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با توجه به  فعالیت س��الهای گذشته ، از طریق به روز رسانی اطالعات 
و  تجربیات کش��ور های پیشرفته و همچنین صنایع استفاده کننده 

از جرثقیل ها و باالبر ها در کش��ور و گس��ترش اس��تاندارد سازی 
جرثقیل ها کاهش حوادث ناش��ی از اس��تفاده از جرثقیل ها از 

جمله جرثقیل برجی- تاورکرین در پروژه های س��اختمانی و 
جرثقیل های سقفی و دروازه ایی در صنایع و جرثقیل های 

متحرک و ماش��ینی بوده است و س��عی بر ان شده است 
که از حضور کلیه فع��االن حوزه جرثقیل های برجی- 

تاورکرین،
جرثقیل های متحرک و جرثقیل های سقفی دروازه 

ای و فعاالن تجهیزات کمک باالبری اس��لینگ، 
ش��گل و تسمه بهره کامل جهت اشنایی کلیه 

فعاالن با یکدیگر، برده شده است.

PHQ Holding

علت اصلی تشکیل  این گردهمایی 

چهارمین همایش ملی  
و نمایشگاه جرثقیل، 

 لیفتینگ  
و  صنایع وابسته

بازرس�ی جرثقیل  برجی )   تاورکرین ( 

بازرس�ی جرثقیل متحرک ) موبایل (
بازرسی فنی لیفتراک

بازرسي جرثقیل سقفی

دوره های آموزشی دوره جرثقیل های متحرک )موبایل(
دوره های آموزشی لیفتراک 

صدور انواع بیمه نامه دوره های آموزشی جرثقیل های سقفی و دروازه ای
تخصصی در حوزه جرثقیل 
لیفتینگ 

دوره استاندارد و ایمنی 
 تاورکرین  
)جرثقیل برجی(

شرکت های هیرسا کیفیت پاسارگاد 
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نگاه کوتاه بر گروه 
شرکت های هیرسا 

کیفیت پاسارگاد 
تاسیس 1378

) هیرسابه معنای خانه می باشد(
استانداردهای بین المللی اخذ شده :

اولین ش��رکت دارنده گواه��ی نام��ه ISO/TS 10004:2010 در خاورمیانه - وارد کننده دانش 
مدیریت رضایت مشتریان در ایران

 10004:2010 The first and only company holder the certificate ISO/TS
.in Middle East

اولین  و تنها ش��رکت دارنده سری کامل راهنماهای اس��تاندارد، سری 10000 در حوزه رضایت 
مشتریان(

 series, 10000 ,The first and only company Full range of standard guides
 ,ISO10002:2004 ,in the field of Customer Satisfaction )ISO10001:2007

)10004:2010 ISO/TS ,ISO10003:2007
9001:2008 ISO دارنده گواهی نامه نظام مدیریت کیفیت

9001:2008 Certified of Quality Management System ISO
10006 ISO دارنده گواهی نامه نظام مدیریت پروژه

10006 Certified of Guidelines for quality management in projects ISO
10015 ISO دارنده گواهی نامه نظام مدیریت موثر آموزش

10015 Certified of Guidelines for training ISO
IWA2:2007    دارنده استاندارد مدیریت کیفیت در ارائه خدمات موسسات آموزشی

گستره شعبه ها در برنامه 5 ساله جمهوری اسالمی ایران
دفاتر : سوئیس )لوزان(، جمهوری اسالمی ایران )تهران(

امارات متحده عربی )ابوظبی(

آنچه که همواره متضمن موفقیت 
و پویایي ما بوده است، نگرشي 

متفاوت در ارائه خدمات مي باشد.
انجمن مشاوران مدیریت ایرانعضو حقوقی انجمن  صنفی کارفرمایی مشاوره مدیریت در وزارت کار و امور اجتماعی

انجمن علمی کیفیت ایرانعضو حقوقی مشترک CQI )Chartered Quality Institue( انگلستان

انجمن مهندسی ارزش ایرانعضو حقوقی مهندسان آکادمیک مهندسی ارزش ایران

IFAC انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایرانعضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان عضو فدراسیون بین المللی اتوماسیون و کنترل

انجمن مهندسی صنایع ایرانعضو حقوقی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )تأسیس 1378 (

انجمن بهره وری ایرانعضو حقوقی حوزه منابع انسانی و تعالی سازمانی

چهارمین همایش و نمایشگاه جرثقیل ها
بازرسی جرثقیل های برجی تاورکرینبازرسی فنی

بازرسی فنی لیفتراک
بازرسی فنی و گواهی سالمت

بازرسي تجهیزات کمک باالبری
عضویت در انجمن بین المللی

مجوز های ملی
دوره های آموزشی

گزارش از واحدهای صنفی جرثقیل ها

بیمه و خسارت

بازرسی جرثقیل های متحرک ) موبایل (
 بازرسي جرثقیل سقفی و دروازه ای

دوره آموزش اپراتوری جرثقیل های سقفی و دروازه ای

بازرگانی عراقی
چرثقیل آرین

تمکین فوالد آسانبر
بوکسل الغدیر

سحر شیردلگرداورنده و عکاس:

آرمان محمدیمدیر هنری :

استرانگ
سهند بکسل

لیفتینگ ابزار
ویتال ابزار

دوره های آموزشی دوره جرثقیل های متحرک موبایل
دوره های آموزشی لیفتراک

دوره آموزشی استاندارد و ایمنی تاورکرین )جرثقیل برجی(
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و  صنایع وابسته لیفتینگ  جرثقیل، ملی  و نمایشگاه چهارمین همایش 

چهارمین همایش 
ملی و نمایشگاه 

تاورکرین ها
جرثقیل های برجی 

جرثقیل های سقفی و دروازه ای و جرثقیل های ماشینی-
متحرک

لیفتراک ها ، تجهیزات باربرداری، باالبرها
و صنایع وابسته همچون فروشندگان و واردکنندگان سیم 

بکسل، تابلو های برق جرثقیل ، فروشندگان و وارد کنندگان 
شگل، تسمه ، زنجیر کمک باالبری و …

افزایش سطح استاندارد های ایمنی و بازرسی فنی جرثقیل 

ها و صنعت حمل و انتقال بار “لیفتینگ”

بررسی حوادث ساالنه در سطح بافت شهری و شهرداری 

های سراسر کشور و بافت های صنعتی

بررسی راهکار ها و روش های کشور های پیشرفته

استانداردهای قبل از نصب وبهره 

 برداری، در زمان استفاده اولیه ، 

بعد از بهره برداری و دوره ایی

تعمیرات و نگهداری

اپراتوری و ریگری

HSE ایمنی و پدافند غیرعامل

حوادث و بحران ها

مدارک فنی و دفترچه های راهنما

استاندارد های طراحی و ساخت

ایمنی و آتش نشانی

اهداف همایش :

محورهای همایش : 

نفت حضور دارند.وزارت صنعت و معدن، وزارت شهر، سازمان اتش نشانی، استاندارد، شهرداری،شورای مهندسی ساختمان، سازمان نظارتی، همچون نظام مدعوینی از سازمان های همچنین در این همایش، 1395 برگزار می گردد.در تاریخ 3 الی 4 شهریورماه 

علت اصلی تشکیل  این گردهمایی :

با توجه به  فعالیت س�الهای گذشته ، از طریق به روز رسانی 

اطالعات و  تجربیات کش�ور های پیشرفته و همچنین صنایع 

اس�تفاده کننده از جرثقیل ها و باالبر ها در کش�ور و گسترش 

اس�تاندارد س�ازی جرثقیل ها کاهش حوادث ناشی از استفاده 

از جرثقیل ه�ا از جمله جرثقیل برجی- تاورکرین در پروژه های 

ساختمانی و جرثقیل های سقفی و دروازه ایی در صنایع و جرثقیل 

های متحرک و ماش�ینی بوده است و س�عی بر ان شده است که از 

حضور کلیه فعاالن حوزه جرثقیل های برجی- تاورکرین،

جرثقی�ل ه�ای متحرک و جرثقیل ه�ای س�قفی دروازه ای و فعاالن 

تجهیزات کمک باالبری اس�لینگ، ش�گل و تس�مه بهره کامل جهت 

آشنایی کلیه فعاالن با یکدیگر، برده شده است.
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 بازرس�ی جرثقیل
 برج�ی )   تاورکری�ن ( 

بازرس�ی جرثقیل متحرک ) موبایل (

1. بازرسی پیش از خرید  تاور کرین و انجام کارشناسی فنی خرید
2. بازرسی فنی بیش از نصب تاور کرین جهت حصول اطمینان از صحت کامل تمامی سکشن ها

3. بازرسی حین نصب تاور کرین و نظارت بر کار امور کار پیمانکاران تاور کرین- نصاب – سرویس کار و …
 بازرسی های ویژه جرثقیل برجی  )تاور کرین( : بازرسی های مداوم

یک برنامه منظم و مداوم بازرسی و تعمیر و نگهداری برای هر جرثقیل طبق توصیه سازنده باد فراهم شود. این 
برنامه بازرسی توسط شرکت بازرسی فنی با تایید صالحیت از سازمان ملی استاندارد  به صورت بازدید چشمی 

و  دستگاه های دیجیتال  طبق موارد ذیل انجام می گیرد:

ASME , DOE بر اساس استاندارد های
ش�رکت PHQ مطابق با الزامات وزارت صنعت،معدن و تج�ارت، وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و همچنین 
 OHSAS و HSE-MS الزامات مش�خص ش�ده در سیس�تم های مدیریت از جمله

18001:2007
422 naci با مجوز از سازمان ملی استاندارد به شماره 

آمادگی بازرس�ی فنی و صدور گواهی سالمت برای جرثقیل های متحرک)موبایل( را 
دارا می باشد.

بازرسی مقدماتی جرثقیل های متحرک )موبایل(:
پیش از نخستین استفاده از جرثقیل، تمامی جرثقیل های جدید یا تعمیر شده باید

مطابق با برگه های بازرسی توسط بازرسی ماهر بازدید شوند و تمام اسناد و
مدارک بازرسی باید در دسترس باشند.

