انواع تریلرانواع تریلرمارال صنعت جاوید33
آذربایجان 

غربی
33381821-044 جاده مهاباد10کیلومتر - ارومیه 1010133895آقای رستمی

انواع تریلرانواع تریلررخش تریلر آذر34
آذربایجان 

غربی
 جاده سلماس7کیلومتر - ارومیه 13233آقای پاشایی

پارسی راد ایرانیان35
 تجهیزات فرودگاهی،آتش 

نشانی،خدمات عمرانی ، خدمات 

تجهیزات فرودگاهی،آتش نشانی، تجهیزات 

تانکر،خدمات عمرانی ، خدمات شهری و راهداری
خانم نورفردیتهران

خیابان سپیدار  سفیدار یکم خیابان کارگر بعد - به سمت وهن آباد- میدان امام- رباط کریم

114 و 112از فرعی اول  پالک 
021-88626289

یورش حریق36
تجهیزات خدمات آتشنشانی امداد 

و نجات و باری
آبیک مجتمع صنعتی پیروز انتهای مجتمع شرکت یورش حریق10102052244نایب زادهقزوینتجهیزات خدمات آتشنشانی امداد و نجات و باری

09121968496-

09125200186

تجهیزات خدمات شهری، عمرانیبهار روب37
تجهیزات خدمات شهری،عمرانی ، آتشنشانی و 

امداد و نجات
15-8973012-0834یلوک صنایع فلزی- شهرک صنعتی- سنقر11714آقای حیدریکرمانشاه

پایالیو38
خدمات شهری و 

راهداری،تجهیزات آتش نشانی

تجهیزات خدمات شهری و راهداری ،تجهیزات آتش 

عملیات امدادی-نشانی
88554951-27021پالک - 7خ - خ اسدآبادی- تهران10102622350آقای عربتهران

33856797-44021پالک - ابتدای کمربندی ورامین-سه راه سیمان- بزرگراه امام رضا- تهران190آقای محبیانتهران   انواع  باری و عمرانی   انواع  باری و عمرانیکیهان کمپرس امیر39

بهمن دیزل40
خدمات شهری،عمرانی، کاربری 

های خاص ،امداد و نجات،  انواع  

  خدمات شهری،عمرانی، کاربری های خاص ،امداد و 

نجات، انواع  باری،آتشنشانی و تجهیزات سرمایشی
2-02832243381قزوین شهرک صنعتی البرز خیابان حکمت دهم10102571964آقای محمدیقزوین

82/6005آقای حنانیتهرانتجهیزات عمرانی و باریتجهیزات عمرانی و باریماهان کمپرس41
 جاده خاوران بزرگراه امام رضا نرسیده به خاتون آباد شرکت ماهان 20تهران کیلومتر 

کمپرس
021-36462980-5

88527812-021جاده قدیم قم تهران شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نگارستان بلوار گلسار10101438143آقای اوجانیتهرانآتشنشانی و امداد و نجاتتجهیزات آتش نشانینارفوم کار42

64048-6021پالک - بن بست شهید نعمتی پور- شهرک صنعتی سپهر- نظر آباد- اتوبان تهران قزوین88278آقای ضیااالبساریالبرزتجهیزات خدمات عمرانیتجهیزات خدمات عمرانیبتون ماشین سپهر43

سامان کانتین44
خدمات شهری وراهداری و آتش 

نشانی، باری و سرمایشی

خدمات شهری وراهداری و آتش نشانی، باری و 

سرمایشی
5-2309371-0263 جاده مخصوص تهران کرج مابین کالک و گرمدره جنب پل مترو28کیلومتر 289311آقای مرادیالبرز

پایا رشد کوشا45
 تجهیزات خدمات شهری، 

آتشنشانی و امداد و نجات

 تجهیزات خدمات شهری، آتشنشانی و امداد و 

نجات
7776852-32780263قطعه -بلوار غزالی شرقی-بلوار ابوریحان- شهرک صنعتی اشتهارد59881آقای زنجانی البرز



37418266-071خیابان سالمی شمالی- بلوار والیت- شیراز815152آقای شکاری فارستجهیزات سرمایشیتجهیزات سرمایشیسرماگستر شیراز46