 بازرسی دوره ای جرثقیل متحرک )موبایل(:
 این نوع بازرس�ی تکمیلی بوده و فقط توس�ط بازرس مجرب و ماهر در فواصل زمانی

 یک الی دوازده ماه انجام می شود.

  هماهنگی عملکرد و کنترل سرعت اجزا
 کنترل های عملیاتی و اضطراری، تجهیزات، نشانگرها و قفل های ایمنی

 روغن کاری قسمت های متحرک، بازرسی از اجزای فیلتر روغن و سطح مایعات دستگاه
 بازرسی عمده 10 ساله

 بازرسی جرثقیل برجی  )تاورکرین(   با اهداف کلی زیر انجام می شود:
 وضعیت عملکرد بخش های ساختاری، مکانیکی، الکتریکی و هیدرولیکی دستگاه

 استفاده از آزمون های غیرمخرب برای شناسایی عیوب طبق استاندارد مربوطه
 سیستم های ترمز، سیستم های کنترلی، ایمنی و اضطراری

 مناسب بودن دستورالعمل های ایمنی و اجرایی مطابق شرایط کار

 لوله، ش�یلنگ و اتصاالت سیستم های هیدرولیکی و 
پنوماتیکی

 موتورها و پمپ های هیدرولیکی
 شیرهای هیدرولیک و پنوماتیک

 سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک
 فیلترهای روغن

 سیم بکسل
 پس از بازدید موارد فوق در صورتی که نیاز به بازرسی    

بیشتر باشد، راننده و فرد آگاه
 بای�د دس�تگاه را برای بازرس�ی دقیق تر به قس�مت        

بازرسی فنی ارجاع دهند.
 بازرسی مداوم جرثقیل های متحرک )موبایل( :

 رانندگان یا س�ایر اف�رادآگاه بای�د در فواصل زمانی 
مشخص

 به طور چشمی موارد زیر را مورد بازرسی قرار دهند:
 کلیه ی سیستم های کنترلی و تنظیم کننده

 کلیه ی وسایل ایمنی
 سیستم جمع کننده ی سیم بکسل
 بازرسی جرثقیل متحرک )موبایل( :

Truck-Mounted Cranes
Crawler Cranes

Locomotive Cranes
Wheel-Mounted Cranes

بازرس�ی جرثقیل برجی  )تاورکرین(  به چند روش زیر انجام می ش�ود:

 شرکت بازرسی هیرسا PHQ   با مجوز 
422 naci از سازمان  ملی استاندارد به شماره

و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 744411
 و بیش از صدها پروژه ساختمانی موفق، آماده ارائه 
خدمات  فنی بازدید و انجام تست های دوره ای از
 تاور کرین مطابق الزامات سازمان نظام مهندسی

 می باشد.

بازرسی جرثقیل متحرک

مواردی که در بازرسی دوره ای جرثقیل های 
 متحرک )موبایل(  مورد توجه و بازرسی قرار 

می گیرند عبارتند از:

شرکت بازرسی 
هیرسا PHQ   با مجوز از 
سازمان  ملی استاندارد به 

422 naci شماره
و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به شماره 744411
و بیش از صدها پروژه 

ساختمانی موفق، آماده 
 ارائه خدمات

 فنی بازدید و انجام تست 
های دوره ای از

تاور کرین مطابق الزامات 
 سازمان نظام مهندسی

 می باشد.

اجزای ساختاری
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 بازرسي جرثقیل سقفی
 و دروازه ای

شرکت PHQ مطابق با الزامات وزارت صنعت،معدن و تجارت، 
وزارت تع�اون، کار و رف�اه اجتماعی و س�ازمان اس�تاندارد و 
تحقیقات صنعتی و همچنین الزامات مشخص شده در سیستم 
های مدیریت از جمله HSE-MS و OHSAS 18001:2007  با 
مجوز از س�ازمان ملی استاندارد به شماره naci 422 آمادگی 
بازرسی فنی و صدور گواهی سالمت برای جرثقیل های سقفی 

دروازه ای  را دارا می باشد.

 در خصوص بازرس��ي حین س��اخت موارد زیر توس��ط 
بازرس یا بازرسین مس��تقر در شرکت سازنده جرثقیل 

مورد بررسي قرار مي گیرد .
•   مرور قرار داد في مابین ش��رکت س��ازنده و کارفرما 

)خریدار ( .
•   اخذ اطالعات تکمیلي مورد نیاز جهت انجام بازرسي .

• مطالعه  طراحي جرثقیل و نقش��ه هاي اجرائي که به 
تایید کارفرما رسیده باشد .

•   بازرسي مواد اولیه
•   مرور و مطالعه نقش��ه هاي کارگاهي جهت س��اخت 
جرثقیل که مي بایست به تایید واحد مهندسي و طراحي 

شرکت سازنده رسیده باشد .
• نظارت بر ساخت پل هاي جرثقیل

• نظارت بر ساخت کلگي جرثقیل
• نظارت بر ساخت ترولي

•  نظارت بر ساخت تجهیزات برقي و تابلوي برق
•   نظ��ارت ب��ر  Packing and Marking   قطعات 

ساخته شده
•   نظارت بر بارگیري و محل تجهیزات

در بازرس��ي هاي فني دوره اي ، کارکرد جرثقیل، کلیه قطعات و تجهیزات مورد بازرس��ي قرار مي گیرد و 
در صورت مش��اهده مغایرت با استاندارد ایراد و اشکالي در عملکرد جرثقیل ، بازرس موظف است از ادامه 

کاربري جرثقیل جلوگیري و تاکید بر رفع نواقص نماید .
معموالً بازرسي از جرثقیل ها به صورت دوره هاي یک ساله مي باشد ، در صورتي که جرثقیل تایید 

باشد    گواهینامه اي براي مدت یکسال صادر مي گردد و در صورتي که عدم تایید باشد در مواردي 
که ایراد و اش��کال جزئي باش��د به کاربر اجازه داده مي شود تا به رفع آنها و بازرسي مجدد بعد از 

مدت دو یا سه ماه صورت مي پذیرد و در صورت رفع ایرادات ، گواهینامه تایید یک ساله صادر 
مي گردد .

در مواردي که ایراد و اشکال جرثقیل بیش از حد بوده و کاربري جرثقیل باعث بروز حادثه 
و ایجاد خس��ارت هاي مالي و جاني گردد ، بازرس مربوطه مي بایس��ت س��ریعاٌ اقدام به 

جلوگیري از کاربري جرثقیل نموده و کاربري و بازرس��ي مجدد منوط به رفع ایرادات 
خواهد گردید .

1.  بازرسي فني حین ساخت
2.  بازرسي فني حین نصب

3.  بازرسي فني دوره اي

کنترل محور ها و گیربکس های مربوطه
کنترل کلیه بلبرینگ های محورها
کنترل سیم بکسل و وینچ جرثقیل

کنترل استراکچر، ریل ها، جوش ریل ها و کلیه اتصاالت
کنترل هوک و اتصاالت متصل به آن

کنت��رل تابل��و اصلی دس��تگاه، وینچ، سنس��ورهای دس��تگاه و 
HAND WHEEL

تعمیرات و اپراتوری
آموزش روش های تست صحت عملکردی

بازرسي فني حین نصب جرثقیل سقفی و دروازه ای
بازرس��ي در حین نصب پس از Final Assembly   و قبل از 
 FEM  466 و BS   قرار گرفتن در سرویس طبق استانداردهاي

و  CMAA صورت مي پذیرد .
بازرس��ي در حین نصب و راه اندازي پس از بازرس��یهاي صورت 

گرفته در محل کارخانه انجام مي پذیرد .

 از شروع تا اتمام در سه مرحله 
صورت مي گیرد .

بازرسي فني حین ساخت جرثقیل 
بازرسي فني موارد خاص جرثقیل سقفی و دروازه ای

سقفی و دروازه ای :

 بازرسي فني دوره اي جرثقیل سقفی و دروازه ای

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
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 شرکت PHQ مطابق با الزامات وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار
 و رفاه اجتماعی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و همچنین 

HSE-MS الزامات مش��خص ش��ده در سیس��تم های مدیریت از جمله 
18001:2007 OHSAS و 

422 naci با مجوز از سازمان ملی استاندارد به شماره
آمادگی بازرس��ی تجهیزات کمک باالبری و صدور گواهی سالمت 

تجهیزات کمک باالبری  را دارا می باشد.
)block( بازرسی بلوک قرقره ها •

• بازرسی  هوک
)wire slings( بازرسی وایر راب اسلینگ •

)swivels( بازرسی قالب •
• بازرسی زنجیر

)shackle( بازرسی شکل •
•  بازرسی تسمه

• بازرسی انواع وایرها از نظر :
) ساختار رشته ها

جنس
نوع روکش

تعداد رشته ها
نحوه بستن

)DOE بر اساس استاندارد

 1.  بازرسی فنی قطعات مکانیکی و هیدرولیکی
2. تعیین وضعیت قطعات بحرانی

3. ارائه گزارش بازرسی و پیشنهادات اصالحی
4. در صورت س��المت قطعات: انج��ام آزمون بار 

)Load Test(
5.  در صورت عدم سالمت قطعات: تعیین فرصت 
زمانی ب��ه منظور رفع مغایرته��ا )انجام تعمیرات 

)Load Test( و سپس انجام آزمون بار)الزم
6. صدور گواهینامه سالمت

 انجام خدمات بازرس��ی انواع جرثقیل و لیفتراک 
ب��ر اس��اس اس��تاندارد ASME B30 و ص��دور 

سرتیفیکیت و گواهی سالمت
دارنده ی گواهینامه ی آموزشی بازرسی جرثقیل 

II و سطح I سطح
ارائه گزارش بازرسی و پیشنهادات اصالحي

بازرسی فنی 
لیفتراک

ش��رکت  PHQ  مطابق با الزامات وزارت صنعت،معدن و تجارت، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و س��ازمان استاندارد و تحقیقات 
صنعتی و همچنین الزامات مشخص شده در سیستم های مدیریت 

18001:2007   OHSAS  و   HSE-MS از جمله
 با مجوز از س��ازمان ملی اس��تاندارد به شماره naci 422 آمادگی 
بازرسی فنی و صدور گواهی سالمت برای لیفتراک را دارا می باشد.