آذر پاد صنعت آریا47
تجهیزات خدمات شهری ، 

تجهیزات آتشنشانی
46828154-46828296-47021جاده مخصوص کرج کمربندی اندیشه مجتمع کارگاهی زاگرس خیابان زاگرس پالک 325504202آقای گل محمدیتهرانتجهیزات خدمات شهری ، تجهیزات آتشنشانی

بهار صنعت پارمیس48
تجهیزات خدمات شهری و 

راهداری،آتشنشانی
6003135720271 پالک 5اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان یکم مقابل فرعی 10260545972آقای عباسی عقدااصفهانتجهیزات خدمات شهری و راهداری،آتشنشانی

2308235-0263 جاده مخصوص بین کارخانه پلیکان و شرکت دارو سازی28کیلومتر 11685آقای مرادیتهرانتجهیزات باریتجهیزات باریمراد صنعت سامه49

اروم صنعت سامان50
  تجهیزات خدمات شهری، 

تجهیزات باری ، انواع تریلرها

  تجهیزات خدمات شهری، تجهیزات باری ، انواع 

تریلرها

آذربایجان 

غربی

آقای رحیم بانی 

مسعود
5-32362224-044 جاده مهاباد روبروی آرد فردوس2ارومیه کیلومتر 10220109399

حنیفرام51
تجهیزات خدمات عمرانی، باری و 

(به استثناء تریلر)تانکر

به استثناء )تجهیزات خدمات عمرانی، باری و تانکر

(تریلر
34130528-086مقابل اداره هواشناسی-  تهران2کیلومتر جاده - اراک10780083256آقای انصاری کیامرکزی

9-2385268-40243زنجان شهرک صنعتی نوآوران میدان فن آوران خیابان صنعت 188866آقای نظریزنجانتجهیزات خدمات شهری ،  عمرانیتجهیزات خدمات شهری ،  عمرانیماد ماشین52

46897207-58021خیابان چمن پالک  (قعله حسن خان  )جاده قدیم کرج شهر قدس 733179آقای صدیق پرورالبرزتجهیزات خدمات عمرانیتراک میکسر و پمپ بتناستاندارد ماشین53

56573453-021 اتوبان تهران ساوه18کیلومتر 377583698آقای ساالریتهرانتجهیزات تانکر ، باری ، خاصتجهیزات تانکر ، باری ، خاصاورین مخزن54

100024آقای مشراقیگیالنتجهیزات سرمایشی ، باریتجهیزات سرمایشی، بارینیک فرد خزر55
 جاده الهیجان بعد از 5استان گیالن شهرستان رشت میدان جانبازان بلوار امام رضا کیلومتر 

شرکت کاله نرسیده
013-33872020

2-56414071-2021جاده ساوه جاده رباط کریم به شهریار نرسیده به سه راه منجیل آباد خ سیمرغ پالک 16888آقای مومنیتهرانکاربری خاص ، خدمات شهریکاربری خاص ، خدمات شهریسیمرغ سبز56

یاررس پویا57
 تجهیزات خدمات شهری و کاربری 

خاص
77863866-36463434-110021شماره - 15گلشن - خ شهید رجائی- خاتون آباد- جاده خاوران- تهران342010آقای ذوالفقاریتهران تجهیزات خدمات شهری و کاربری خاص

نمادین طرح روشن نگار58
تجهیزات آتشنشانی، خدمات 

شهری و کاربری های خاص

تجهیزات آتشنشانی، خدمات شهری و کاربری های 

خاص
445722434آقای نظر پوریتهران

شهریار جاده کهنز ابتدای صبا شهر کوی گلستان مجتمع صنعتی نیازی سوله شماره : تهران 

3
021-65766872

10104022938آقای راهزانیتهرانتجهیزات باالبر(LIFTING ) تجهیزات باالبر کارا هیدرولیک دماوند59
 Eتهران بلوار آیت اهلل سعیدی شهرک صنعتی نصیر آباد انتهای خیابان دکتر حسابی پالک 

35
021-56879255

9-03558303098مقابل کوی تابان- جاده دولت آباد- بلوار بعثت- اتوبان چمران- اصفهان20/45563آقای رفیعیاصفهانسرمایشی و باریتجهیزات سرمایشی و باریسیبری60

909133311672روبروی تقاطع خیابان آزادی -حدفاصل فلکه ویال شهر-نجف آباد- اصفهان426754905آقای فاضلاصفهانسرمایشی و باریتجهیزات سرمایشی و باریاصفهان صنعت61

5003145838461انتهای خیابان خاقانی -منطقه صنعتی دولت اباد- اصفهان74497/1313769آقای رفیعیاصفهانسرمایشی و باریتجهیزات سرمایشی و باریآلپ کانتین62

4385516-17200264 پالک 54طاووسیهبلوار آیت اهلل خامنه ای خیابان یاس -کرج 466171833آقای مسافرالبرزتجهیزات آتشنشانیتجهیزات آتشنشانیشاهین صنعت آسیا63

85-66808682-2021پالک - 27خیابان فتح - اتوبان فتح- تهران45021آقای طاهریتهرانتجهیزات و خدمات عمرانیتجهیزات و خدمات عمرانیآسیا صنعت کمپرس64

سازه گستر پایدار سهند65
تجهیزات خدمات شهری ، 

تجهیزات تانکر ، آتشنشانی ، 

تجهیزات خدمات شهری و راهداری ، تجهیزات 

تانکر، آتشنشانی ، کاربری خاص
448763810آقای موسویالبرز

استان البرز سهرستان ماهدشت بلوار سرداران بین خیابان ششم و هفتم شمالی بن بست 

5زمرد پالک 
0263-7850729

تولیدی تحقیقاتی مبارز66
تجهیزات خدمات شهری 

،آتشنشانی
5723417-540311پالک - خیابان پنجم - شهرک صنعتی جی - اول جاده فرودگاه - اصفهان 10260267119آقای افتخاریاصفهانتجهیزات خدمات شهری ،آتشنشانی

67
ماهور ورق پوالد غرب 

افشار صنعت

انواع باری و تجهیزات عمرانی ، 

تریلر
انواع باری و تجهیزات عمرانی ، تریلر

آذربایجان 

غربی

آقای محمد میرزاپور 

مقدم
آذربایجان غربی بوکان شهرک صنعتی افشار صنعت112/7/622399

09144815658

09129334759

63640آقای بهاری کیاتهرانخدمات شهری و ساخت دستگاهای واترجتتجهیزات خدمات شهری و راهداریآتی سر68
 درب دوم 4 خیابان فومن 8ورامین شهرک صنعتی چرم شهر خیابان گلستان خیابان مهران 

وسوم
021-88732660

4226077-230264 انتهای خیابان بنفشه 3استان البرز شهرستان هشگرد شهرک صنعتی هشتگرد فاز 419606080858آقای عظیمیالبرزتجهیزات خدمات شهری و راهداریتجهیزات خدمات شهری و راهداریتست صنعت69

433317844801344404228 کد پستی 1شهرک صنعتی شماره - منطقه آزاد انزلی34163آقای شاهین فرگیالنآتشنشانی و امداد و نجاتتجهیزات آتش نشانیویس کاسپین70

3-56417701-147021قطعه - نبش گلبهار-خیابان فروزان-بلوار گلستان- میدان توسعه-شهرک صنعتی پرند10103730091آقای شجاعیتهرانتجهیزات سرمایشیتجهیزات سرمایشیماردین صنعت ماد71

46893460-106021پالک -خیابان قائم ماشین-منطقه صنعتی هفت جوی- شهرقدس304-0103آقای اسماعیلیتهرانکاربری های خاص کاربری های خاصکارخانجات اسماعیلی72

9-8303098-0355استان یزد شهرستان میبد ناحیه صنعتی شمس آباد شرکت میبد کوالک سرد349568677210آقای فیروز آبادییزدتجهیزات سرمایشیتجهیزات سرمایشیمیبد کوالک سرد73