مراحل بازرسی فنی لیفتراک   لیفتراک ها با وجود فواید زیادی که در صنایع دارند،در صورت عدم 
رعایت نکات و موارد ایمنی و به کار گیری نادرست، می توانند باعث 
ح��وادث ناگوار و خطرناکی برای انس��ان و هم برای اموال و تجهیزات 

شوند.ازجمله مواردی که باعث بروز حادثه در لیفتراک ها می شود:
• عدم آموزش راننده با نحوه عملکرد دستگاه

• انجام کار بدون دقت و عدم رعایت موارد ایمنی لیفتراک
• استفاده از لیفتراک معیوب

به همین دلیل  لیفتراک ها باید بازرس��ی دوره ای ش��وند تا از ایجاد 
حادثه جلوگیری شود.

مراحل بازرسی و صدور گواهی نامه سالمت جرثقیل و لیفتراک 
:  PHQ  در شرکت بازرسی فنی جرثقیل هیرسا کیفیت

 1- درخواست مشتری مبنی بر انجام بازرسی فنی و تکمیل فرم 
تقاضای بازرسی جرثقیل

2- انجام بازرس�ی فنی توس�ط شرکت بازرس�ی مطابق با چک 
لیست های معتبر و بررسی قطعات و عملکرد تجهیز
3- ارائه گزارش کامل بازرسی در صورت عدم تایید

4- رفع ایرادات از سوی متقاضی بازرسی
5- در صورت عدم سالمت قطعات، تعیین فرصت جهت برطرف 

) LOAD TEST ( کردن موارد و سپس انجام تست بار
6- صدور گواهینامه سالمت

بازرسی تجهیزات کمک باالبری
  بازرسی تجهیزات کمک باالبری )RIGGING( از موارد بسیار مهم در جابجایی بار می باشد.
اگر  تجهیزات کمک باالبری معیوب باشند خطرات و ریسک جابجایی بار بسیار افزایش می یابد.

Rigging&nbsp بازرسی تجهیزات کمک باالبری با توجه به استانداردهای بین المللی و 
صورت می پذیرد و وضعیت هر یک از تجهیزات و قطعات کامال مجزا مشخص می گردد.

بازرسی فنی 
و گواهی 
سالمت
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 بیمه و جبران  خسارت 

صدور انواع بیمه نامه 
تخصصی در حوزه جرثقیل 

لیفتینگ 

بیمه قالب جرثقیل

صدور بیمه نامه 
مسولیت مدنی 

ماشین آالت

چرثقیل ماشینی ، 
 چرثقیل کارگاهی ،
 تاور کرین

ارائه بیمه نامه با شرایط ذیل در بیمه ایران :
هزینه پزشکی اشخاص ثالث جرثقیل

غرامت فوت و نقص عضو اشخاص ثالث جرثقیل
خسارت مالی وارده به بار در هر حادثه

خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث جرثقیل

ارتباط با ما : 

پست الکترونیکی :   
شماره تماس :  09128948286  

سامانه پیام کوتاه :   02166742837

PH
Q

PH
Q
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دوره های آموزشی دوره جرثقیل های 
متحرک )موبایل(

دوره استاندارد و ایمنی تاورکرین  
)جرثقیل برجی(

1 - ) آموزش اپراتوری جرثقیل متحرک (
دوره آم�وزش رانندگ�ی جرثقی�ل موبای�ل و اپراتوری 
جرثقیل های متحرک  شامل سرفصل های زیر می باشد:
• آشنایی با نوع جرثقیل از نقطه نظر نقاط ضعف و قوت

• نحوه بستن صحیح بار و محاسبه جاذبه مرکزی
• موارد ایمنی و حیاتی در عملیات باربرداری

• نواحی باربرداری جرثقیل ها
• کاربرد جدول بار و نحوه استفاده صحیح

 Sling  shackle   wire rope
• شرایط اپراتور جرثقیل واجد صالحیت

• انجام اصول باربرداری ترکیبی با چند دستگاه
pedestal    lattice -جرثقیل تلسکوپیک 

• آش�نایی ریگر با تعیین میزان حمل ایمنی بار توس�ط 
جرثقیل در شرایط مختلف

• تشخیص در میزان خرابی تجهیزات)بوکسل-زنجیر-
تسمه  آیپولیت(

• آشنایی با شرایط فیزیکی ریگر هنگام کار با جرثقیل
•  آشنایی ریگر با نحوه کار از شروع تا خاتمه

•  آشنایی با محل پارک و نحوه قرار گرفتن
•  سرویس نگهداری جرثقیل

• نحوه اصولی و صحیح استقرار دستگاههای باربر
• استانداردهای مربوط به تجهیزات باربرداری

"•  ای�ن دوره ب�رای اف�راد و ش�رکت ها قاب�ل برگزاری 
می باشد

2 -) تعمیر و نگهداری جرثقیل متحرک (
 • سیستم هیدرولیکی شامل: اهرم های کنترل، پمپ های هیدرولیکی، هیدروموتورها، فیلترها، شیرهای کنترل، سیستم فرمان، تعلیق، 

• توربین، گیربکس، جک های هیدرولیکی و …
• سیستم برقی )الکتریکال( شامل: دینام، نشانگرهای آب، روغن، فشار، حرارت، سیستم حفاظتی)آنالوگ و دیجیتال(، سیستم روشنایی،  

)ECU – EUC ،سیستم پردازش اطالعات )کامپیوتر
• سیستم نگهدارنده شامل: دکل )تلسکوپی و یا بوم خشک(، جک ها، سیم بکسل، وایرهای مهاری، هوک و قرقره ها

• سیستم مولد نیرو شامل: انواع دیزل های موجود که عهده دار تولید پاور اولیه می باشند.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره:    09128898594          09155574523
 PHQcrane.com

 telegram.me/PHQcrane

علت ایجاد انواع حوادث مرتبط با شکست تاورکرین ها
سیس�تم های کنترلی و لیمیت سوئیچ ها ی موجود بر 

LMI روی تاورکرین ها
• انواع تس�ت های الزامی بر روی س�ازه جرثقیل های 

برجی– تاورکرین
• باتوجه به قدمت زیاد این دس�تگاه )تس�ت های غیر 

)NDT مخرب
• نحوه نصب و مونتاژ و دمونتاژ صحیح تاورکرین ها

• آشنایی با نقاط قابل باربرداری load chart یا همان 
جدول باربرداری تاورکرین ها

• دوره اموزش�ی رایگان اس�تاندارد و ایمنی تاورکرین 
جرثقیل برجی

• و نح�وه بازرس�ی فن�ی و صدوراس�تاندارد و گواهی 
سالمت تاورکرین

• با همکاری س�ازمان نظام مهندسی و انجمن ایمنی و 
بهداش�ت مشهد اداره کل استاندارد خراسان رضوی – 

مشهد
PHQ توسط شرکت هیرسا کیفیت
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 استانداردهای بین المللی استفاده از جرثقیل ها 
در کشور بومی سازی شوند

اس��تانداردهای بین المللی استفاده از جرثقیل ها در کشور بومی سازی شوند معاون پیشگیری 
و ایمنی آتش نش��انی شهرداری تهران با اش��اره به برگزاری چهارمین همایش و نمایشگاه ملی 
جرثقیل ، لیفتینگ ، لیفتراک و صنایع وابسته که 4و3 شهریورماه امسال در پژوهشکده صنعت 
نفت برگزار می ش��ود ، اظهار کرد: استانداردهای بین المللی در زمینه استفاده از جرثقیل ها در 

کشور بومی سازی شوند . 

معاون پیشگیری و ایمنی آتش نشانی شهرداری 
تهران با اش��اره به برگزاری چهارمین همایش و 
نمایشگاه ملی جرثقیل ، لیفتینگ ، لیفتراک و 
صنایع وابس��ته که 4و3 ش��هریورماه امسال در 
پژوهشکده صنعت نفت برگزار می شود ، اظهار 
کرد: استانداردهای بین المللی در زمینه استفاده 

از جرثقیل ها در کشور بومی سازی شوند .
تحریرن��و: محمود قدیری در آس��تانه برگزاری 
چهارمی��ن همای��ش جرثقی��ل و لیفتین��گ با 
بیان اینکه مدیریت واح��د و یکپارچه ای برای 
اس��تاندارد جرثقیل و صنایع وابس��ته در کشور 
وجود ندارد، اظهار کرد: س��ازمان های بسیاری 
در بح��ث تدوین اس��تاندارد ب��رای این صنعت 
دخیل هس��تند و اگرچه استاندارد بین المللی 
در زمینه ایمنی این دس��تگاه ها وجود دارد اما 
هنوز بومی سازی نش��ده اند و ضروری است با 
تغییراتی اندک به منظور اس��تفاده در کش��ور 

بومی سازی شوند. 
وی ادام��ه داد: نظارت بر عملکرد جرثقیل های 
ایس��تاده در کشور بس��یار پایین است و نهادی 
مانند وزارت کار که قانونا نهاد ناظر اس��ت فاقد 
نیروی انسانی الزم به منظور نظارت بر عملکرد 

این دستگاه ها است.
قدی��ری با بی��ان اینکه در ش��هر ته��ران 950 
جرثقیل ایستاده وجود دارد که 670دستگاه آن 
فعال است، خاطرنش��ان کرد:90 درصد افرادی 
که با این دستگاه ها کار می کنند فاقد صالحیت 
الزم برای استفاده از این ابزارها هستند و نظارت 

درستی نیز بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد.
وی تصریح کرد: وقتی سیستم ساماندهی شده 
برای نظارت بر عملکرد برخی از خدمات وجود 
ندارد کارفرمایان و مالکین که به دنبال کاهش 
هزین��ه های خود هس��تند گرایش به س��مت 
شرکت هایی پیدا می کنند که این خدمات را با 

هزینه کمتری ارائه می دهد. 
قدیری با بیان اینکه بس��یاری از این دستگاه ها 
قدیمی و مستعمل بوده و حتی به صورت دست 
دوم از کشورهای دیگر وارد شده اند، عنوان کرد: 
اس��تانداردهای بین المللی که برای استفاده از 
این دستگاه ها وجود دارد سخت و دشوار نیست 
مهمترین بخش آن که روش��های بهره برداری 
است اگر مطابق با استاندارد باشد نقش بسیاری 
در کاهش خسارات مالی و جانی چه برای بهره 
بردار و چه برای کس��انیکه در مجاورت آن قرار 

دارند خواهد داشت. 
معاون پیشگیری و ایمنی آتش نشانی شهرداری 
تهران تصری��ح کرد: نصب و مح��ل قرارگیری 
جرثقی��ل باید ب��ه گونه ای باش��د که کمترین 
ریسک و خطر را برای عابران و کسانی به همراه 
داشته باشد که در مجاورت یا در محدوده عبور 
قرار دارند اما متاسفانه در برخی موارد به دلیل 
ع��دم رعایت این اس��تانداردها حوادثی رخ می 
دهد که یکی از آنها حادثه سال گذشته خیابان 

خیام بود.

وی ادام��ه داد: اگرچه از نظر آم��اری و ارقامی 
ممکن اس��ت آمار باالیی وجود نداشته باشد اما 
ای��ن باالنبودن آمار به دلیل ایمن بودن فعالیت 
ها نبوده و بیش��تر به دلیل آن اس��ت که حجم 
فعالیته��ای عمرانی که با اس��تفاده از جرثقیل 

صورت می گیرد چندان باال نیست.
قدیری در پاس��خ به این پرسش که با توجه به 
پایین بودن ضریب ایمنی دستگاه های مستعمل 
چه دستگاهی باید بر واردات آن نظارت کرده یا 
استانداردهای الزم را در این زمینه تدوین کند، 
خاطرنشان کرد: متولی تعیین کیفیت استاندارد 
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی است اما 
این استانداردها الزامی نیست به این دلیل که با 
توجه به باالبودن حجم کار و فعالیت س��ازمان 
استاندارد عمال این امکان که این سازمان بتواند 
در همه عرصه ها نقش فعالی داش��ته باش��د از 

دست رفته است.
وی اظهار کرد: دامنه شمول فعالیتهای سازمان 

اس��تاندارد هم مربوط به کاالهای تولیدی و هم 
وارداتی است اما فعالیتهای این سازمان تا کنون 
برون س��پاری نش��ده و تعداد آزمایش��گاه های 
همکار با سازمان اس��تاندارد بسیار اندک است 
در حالیکه در کشورهای توسعه یافته این میزان 

بسیار باالست. 
معاون پیشگیری و ایمنی آتش نشانی شهرداری 
تهران با بیان اینکه مدیریت س��ازمان استاندارد 
در نظر دارد که برخی از فعالیتهای این سازمان 
را ب��رون س��پاری کند، گفت: ازمایش��گاه های 
بخش خصوص��ی ب��ا باالترین تخص��ص برای 
ارزیاب��ی کااله��ای وارداتی یا تولی��دی باید به 
سازمان استاندارد کشور در بحث کارشناسی و 
فنی کم��ک کنند و یکی از ای��ن زمینه ها نیز 
ارزیابی فعالیت و کیفیت جرثقیل ، لیفتینگ و 

صنایع وابسته به آن است. 
قدیری اظهار ک��رد: در جرثقیله��ای ثابت اگر 
اس��تانداردهای فنی رعایت نشود هیچ سازمانی 

ق��ادر به متوقف کردن فعالیت آنها نیس��ت و از 
سال گذشته در حادثه خیابان خیام شهرداری 
تهران و س��ازما آتش نش��انی موظف ش��دند تا 
پیگی��ری های الزم را در این زمینه انجام دهند 
اما پیگیریها مش��خص کرد که استاندارد فنی و 

ارائه خدمات الزم در این زمینه وجود ندارد .
در ادام��ه غالم حس��ین حس��ینی رئیس گروه 
نمایش��گاه و اطالع رس��انی مرک��ز تحقیقات و 
تعلیمات فنی وزارت کار با بیان اینکه چهارمین 
همایش و نمایش��گاه ملی جرثقیل ، لیفتینگ 
، لیفتراک و صنایع وابس��ته 4و3 ش��هریورماه 
امسال برگزار می ش��ود ، اظهار کرد: متاسفانه 
بحث علمی همایشها کمتر مورد توجه قرار می 
گیرد و جنبه علمی آن پررنگ تر دیده می شود 
در حالیکه حاصل برگزاری این همایش ها باید 
بتواند مس��یر روشن تری را برای فعالیت دست 

اندرکاران صنایع فراهم کند.
وی با تاکید بر ضرورت آموزش خاطرنشان کرد: 
در ح��وزه آموزش با هم��کاری انجمن صنفی ، 
جهاددانشگاهی و بسیاری از موسسات آموزشی 
تالش شده تا بتوان بحث آموزش را در خدمات 
جرثقیل ، لیفتین��گ و لیفتراک به خوبی مورد 

توجه قرار داد.
حسینی خاطرنشان کرد: مجموعه بدنی دولتی 
نمی تواند به دالیلی در این حوزه وارد ش��ود و 
باید کمک ش��ود تا با اس��تفاده از ظرفیت های 
بخش خصوصی آموزش را در دس��تور کار قرار 

داد.
رئی��س گروه نمایش��گاه و اطالع رس��انی مرکز 
تحقیقات و تعلیمات فنی وزارت کار اظهار کرد: 
کارگروه بررسی همایش ها با همکاری سازمان 
مدیریت مجوزهای الزم را در این زمینه اخذ می 
کند و دست بخش خصوصی برای حمایت های 
مادی و معنوی از این همایش ها باید باز باشد .
وی ادامه داد: یکی دیگر از سیاس��ت ها اعطای 
مجوز صالحیت است که به 11 گرایش افزایش 
یافته ک��ه ایمنی باالبرها و جرثقیل ها از جمله 
آنها است و عالقمندان می توانند با تغییر آئین 

نامه از این گرایش جدید استفاده کنند.
حسینی عنوان کرد: امسال پنجمین دوره آزمون 
ملی برگزار می ش��ود و ش��رکت های حقوقی 
ذیص��الح می توانند در این حوزه وارد ش��وند و 
مرکز تحقیقات آمادگی دارد تا مجوزهای الزم را 

در بحث حقوقی ارائه دهد.
رئی��س گروه نمایش��گاه و اطالع رس��انی مرکز 
تحقیق��ات و تعلیمات فن��ی وزارت کار با بیان 
اینکه همایش ها و نمایش��گاه ه��ای زیادی در 
حوزه ایمنی برگزار می شود اظهار کرد: از وزارت 
کار نیز برای ش��رکت در این همایش ها دعوت 
می شود تا حمایت الزم را در این زمینه داشته 
باشد اما موضوعی که باید مورد توجه باشد نگاه 
علمی و برونداد مناسب از این همایش ها است 
تا بتواند نقش��ه راه مناس��ب تری را در اختیار 

فعاالن قرار دهد.
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1-آش��نایی با اس��تانداردهای بازرسی فنی 
جرثقیل های سقفی

2-معیاره��ای پذیرش قطعات در بازرس��ی 
فنی از جمله سیم بکسل، درام، قالب

3-آشنایی با آمون ها و تست های جرثقیل 
س��قفی )جنرال تس��ت، الکتریکال تس��ت، 

استاتیک تست و داینامیک تست(
4-انواع بازرس��ی ها و دوره های زمانی آنها 
) ی��ک روزه، هفتگی، ماهانه، ش��ش ماهه و 

ساالنه(
5-نح��وه تکمیل و تهیه گزارش بازرس��ی 
فنی مطابق یا چک لیس��ت های تایید شده 
س��ازمان ملی اس��تاندارد جمهوری اسالمی 

ایران
6-آشنایی مختصر با تست های غیر مخرب 
)NDT( مرتب��ط با ح��وزه8 جرثقیل های 

سقفی

7-محاسبه خیز پل در جرثقیل های سقفی
8-آشنایی کوتاه با گروه کاری جرثقیل

9-آشنایی با نوع جرثقیل از نقطه نظر نقاط 
ضعف و قوت

10-موارد ایمنی و حیاتی در عملیات تست 
Over load test – بار و اضافه بار

11-نواحی باربرداری جرثقیل های متحرک 
و کاربرد جدول بار و نحوه استفاده صحیح

Sling ,shackle, wire rope 12-ان��واع 
معیار های پذی��رش جهت تجهیزات کمک 

باالبری
13-ش��رایط ب��ازرس فنی جرثقی��ل دارای 

صالحیت
14-آش��نایی ریگر با تعیی��ن میزان حمل 
ایمنی بار توسط جرثقیل در شرایط مختلف

15-تش��خیص در می��زان خرابی تجهیزات 
)بوکسل-زنجیر-تسمه – آیپولیت(

دوره های آموزشی جرثقیل های 
سقفی و دروازه ای

1. آشنایی با نحوه اصول باربندی و اصول بار
2.  شناخت انواع بار
3. مرکز ثقل بارها

4. مفهوم جریان کشی در جرثقیل های سقفی
5. اصول بهره برداری صحیح از جرثقیل های سقفی

شرکت بازرس��ی فنی هیرسا کیفیت PHQ به عنوان شرکت بازرسی  
 و صادر کننده ی گواهی س��المت انواع جرثقیل ها برجی ، س��قفی و
 دروازه ایی و متحرک در راس��تای آموزش مهارتهای بازرس��ی و فنی ، 
تعمی��رات و نگهداری جرثقیل ها آموزش��های الزم و کافی را مطابق با 
مج��وز دریافتی از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و همچنین الزامات 
مشخص شده در سیستم های مدیریت  ISO  وHSE  ارائه می دهد.