17/1976/88آقای دادگسترتهرانتجهیزات سرمایشیتجهیزات سرمایشیبهسازان74
تهران جاده قدیم کرج سه راه شهریار نرسیده به سعید آباد شهرک صنعتی گلگون خیابان 

4پنجم شمالی پالک 
021-65610350



آرین صنعت دایان75
 خدمات شهری و راهداری ، باری 

فلزی ، عمرانی
46872-701آقای نژاد علیمازندران خدمات شهری و راهداری ، باری فلزی ، عمرانی

 روبروی A15استان مازندران شهرستان جویبار شهرک صنعتی جویبار  بلوار صنعت قطعه 

شرکت سبوس مازند
011-42563208

راهدار صنعت ماشین76
تجهیزات لیفتینگ  و آتشنشانی و 

امداد و نجات و کاربری های خاص

جرثقیل و باالبر و تجهیزات آتشنشانی و امداد و 

نجات و کاربری های خاص
10103106572آقای ارشادیتهران

استان تهران شهرستان رباط کریم شهرک صنعتی پرند بلوار صنعت گران بلوار خلیج فارس 

6کوچه نسترن پالک 
021-88614514-7

09166199219روبروی جایگاه گاز- جاده کوت عبداله- اهواز466197117آقای راشدیخوزستان   انواع  باری   انواع  باریاتاق سازی راشدی77

78
فناوران نفت ابزار نقش 

جهان
7-03146568174قاز توسعه-روبروی شهرک صنعتی سجزی- جاده نائین22کیلومتر -اصفهان1326089924444آقای خلیلیاصفهانتجهیزات تانکر و کاربری های خاصتجهیزات تانکر و کاربری های خاص

9102636101963پالک -خیابان تاج بخش-گرمدره- کرج 14004789500آقای قرنیالبرزتجهیزات باری و کاربری خاصتجهیزات باری و کاربری خاصصنعت فایبر گالس قرن79

19703195017282پالک -14فرعی -خیابان یکم-شهرک صنعتی جی- اصفهان50577آقای سجاداصفهانتجهیزات آتشنشانیتجهیزات آتشنشانیآتش مهاران نوین آریا80

صنایع فلزی شادمهر81
کاربری های - کانتینر یخچالی 

سیار
56586364-394021پالک -انتهای خیابان خانی-شهرک صنعتی سبالن-بعد از سه راه آدران-جاده ساوه101/10/13013آقای پور اقدمتهرانتجهیزات سرمایشی و کاربری های خاص

صنایع برودتی ارکا82
کاربری های - کانتینر یخچالی 

سیار
56426411-3021پالک -کوی صنعتگران-رباط کریم-جاده ساوه466462960آقای کیومرثیتهرانتجهیزات سرمایشی و کاربری های خاص

502832223225استان قزوین شهرک صنعتی البرز انتهای خیابان حکمت 127آقای کامیارقزوینتجهیزات باریتجهیزات باریماهر صنعت فوالد سپهر83

55256155-36021 پالک 19تهران بزرگراه آیت اهلل سعیدی شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان 110537646آقای علی آبداریتهرانتجهیزات سرمایشیتجهیزات سرمایشیگروه صنعتی سبالن84

85
 ظریفکار صنعت طرح 

اندیشان
33811815-42051 پالک 3مشهد جاده قدیم نیشابور بطرف معاینه فنی خیابان ابریشم 466405365آقای جهانبخشمشهدتجهیزات خدمات شهریتجهیزات خدمات شهری

2-34130891-086 اتوبان تهران روبروی پمپ بنزین خیابان خودکفایی سپاه4اراک کیلومتر 409240078آقای ایوب حمزه لومرکزیتجهیزات لیفتینگتجهیزات لیفتینگفرااوج سازان پارسیان86

33603623-031اصفهان خمینی شهر بلوار باغبان میدان صنعت خیابان دوشاخ466357140آقای خسرویاصفهانتجهیزات لیفتینگتجهیزات لیفتینگهیدرولیک صنعت اصفهان87

130256آقای عبد اهلل آبداریتهرانتجهیزات سرمایشیتجهیزات سرمایشیساواالن سرد88
 خیابان شمسی 19بزرگراه آیت اهلل سعیدی شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان - تهران 