دوره آموزشی بازرسی فنی جرثقیل های سقفی و دروازه ای

• آموزش تعمیرات انواع خطوط برق رس��ان عرضی و طولی در انواع ش��ین باز ، شین بسته ، 
سی ریل و تابلو برق .

• آموزش تعمیرات سیس��تم کنترل جرثقیل در انواع کلید فرم��ان ، ریموت کنترل در انواع 
مختلف جویستیکی ، دنده ای و دکمه ای تک سرعته و دو سرعته در مارک های مختلف .

• آموزش تعمیرات انواع اینورتر در مارک های مختلف .
• آموزش تعمیرات انواع الکترو موتور و گیربگس در مارک های مختلف .

• آموزش تعمیرات موتور باالبربکسلی و باالبر زنجیری و وینچ در تناز و در مارک های مختلف .

ش��رکت بازرس��ی فنی هیرسا کیفیت PHQ  به عنوان ش��رکت بازرسی  و صادر کننده ی 
گواهی سالمت انواع جرثقیل های برجی ، سقفی و دروازه ایی و متحرک در راستای آموزش 
مهارتهای بازرسی و فنی ، تعمیرات و نگهداری جرثقیل ها آموزشهای الزم و کافی را مطابق با 
مجوز دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین الزامات مشخص شده در سیستم 

های مدیریت  ISO  وHSE  ارائه می دهد.
دوره آموزشی ایمنی فنی جرثقیل های سقفی و دروازه ای

• مقدمه ای کوتاه بر انواع جرثقیل های سقفی و دروازه ای وکاربرد متداول آنان
• اصول ایمنی در اس��تقرار و راه اندازی جرثقیل های س��قفی و دروازه ای در سایت و محل 

کارخانه و اصول اپراتوری ایمن در کار با جرثقیل ها
• انواع نت و بازرسی های فنی – ایمنی جرثقیل های سقفی و دروازه ای شامل :

بازدید و بازرسی ریل های حرکت، چرخ ها، گیربکس باالبر اصلی، کمکی و حرکتهای طولی، 
کالسکه، قالب، زنجیر، درام، سیم بکسل، قرقره و اندازه گیری خیزپل)تست بار(، تست مگنت 

و کابل
 • آشنایی با عنوان استانداردهای بین المللی در خصوص جرثقیل های سقفی:

FEM 1. استاندارد
30,2.ASME B 2.  استاندارد

) تعمیرات و نگهداری جرثقیل سقفی و دروازه ای (

3- ) ایمنی (

شرکت بازرسی فنی هیرسا کیفیت PHQ  دوره های آموزش اپراتوری 
جرثقیل های سقفی   را برگزار میکند.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره   : 09128898594        09155574523
 telegram.me/PHQcrane
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سرفصل های دوره :
• آشنایی با جدول بار و مفاهیم توان باربرداری در ارتفاع مختلف

• عوامل واژگونی لیفتراک ها و نحوه جلوگیری ا ز آنها
• راه کار های مقابله در زمان واژگونی لیفتراک

• معیارهای استفاده صحیح و جلوگیری از خرابی شاخک ها توسط اپراتورها
• خرابی های مطرح در لیفتراک های گازی، گازوئیلی، برقی و دوگانه

• موارد خطرآفرین در محاسبه مرکز ثقل بارها و انواع مهار نمودن بارها بر روی 
لیفتراک

• آشنایی با انواع عمومی شاخک های مختلف در حمل بار
• خطاهای رایج در تغییرات ایجاده شده در روی شاخک

• آشنایی با نحوه بازدید ایمنی قطعات بحرانی لیفتراک )سیلندر، هیدرولیک، 
ترمز، شاخک ها و…(

• معرفی استانداردهای بین المللی در خصوص اپراتوری ایمن لیفتراک
• نحوه تست و آزمون استاتیک و دینامیک باربرداری لیفتراک ها

Electrical و General بازدید •

دوره های 
آموزشی لیفتراک 

• آموزش استفاده و نگهداري باتري
• آش�نایي با تکنولوژي AC مورد اس�تفاده در لیفتراک برقي و مقایسه با 

DC لیفتراکهاي
• شرح عملکرد مدارات قدرت لیفتراک شامل موتورهاو اینورتورها

• آشنایي با سنسورها، میکروسوئیچها و پتانسیومترهاي دستگاه و مدارات 
الکترویکي

• آشنایي با پانل دستگاه و مدهاي عملیاتي و تعمیرات
• شرح عملکرد قس�متهاي مکانیکي و هیدرولیکي دستگاه شامل: پمپ، 

شیر هیدرولیک، اکسل فرمان، گیربکس، ترمز، جکها، دکل و …

 ) آموزش اپراتوری لیفتراک (

• آش�نایی با نح�وه بازدید و معیارهای پذیرش قطعات بحرانی لیفتراک : س�یلندر 
هیدرولیک ترمز شاخک ها و …. –

• معرفی استانداردهای بین المللی در خصوص بهره برداری ایمن لیفتراک
• نحوه تست و آزمون استاتیک و دینامیک باربرداری لیفتراک ها

Electrical و General بازدید •
• اصول اپراتوری و رانندگی ایمن لیفتراک ها

• اصول راهبری نت لیفتراک ها

• آموزش تکمیلي دستگاههاي احتراق داخلي
• توضیح و تشریح قسمتهاي مختلف موتور و طریقه بازوبست آن

• توضیح و تشریح اجزائ سیستم انتقال قدرت-مدارهاي هیدرولیکي آن و طریقه 
بازوبست آن

• توضیح قس�متهاي مختلف سیس�تم هیدرولیک-مداره�اي هیدرولیکي-پمپ 
هیدرولیک- شیر هیدرولیک-جکها و دکل

• توضیح قطعات اکسل فرمان و سیستم ترمز و طریقه بازوبست و عملکرد آنها
• توضیح مدارهاي الکتریکي دستگاه و پانل داشبورت

• طریقه عیب یابي قسمتهاي مختلف دستگاه

) بازرسی ایمنی و فنی لیفتراک (

) آموزش تعمیر و نگهداری لیفتراک ها (

آموزش تکمیلي دستگاههاي برقي

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره   : 09128898594        09155574523
 telegram.me/PHQcrane

 PHQcrane.com
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 بازرگانی علی عراقی

1 ( نماینده انحصاری سیم بکسل KISWIRE  )الفانت کره( در ایران 
می باشد که در سایزها و بافتهای مختلف در گونه ها ی دو سر پرس و دو 
سر بافت ، مهارکننده ویژه وینچ و مصارف گوناگون از جمله آسانسورها 
و جرثقی��ل ها ، معادن و غی��ره ارائه می گ��ردد .2 ( نماینده انحصاری 
زنجیره��ای فوالدی Mc Kinnon  در س��ایزها و گرید های مختلف 
.تهی��ه و توزی��ع انواع جرثقیل های برقی و دس��تی ، تیف��ور ، پولیفت ، 
تس��مه ، طناب های ابریشمی ، بست بکس��ل ، ورق گیر ، شگل ، قالب 
و ... با کیفیت بس��یار باال و کاربردهایی گوناگون از کارخانه های معتبر 
کلیه کاالهای عرضه شده دارای گواهینامه های تولید ، Mill Test  و 
مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد .این شرکت دارای دستگاه 
تس��ت کشش سیم بکس��ل تا 300 تن و بطول مفید 12 متر می باشد 
که از لحاظ قدرت کشش این بازرگانی آمادگی خود را در زمینه برآورد 
، مش��اوره و همکاری های مقدماتی و فنی الزم قبل از خرید اعالم می 

نماید .حوزه فعالیت ایشان بسیار وسیع بوده است و تاکنون پروژه های 
زیادی را انجام داده اند که از جمله آنها می توان به ش��رکت ملی نفت ، 
شرکت ملی گاز ، شرکت ملی حفاری ، شرکت حفاری شمال ، ذوب آهن 
اصفهان ، فوالد مبارکه اصفهان ، شرکت مس سرچشمه ، شرکت راه آهن 
بین شهری تهران ) مترو ( ، شرکت آلومینیوم ایران ، فوالد خوزستان ، 
شهرداری تهران ، شرکت کشتی سازی فراساحل ، شرکت انرژی گستر 
پارس ، ش��رکت مپنا ، شرکت توگا و شرکت آذر آب اشاره نمود .ایشان 
معتقدند با امکانات فعلی مشکالت عمده در این صنعت ، اجناس تقلبی 
مش��ابه اجناس اصلی می باش��د. همچنین معتقدند با حمایت کردن از 
تولیدات با کیفیت داخلی و واردات اجناس اصل می توان کس��ب و کار 
را رونق بیش��تری داد .امید اس��ت که با در اختیار گذاشتن توانایی ها و 
خدمات خود همکاری سازنده ای با مراجع ذیربط و صنعت کشور داشته 

باشیم تا موجب رضایت و بهرمندی مشترک گردد .

بازرگانی علی عراقی بزرگترین وارد کننده سیم بکسل در خاورمیانه و دارای نمایندگی انحصاری مرغوبترین 
محصوالت جهان به شرح زیر می باشد :

امروزه ساختار صنعت 
، استانداردهایی را طلب می کند 

تا بتواند پشتوانه ملی را ، همگام با جهان 
فراصنعتی منطبق نماید که این مهم معیار اصلی 
بازرگانی علی عراقی  بوده و با سالها تجربه در 
زمینه تهیه و توزیع انواع : سیم بکسل ، زنجیر ، 

ادوات کشنده و اتصاالت مورد نیاز کشور ، خدمات 
تخصصی خود را همراه با استانداردها و آخرین 

پیشرفتهای تکنولوژی جهان ارایه می 
نماید .