8 فلز تراش پالک 4خیابان 
021-55263790

تهرانتجهیزات تانکرتجهیزات تانکرآسه صنعت89
آقای امیر عباس 

ذوالفقاری
5-88332371 -12021 خروجی صبا شهر بعد از پاسگاه ابوطالب خ سعدی پالک 95تهران ساوه بعد از تابلو تهران 163584

13392آقای قهرمانیتهرانتجهیزات تانکرتجهیزات تانکررباط مخزن90
تهران جاده ساوه سه راه آدران جاده قلعه میر منطقه صنعتی قلعه میر نبش بیست متری 

دوم
021- 56865267

پارس ماشین سعید91
،  (کمپرسی  )تجهیزات عمرانی 

کابین نیسان
5-43252420-011 اتوبان آمل به بابل4آمل کیلومتر 3912880آقای عشریهمازندران، کابین نیسان (کمپرسی  )تجهیزات عمرانی 

302156586056خ سوم سمت راست پالک -خ شهید زواره ایی-سه راه آدران101/8/6750آقای دینیتهرانتراک میکسر-خدمات عمرانیخدمات عمرانیفوالد میکسر92

PR7-11قطعه -منطقه آزاد ارس23379خانم پورحسن کارکنآزاد ارستریلرتریلرسازیآرازتریلرارس93

307137257374بلوک -704خ -بلوارکوشش شمالی-میدان سوم-شهرک صنعتی بزرگ شیراز-شیراز84713آقای خلجفارسآمبوالنس-امدادونجاتآمبوالنسستاره حیات94

07137744141میدان صنعت روبروی بانک صنعت ومعدن-شهرک صنعتی بزرگ شیراز-شیراز47020آقای سالمیفارستحهیزات سرمایشیتجهیزات سرمایشی(آیس لند)سردساز95

09177154690روبروی تاالر روزبه-بعد از میدان اول -شهرک صنعتی بزرگ -شیراز74323آقای سالمیفارستجهیزات سرمایشیتجهیزات سرمایشیسرماسازان نگین96

3502156576267پالک 5نبش صنعت -خ کمیل-شهرک صنعتی پاسارگاد-رباط کریم-جاده ساوه131997آقای احتشامیتهرانخدمات شهری وراهداریخدمات شهری وراهداریگام نوآوران آسیا97

98
رهپویان طب صنعت 

جنوب
09163116013خ اول سمت راست- بهمن22شهرک صنعتی شماره-اهواز10860007946آقای سلحشورخوزستانآمبوالنس وامدادونجاتآمبوالنس وامدادی

هوراند خودرو دیزل99
آمبوالنس وامدادی، کاربری های 

سیار،خدمات شهری ،کاربری های 

آمبوالنس وکلینیک سیار،کاربری های سیار،کاربری 

های خاص ،پولرسان،آتش نشانی ،خدمات شهری
09121008002شهرک صنعتی-همدان10102950030آقای عشقیهمدان

269809100568254کمربندی امام علی مقابل پمپ گاز شیخ آباد جنب سوهانی محمد پالک 369612103685آقای ایالنلوقمچرثقیل خودروییچرثقیل خودروییایالنلو100

اتاق بار و امدادونجاتاتاق بار و امدادیتیرسان101
خراسان 

رضوی
35905135411305 شماره 9فازیکصنعت -شهرک صنعتی توس-جاده قوچان-مشهد10209آقای پورمحمد

طرح آفرینان پیشرو102
آتشنشانی ، امداد و نجات ، باالبر و 

 جرثقیل، خدمات شهری ، باری

آتشنشانی ، امداد و نجات ، جرثقیل و باالبر، 

خدمات شهری ، باری
4213334-550264 قطعه 22استان البرز هشتگرد شهرک صنعتی هشتگرد خیابان بنفشه 413430543051آقای کمالیالبرز

جرثقیل و باالبرجرثقیل و باالبرسالیار صنعت پارس103
خراسان 

رضوی
5421638-0513 بزرگراه آسیایی جاده شهرک نعتی توس خیابان اول سمت راست15مشهد کیلومتر 199617090642آقای حامد سالیار



بین المللی نصر ماشین104
تجهیزات عمرانی ، باری و کاربری 

های خاص

اتاق بار و امدادو عملیات معدنی تجهیزات عمرانی 

کاربری های خاص
61777شرکت بین المللی نصر ماشین-بلوار بهارستان-شهرک صنعتی شمس آباد10101359040آقای مهدی نصیری قلعهتهران

33802200-22031انتهای خ -اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد10260260049علی اکبر جبار زارعاصفهانجرثقیل و باالبرجرثقیل و باالبرتولیدی جبار اطلس اصفهان105

4-33055401-011شرکت هیدرولیک مازندران- جاده جویبار7کیلومتر -ساری-مازندران10760340040آقای سید بابک هکیمازندرانباالبر هیدرولیک و جرثقیلتجهیزات و خدمات عمرانیهیدرولیک مازندران106

44523882-026ساوجبالغ شهر هشتگرد،تهراندشت،خ گل شکر10104046793آقای سعید عزیزیالبرز بونکر،کفی، باری، تانکر، تریلر،کانتینرتجهیزات عمرانی، باری  انواع تریلرتوحید صنعت البرز107

ساالر دیزل کاوه108

تجهیزات - خدمات عمرانی وشهری

-تجهیزات سرمایشی-آتشنشانی

آمبوالنس

-تجهیزات آتشنشانی-خدمات عمرانی و شهری

کانتینر یخچالی-آمبوالنس -تجهیزات سرمایشی
1344468001خ شهدا-بلوار شهدا- شهرک صنعتی کاوه-ساوه14009110586آقای علی حیدریمرکزی
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خودروهای دیزلی 

آذربایجان

 خدمات عمرانی و شهری،تجهیزات 

آتشنشانی،تجهیزات 

سرمایشی،کاربری های خاص،خدمات 

باری

 خدمات عمرانی و شهری،تجهیزات 

آتشنشانی،تجهیزات سرمایشی،کاربری های 

خاص،خدمات باری

آذربایجان 

شرقی
34246088-041مجتمع کارخانجات تراکتور سازی ایران- بلوار ملت-تبریز10200241353آقای محجل شجا

صیاد زاده110

تجهیزات - کاربری های سیار

-باری- خدمات شهری -سرمایشی 

کاربری های خاص

خدمات -تجهیزات سرمایشی - کاربری های سیار

کاربری های خاص-باری- شهری 
44909017سی متری سپاه اسالم-روبروی پمپ بنزین- 9کیلومتر-جاده مخصوص کرج1378553578آقای صیادزادهتهران

36011451-021خ گلدشت -خ مجتمع ادارات-میدان پارچین-پاکدشت34468آقای نژاد علیتهرانخدمات راهداری-تجهیزات خدمات شهریخدمات راهداری-خدمات شهرینوبد گستران مخزن شوی111

آذراتصال112
-کانتینر - تجهیزات سرمایشی 

باری- آتش نشانی-خدمات شهری 

خدمات شهری وحمل -کانتینر - تجهیزات سرمایشی 

باری و اتاق بار- آتش نشانی-زباله 
4-36309001-041خ صنعت-شهرک صنعتی عالی نسب-جاده تهران-تبریز10200097494آقای پایدارتبریز

پاریزان صنعت113
خدمات - امداد و نجات -نظامی

شهری
90-1302636101380خ بی -شهرک صنعتی سمنان-سمنان10100660487آقای برادرانسمنانخدمات شهری و فرودگاهی- امداد و نجات -نظامی

وستا کار114

-آمبوالنس- کاربری های سیار

کاربری های -باری- خدمات شهری 

خاص

کاربری های -کاربری های سیار-پولرسان-آمبوالنس

خاص
44652358-22263224-021منطقه آزاد انزلی14004059272آقای زاوهگیالن

اتاق بار-تریلرسازیاتاق بار-تریلرسازیماهوت صنعت سلماس115
آذربایجان 

غربی
20404435238461 و203قطعات -9خ صنعت -سلماس خ کارآفرینان یک10861829014آقای جهان بین