نام فروشگاه : بازرگانی علی عراقی
نام صاحب فروشگاه : علی عراقی

زمینه فعالیت : جرثقیل و صنایع وابسته به آن
مدت زمان فعالیت : 30 سال فکس : 55406953تلفن : 55400993 

آدرس : میدان قزوین ، خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 10 و 12
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حوزه فعالیت ایش�ان بسیار وس�یع بوده است و 
تاکن�ون پروژه ه�ای زیادی را انج�ام داده اند که 
از جمله آنها می توان به تامین و تجهیز جرثقیل 
های ش�رکت های نفت ، گاز، پتروشیمی ، صنایع 
س�یمان ، فوالد ، نیروگاه ها ، س�د و کارخانجات 

صنعتی بزرگ و کوچک اشاره نمود .
ایشان معتقدند با امکانات فعلی مشکالت عمده 

در این صنعت ، نبودن استاندارد های خاص برای 
سازندگان و واردکنندگان و عدم نظارت برای این 
صنعت می باشد. همچنین معتقدند با ایجاد صنف 
و داش�تن اتحادیه می توان کس�ب و کار را رونق 
بیشتری داد و با سرمایه گذاری بخش دولتی و یا 
حمایت دولت از س�رمایه گذاری بخش خصوصی 

می توان با رقبای خارجی رقابت کرد.

بیش از پانزده سال است که آقای بهنام عباسی در زمینه انواع جرثقیل ها و صنایع 
وابس�ته به آن و تجهیزات جا به جایی مواد و خط و برق فعالیت می کنند.ایش�ان 
همچنین محصوالت و خدمات دیگری برای مشتریان فراهم می کنند که از جمله 

آنها می توان به قطعات و لوازم یدکی باالبرهای برندهای مختلف اشاره کرد.

جرثقیل آرین

آدرس : میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، پالک 238

نام فروشگاه : جرثقیل آرین
نام صاحب فروشگاه : بهنام عباسی

زمینه فعالیت : جرثقیل و صنایع وابسته به آن
مدت زمان فعالیت : 16 سال فکس :55426154تلفن : 55429479

امروزه ساختار صنعت 
، استانداردهایی را طلب می کند 

تا بتواند پشتوانه ملی را ، همگام با جهان 
فراصنعتی منطبق نماید که این مهم معیار اصلی 

جرثقیل آرین  بوده و با سالها تجربه در زمینه تهیه 
و توزیع انواع : سیم بکسل ، زنجیر ، ادوات کشنده و 
اتصاالت مورد نیاز کشور ، خدمات تخصصی خود 

را همراه با استانداردها و آخرین پیشرفتهای 
تکنولوژی جهان ارایه می نماید .
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شرکت تمکین فوالد آس�انبر در 65 سال پیش 
توسط شرکت شیندلر در ایران تاسیس شد و هم 
اکنون نمایندگی انحصاری این شرکت و شرکت 

فایفر را در اختیار دارد.
حوزه فعالیت این شرکت بسیار وسیع بوده است 
و تاکنون پروژه های زیادی را انجام داده اند که از 
جمله آنها می توان به پروژه کوروش ، برج میالد ، 
بیمارستان بهمن ، شرکت نفت و اکثر کارخانه ها 

و سازمان های کشور اشاره نمود .
ایشان معتقدند با امکانات فعلی مشکالت عمده 
در این صنعت ، اجناس بی کیفیت چین می باشد 
و با فرهنگ سازی کیفیت و البته قیمت مناسب 
در راستای کیفیت کاال می توان به کسب و کار، 
رونق بیشتری داد . همچنین معتقدند که از لحاظ 
فن�ی و مدیریت�ی اختالف زیادی با کش�ورهای 

صنعتی دیگر وجود دارد .

 تمکین فوالد آسانبر

آدرس دفتر مرکزی : میدان آرژانتین ، خیابان 21 پالک 6

نام شرکت : تمکین فوالد آسانبر
نام صاحب فروشگاه : علی جعفری

زمینه فعالیت : جرثقیل و صنایع وابسته به آن
مدت زمان فعالیت : 1 سال

 تلفن : 
فکس : 88726174  88726297 - 88709236

یک سال است که آقای علی جعفری در سمت کارشناس فروش با شرکت تمکین فوالد آسانبر در زمینه 
جرثقیل ، سیم بکسل و تجهیزات جا به جایی فعالیت می کنند.

امروزه ساختار صنعت 
، استانداردهایی را طلب می کند 

تا بتواند پشتوانه ملی را ، همگام با جهان 
فراصنعتی منطبق نماید که این مهم معیار 

اصلی  تمکین فوالد آسانبر   بوده و با سالها تجربه 
در زمینه تهیه و توزیع انواع : سیم بکسل ، زنجیر ، 
ادوات کشنده و اتصاالت مورد نیاز کشور ، خدمات 

تخصصی خود را همراه با استانداردها و آخرین 
پیشرفتهای تکنولوژی جهان ارایه می 

نماید .

www.tfaco.com
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بیش ازپانزده س�ال اس�ت که آقای 
محمد رضا رحمانی در زمینه س�یم 
بکس�ل و ادوات جا به جایی مربوط 
به بکسل  فعالیت می کنند. تاکنون 
پروژه های زی�ادی را انجام داده اند 
ک�ه از جمله آنها م�ی توان به نفت ، 

گاز و پتروشیمی اشاره نمود .
ایش�ان معتقدند با تولی�د ادوات با 
کیفت باال می توان با رقبای خارجی 
رقابت ک�رد و با بازاریاب�ی می توان 
کس�ب و کار را در ای�ن صنف رونق 

داد.

 بکسل الغدیر

آدرس : میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، جنب باربری مشهد،  پالک 219

نام فروشگاه : بکسل الغدیر
نام صاحب فروشگاه : محمد رضا رحمانی

زمینه فعالیت : جرثقیل و صنایع وابسته به آن
مدت زمان فعالیت : 15 سال

 تلفن :
فکس : 55416984  55410690 - 55416849 

امروزه ساختار صنعت 
، استانداردهایی را طلب می کند 

تا بتواند پشتوانه ملی را ، همگام با جهان 
فراصنعتی منطبق نماید که این مهم معیار اصلی   
بکسل الغدیر   بوده و با سالها تجربه در زمینه تهیه 
و توزیع انواع : سیم بکسل ، زنجیر ، ادوات کشنده و 
اتصاالت مورد نیاز کشور ، خدمات تخصصی خود 

را همراه با استانداردها و آخرین پیشرفتهای 
تکنولوژی جهان ارایه می نماید .

www.algHadirwr.com
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آقای رحیمی بیش از بیس�ت و هشت 
س�ال در زمینه فروش ل�وازم جانبی 
جرثقی�ل و لیفت فعالی�ت میکنند. از 
جمله لوازمی که ایش�ان میتوانند در 
اختیار مش�تریان ق�رار دهند میتوان 
به انواع جرثقیل های دستی و برقی و 

انواع سیم بکسل ها اشاره کرد.

از نظر ایش�ان عدم نظارت بر کاالهای 
واراداتی و کیفیت پایین بعضی از این 
ل�وازم عمده مش�کل ای�ن صنف می 
باشد.داشتن استاندارد های مشخص و 
کنترل کیفیت لوازم وارداتی می تواند 
به بهب�ود کس�ب و کار در این زمینه 

کمک کند.

استرانگ

نمایشگاه دائمی : میدان امام خمینی ، پاساژ ابزار یراق ، . . .

نام شرکت :  استرانگ
نام صاحب فروشگاه : مهرداد رحیمی

زمینه فعالیت : جرثقیل و لیفت
مدت زمان فعالیت : 28 سال تلفن همراه:09351818236تلفن : 66748080

امروزه ساختار صنعت 
، استانداردهایی را طلب می کند 

تا بتواند پشتوانه ملی را ، همگام با جهان 
فراصنعتی منطبق نماید که این مهم معیار 

اصلی  تمکین فوالد آسانبر   بوده و با سالها تجربه 
در زمینه تهیه و توزیع انواع : سیم بکسل ، زنجیر ، 
ادوات کشنده و اتصاالت مورد نیاز کشور ، خدمات 

تخصصی خود را همراه با استانداردها و آخرین 
پیشرفتهای تکنولوژی جهان ارایه می 

نماید .
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بیش از بیس�ت و پنج  س�ال است که آقای 
عل�ی قدرتی در زمین�ه جرثقیل های برقی 
و دس�تی ، انواع تس�مه ها ، قالب ها و سیم 
بکسل ها  فعالیت می کنند.ایشان همچنین 
محصوالت و خدمات دیگری برای مشتریان 
فراهم می کنند که از جمله آنها می توان به 
انواع تس�مه ها ، زنجیر ه�ا و قالب ها برای 

کشش اشاره کرد.
تاکنون پروژه های زیادی را انجام داده اند که 
از جمله آنها می توان به صنایع پتروشیمی 

، کارخانجات س�یمان ، معادن و کارخانجات 
صنعتی بزرگ و کوچک اشاره نمود .

ایش�ان معتقدند مش�کالت عم�ده در این 
صنعت این اس�ت ک�ه عمدتا اجن�اس فوق 
وارداتی می باش�ند و در بعض�ی مواقع این 
اجن�اس در بازار به ندرت یافت می ش�وند. 
همچنی�ن معتقدند با تولی�دات داخلی می 
توان کس�ب و کار در این صنف را رونق داد 
و با تولیدات داخلی با رقبای خارجی رقابت 

کرد.

سهند بکسل

آدرس : میدان قزوین ، خیابان قزوین ، جنب پارک رازی پالک 300

نام فروشگاه : سهند بکسل
نام صاحب فروشگاه : علی قدرتی

زمینه فعالیت : جرثقیل و صنایع وابسته به آن
مدت زمان فعالیت : 25 سال تلفن : 55416005

امروزه ساختار صنعت 
، استانداردهایی را طلب می کند 

تا بتواند پشتوانه ملی را ، همگام با جهان 
فراصنعتی منطبق نماید که این مهم معیار اصلی   
بکسل الغدیر   بوده و با سالها تجربه در زمینه تهیه 
و توزیع انواع : سیم بکسل ، زنجیر ، ادوات کشنده و 
اتصاالت مورد نیاز کشور ، خدمات تخصصی خود 

را همراه با استانداردها و آخرین پیشرفتهای 
تکنولوژی جهان ارایه می نماید .
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 بی�ش از بیس�ت و پنج  س�ال اس�ت ک�ه آقای 
ابوالفض�ل عزالدین�ی در زمین�ه جرثقیل های 
برقی و دستی ، انواع تسمه های حمل بار ، فیچر 
تک فاز و جلو ماش�ین 12 ولت و ساخت و فیچر 
کش�ش در تاژه�ای مختلف  فعالی�ت می کنند.

ایش�ان همچنین محص�والت و خدمات دیگری 
برای مش�تریان فراهم می کنند که از جمله آنها 
می توان به کلیه ابزارآالت لیفتینگ و تعمیرات 
چرثقیل های دستی و برقی و باالنسراشاره کرد.

تاکنون پروژه های زیادی را انجام داده اند که از 
جمله آنها می توان به تامین کاال در اکثر شرکت 

های راه سازی و خط لوله گاز و نفت اشاره نمود .
ایشان معتقدند مش�کالت عمده در این صنعت 
رقاب�ت با تقلبی فروش�ان و کم فروش�ان خرده 
پا می باش�د. همچنین معتقدند با درخواست از 
بزرگان این صنف ، که برای تولید قدم بر دارند و 
کسبه معتبر را سهام دار کنند که با حمایت این 
بزرگان می توان با رقبای خارجی رقابت کرد و با 
برخورد با خرده فروشان و وارد کنندگان ابزار که 
در واردات لوازم بارگیری دس�ت دارند و اجناس 
ب�ی کیفیت را به ب�ازار عرضه می کنند می توان 

کسب و کار را در این صنف رونق داد.

 ویتال ابزار

آدرس : میدان اما خمینی ، خیابان امام خمینی ، بعد از مسجد ، پالک 71

نام فروشگاه : ویتال ابزار
نام صاحب فروشگاه : ابوالفضل عزالدینی

زمینه فعالیت : چرثقیل و صنایع وابسته به آن
مدت زمان فعالیت : 25 سال

تلفن :  66703043  
  66703855
فکس : 6673845566735496

امروزه ساختار صنعت 
، استانداردهایی را طلب می کند 

تا بتواند پشتوانه ملی را ، همگام با جهان 
فراصنعتی منطبق نماید که این مهم معیار 

اصلی  تمکین فوالد آسانبر   بوده و با سالها تجربه 
در زمینه تهیه و توزیع انواع : سیم بکسل ، زنجیر ، 
ادوات کشنده و اتصاالت مورد نیاز کشور ، خدمات 

تخصصی خود را همراه با استانداردها و آخرین 
پیشرفتهای تکنولوژی جهان ارایه می 

نماید .

 www.vitaltools.ir
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بیش از بیس�ت و ش�ش س�ال اس�ت که 
آقای داوود سلوکی در زمینه لیفتینگ به 
صورت کامل ، س�یم بکس�ل ، تسمه حمل 
بار و جرثقیل برقی فعالیت می کنند.ایشان 
همچنین محصوالت و خدمات دیگری برای 
مشتریان فراهم می کنند که از جمله آنها 
می توان به تهیه ابزار آالت و خدمات نصب 

و ساخت سازه جرثقیل اشاره کرد.
حوزه فعالیت ایش�ان بس�یار وس�یع بوده 
اس�ت و تاکنون پروژه های زیادی را انجام 

داده اند که از جمله آنها می توان به پروژه 
شرکت های معتبر نفتی ، کاله ، پگاه ، ایران 
خودرو ، س�ایپا ، پتروشیمی  و رازی اشاره 

نمود .
ایشان معتقدند با امکانات فعلی مشکالت 
عمده در این صنعت ، نداش�تن سندیکا یا 
اتحادیه می باش�د. همچنی�ن معتقدند با 
حمایت از تولید کننگان داخلی می توان به 
کس�ب و کار رونق بیشتری داد و با رقبای 

خارجی رقابت کرد.

لیفتینگ ابزار

آدرس : میدان امام خمینی ، خیابان امام خمینی، جنب بیمارستان سینا ، کوچه نعمتی ، پالک 14/4

نام فروشگاه : لیفتینگ ابزار
نام صاحب فروشگاه : داوود سلوکی

زمینه فعالیت : جرثقیل و صنایع وابسته به آن
مدت زمان فعالیت : 26 سال فکس : 66765772تلفن : 66765835

امروزه ساختار صنعت 
، استانداردهایی را طلب می کند 

تا بتواند پشتوانه ملی را ، همگام با جهان 
فراصنعتی منطبق نماید که این مهم معیار اصلی   
بکسل الغدیر   بوده و با سالها تجربه در زمینه تهیه 
و توزیع انواع : سیم بکسل ، زنجیر ، ادوات کشنده و 
اتصاالت مورد نیاز کشور ، خدمات تخصصی خود 

را همراه با استانداردها و آخرین پیشرفتهای 
تکنولوژی جهان ارایه می نماید .

dsolook@yaHoo.com
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ژاپن ماشین

محور

پوالد پیچ کار

بازرگانی برادران

بازرگانی پرسین

هپکو پارس

پارت پاالیه فیلتر

ابزار بکسل

بازرگانی برادران عرب

تامین راه اریا

تکنیک کوماتسو

فروشگاه پرویز

پارس بکسل

دفتر خدمات سعید

فروشگاه شفق

11کترو

پیچ ساز

سهند فوالد

بکسل الغدیر

بازرگانی اریا بکسل

فیلتراک

سپهر هیدرولیک اسیا

تکنو جرثقیل

تراش ابزار هرمزدی 

فروشگاه جرثقیل عباسی 

جرثقیل سقفی ، سیم پیچی 

فروشگاه لوازم cnc  جلیل 

ابزار جهان 

جرثقیل سقفی پاسارگاد 

مرکز ماشین آالت سالمت 

تراش ابزار سکو

فروشگاه راه کار 

یدک آلیس 

بازرگانی فجر 

یدک مهر 

3518

3541

3544

3526

3529

3531

3535

3077

3080

12313

3540

3504

3511

3502

862

3501

3510

3509

3516

3519

3503

3498

3497

3251

3256

3261

3263

3254

3259

3262

3264

3111

3113

3115

3117

قراچورلو

مهرداد شهبازی

مهدی تهرانی

حسن زاده

عباسیان

عرب

احسان اسدزاده

سیروس قِرئلی

رسولی

نجاریان

ماهرو زاده

فریدون شهبازی

استیری

جباری

براتیان 

جعفر

خدا مرادی 

پریشان 

برادران ابری 

یادگاری 

علی اکبر امیری

یا حق 

قطعات انواع موتورهای میتسوبیشی ، نیسان دیزل و جرثقیل سنگین

فروشنده قطعات یدکی ماشین االت راه سازی و معدن

تولیدکننده پیچ و مهره

بورس سیم بکسل و زنجیر و انواع جرثقیل های برقی

واردکننده و فروشنده سیم بکسل های کنفی و فوالدی ، جرثقیل های دستی و برقی ، زنجیرهای فوالدی و معمولی و...

قطعات یدکی ماشین االت راهسازی

تولید و پخش انواع فیلترهای راهسازی صنعتی و کشاورزی

بورس سیم بکسل های مغز فوالدی ، انواع زنجیرهای امریکایی و صنعتی ، پرس انواع سیم بکسل و...

بورس سیم بکسل ، زنجیر و تسمه حمل بار ، واردکننده انواع سیم بکسل های فوالدی و کنفی و آسانسوری ، جرثقیل های دستی و برقی

واردات و توزیع قطعات یدکی ماشین االت راهسازی و معدنی

لوازم یدکی ماشین های راهسازی

تعمیرات تخصصی و کرایه دستگاه های فوق ) جرثقیل و جک های صنعتی و ... (

نماینده انحصاری جرثقیل برقی

نصب و تعمیر سرویس های کولرگازی

وارد کننده انواع سیم بکسل های کنفی و فوالدی

سیم پیچی انواع پمپ و الکترو موتورهای صنعتی 

تولید ، تامیین و واردات

پیچ ، مهره  ، واشر و اتصاالت صنعتی

عرضه کننده انواع سیم بکسل ، قالب ، زنجیر جرثقیل ، تیفور و ابزار االت صنعتی

واردکننده سیم بکسل ، جرثقیل ، قالب مهارکش و ...

واردکننده و تولییدکننده انواع فیلترهای ماشین االت راهسازی

خدمات فنی مهندسی و تامین قطعات هیدرولیک

بورس لوازم یدکی موتورهای دیزل و ماشین آالت راهسازی 

تهیه کننده ابزار آالت صنعتی نوو دست دوم 

طراحی و ساخت سازه های جرثقیل 

تعمیرات ، نصب  وراه اندازی انواع جرثقیل 

تهیه و توزیع  کلیه لوازم ماشین افزار cnc اروپایی 

مرکز تهیه و توزیع انواع ابزار االت صنعتی و تراشکاری 

تهیه و تامین قطعات 

خرید و فروش تراش ، فرزو پرس 

مرکز تهیه و توزیع انواع ابزار االت صنعتی و تراشکاری 

تهیه کننده و فروشنده لوازم ماشین آالت 

مرکز فروش قطعات اصلی و تولید کلیه قطعات 

وارد کننده و فروشنده سیم بکسل های کنفی و فوالدی ، جرثقیل دستی  و برقی 

DM نمایندگی رسمی ناخن های فوالدی

خدماتنام فردنام واحدشماره عضویت
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تهران ، میدان قزوین ، خیابان قزوین ، بعداز خیابان مخصوص پالک 484

تهران ، خیابان قزوین ، بعداز شرکت دخانیات ، نرسیده به بزرگراه نواب پالک 501

شهرک صنعتی عباس اباد ، جاده خراسان

خیابان قزوین ، جنب بانک شهر ، پالک 340 و 342

تهرن ، میدان قزوین ،  نرسیده به شهرداری منطقه 11 پالک 383

خیابان قزوین ، روبه روی خیابان مخصوص پالک 390

خیابان قزوین ، سه راه مخصوص ، مقابل بانک صادرات سینا2 ، پالک 394 

تهران ، میدان قزوین ، خ قزوین ، مقابل اداره راهنمایی و رانندگی منطقه 11 پالک 407

تهران - خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، جنب بانک صادرات پالک 441

خیابا قزوین ، بعداز شرکت دخانیات ، پالک 485

خیابان قزوین ، روبه روی شرکت دخانیات پالک 498

میدان قزوین ، خیابان غفاری پالک 7

خیابان قزوین ، خیابان غفاری شماره 8

بازار ، خیابان ناصرخسرو ، کوچه خادم پالک 50

خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، نبش گاراژ شیردل پالک 56

خیابان قزوین  به طرف خیابان ولیعصر بعد از مسجد مظهری پالک 123

کارگر جنوبی ، ابتدای خیابان قزوین ، جنب باربری مشهد شماره 207

میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، پالک 215

تهران ، میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین جنب باربری مشهد پالک 219

تهران ، خیابان قزوین ، روبه روی اداره راهنمایی و رانندگی پالک 419

خیابان قزوین ، روبه روی دخانیات ، شماره 462

خیابان قزوین ، جنب دخانیات ، پالک 467

خیابان قزوین ، جنب دخانیات ، پاساژ تهران سیر ، پالک 477

     65متری فتح ، پشت پاستوریزه ،خیابان 17 شهرویور پاساژ آزادی  ، پالک 17 

کوی 17 شهریور ، بین 15 متری اول و دوم ، جنب بانک ملی ، پالک 95 

اول جاده قدیم کرج ، کوی 17 شهریور ، نبش 15 متری دوم ، پالک 154 

65 متری فتح ،پشت شیر پاستوریزه ، خیابان 17 شهریور ، بین چها راه اول و دوم ، پاساژ آرادی ، پالک 23

شاد آباد ، خیابان 17 شهریور ، پاساژ تجاری پاسارگاد ، پالک 46 

شاد آباد ، خیابان 17 شهریور ، بین 15 متری اول و دوم ، رو به روی پاساژ ازادی ، پالک 140

65 متری فتح ، خیابان 17 شهریور ، پالک 165

خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، پالک 8

خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، پالک 28

خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، رو به روی نماینگی هیوندا ، پالک 73

خیابان قزوین ، بعد از چهارراه عباسی ، قبل از پل نواب ، جنب بانک ملت ، پالک 551

2155409664

2155406000

2923423262

2155423667

2155400266

2155411634

2155417845

2155411393

2155402438

2155406966

2155375474

2155406597

2155406366

2155416984

2155414729

2155413869

2155429350

2155406169

2166393270

2166784086

2166782912

2166792461

2166393327

2166791748

2166803932

2166796278

2155422310

2155407087

2155428018

2155416678

2155404251

2155406223

2923423261

2155422478

2155404511

2155425893

2155414951

2155417828

2155419417

2155408611

2155414556

2155406834

2155404727

2155407424

2155380812

2155400002

2155421884

2155410690

2155414361

2155412518

2155429338

2155419235

2166829517

2166782951

2166829844

2166799022

2155422335

2155405276

2155425706

2155411502

9123227738

9122251410

9121907822

9121470216

9121264488

9121030156

9121191474

9122480013

9123444285

9212361790

9123754644

912100265

9190898984

9121990148

9123217856

9123336473

9124161215

9123188868

9124051787

9123971421

9121217056

9124507728

9121404521

9121044288

9122833006

9122475297
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3118

3116

3114

3112

3217

3219

3222

3495

3496

3507

3543

3224

3218

3220

3223

3240

3508

3515

3517

2708

3499

3500

3512

3513

3505

3506

3225

3226

3229

3160

3233

3234

3247

3244

3249

لوازم هاشمی 

خدمات جرثقیل سقفی نامی 

کاریز

ایمین هیدرولیک 

فروشگاه سعید شیشه بر 

استحکام بکسل 

بازرگانی حمیدی 

کرمان کوماتسو

راهساز کوماتسو

مولتی پارت

هاتص یدک

پارس یدک

فروشگاه بکسل کار

اسلینگ بکسل پایتخت

همگام ماشین

بارو

ابزار صنعتی عرشیا

ارین پیچ

فروشگاه ایران صنعت

سیم بکسل ایران

هایپر بکسل

دنیای برق ویژه

طهران بکسل

بازرگانی اسیا بکسل

تک لیفتراک

دویتس راه

سینا سیم 

بازرگانی پوالد 

بازرگانی ساسان شاهنگ گر 

رویال هیدرولیک 

 بازرگانی دراکو بکسل پدید

رویال کوماتسو 

نصب جرثقیل ساینده 

ابزار معدنی متارول 

فراساز صنعت 

احمد اسد زاده 

حمیدی

تهامی

محمدعلی روحی

داریوش مختاری

اکبر

طهماسبی

جعفر سلوکی

علی سعیدی

خلیلی

احدی

عباسیان

حسن حقیقت

رجب پور

برادران عباسیان

محمدنژاد

احسان شاهقلی

عربزاده

فهیمی راد 

میرخانی

محمدی

نصیری

احمدیان

محمدرضا فرید 

ساخت قطعات تخصصی 

ساخت ، نصب و تعمیرات انواع جرثقیل سقفی ، دروازه ای و بازویی 

مرکز فروش قطعات یدکی ماشین های راهسازی 

تهیه ، تعمیر وتبدیل و بازسازی ، کلیه قطعات سیستمهای هیدرولیک 

انواع سیم بکسل 

انواع سیم بکسل 

ابزاها ، تجهیزات و ماشین آالت صنعتی هیوندای کره 

فروشنده و تهیه کننده قطعات یدکی

واردکننده قطعات یدکی ماشینهای راهسازی

مرکز توزیع قطعات یدکی موتورهای کامینز و کوماتسو

فروشنده و تهیه کننده قطعات یدکی موتورهای دیزلی ، هاتص ، لیستر ، تراک میکسر ، بتونیر و ...

فروشنده و تهیه کننده انواع قطعات لیفتراک های کوماتسو ، تی سی ام ، سهند و موتورهای پرکینز

ابزارها ، تجهیزات و ماشین االت صنعتی

واردکننده و عرضه کننده جرثقیل ، پولیفت ، سیم بکسل ، زنجیر ، اتصاالت صنعتی و ...

عرضه لوازم یدکی کامیون

بزرگترین مرکز فروش و سرویس گیربکس های اتوماتیک و انواع توربین ، ارائه باکیفیت قطعات موتورهای دیزل

تهیه و توزیع ابزاراالت صنعتی ، بورس پیچ و مهره و واشر

تولید و تامین کننده پیچ و مهره

تهیه کننده و فروشنده انواع پیچ و مهره

انواع سیم بکسل ، زنجیر ، جرثقیل برقی و دستی

تهیه و توزیع سیم بکسلهای فوالدی ، کنفی و نتاب ، قالب و تسمه بار ، جرثقیل های دستی و برقی ، انواع پیچ ومهره

تعمیرات اساسی و فروش انواع استارت و دینام و لوازم جانبی

بورس انواع زنجیر ، سیم بکسل و پیچ و مهره

تهیه و توزیع سیم بکسلهای فوالدی ، کنفی و نتاب ، قالب و تسمه بار ، جرثقیل های دستی و برقی ، انواع پیچ ومهره

فروشنده و تهیه کننده لوازم یدکی ماشینهای راهسازی و کشاورزی ، انواع لیفتراک ها ، جرثقیل ، تراکتور و تعمیرات و ...

پشتیبانی قطعات ماشین االت راهسازی و کشاورزی

واردات انواع سیم بکسل اتصاالت زنجیر و تسمه 

بورس انواع زنجیر ، سیم بکسل ، جرثقیل دستی

سیم بکسل ، زنجیر ، اتصاالت و کلیه کاالی مجاز

تهیه و فروش کلیه سیستم های هیدرولیک 

تولید کننده - واردکننده و توزیع کننده انواع سیم بکسل 

فروشنده و تهیه کننده لوازم یدکی ماشین آالت 

تهیه و نصب جرثقیل های برقی و سقفی 

بورس لوازم صنعتی ، معدنی و تخریب ، بورس چکشهای بنزینی

خدمات هیدرولیک 

خدماتنام فردنام واحدشماره عضویت
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خیابان قزوین ، پالک 818 ، ایستگاه قلعه مرغی ، جنب بانک ملت 

خیابان قزوین ، جنب شهرداری  منطقه 11 ، پالک 444

خیابان قزوین ، خیابان مخصوص، پالک 46 

خیابان قزوین، خیابان مخصوص ، پالک 24 

خیابان قزوین ، پالک 302

میدان قزوین ، خیابان قزوین ، نبش خیابان غفاری ، پالک 322

خیابان قزوین ، جنب شهرداری منطقه 11 ، پالک 332

خیابان قزوین ، بعداز دخانیات ، نبش گاراژ تهران سیر پالک 479

تهران ، خیابان قزوین ، بعد از دخانیات ، پالک 481

تهران ، خیابان قزوین ، بعداز شرکت دخانیات ، پالک 483

خیابان قزوین ، نبش چهار راه عباسی ، پالک 523

خیابان قزوین ، بعد از پل نواب ، سرپل امام زاده معصوم ، نبش گاراژ مسعودی شماره 681

خیابان قزوین ، جنب پارک رازی پالک 306

تهران ، خیابان قزوین ، بعداز خیابان غفاری ، نرسیده به شهرداری منطقه 11 پالک 326

خیابان قزوین ، بعد از پل نواب ، جنب بانک ملی عسگری ، پالک 676

تهران ، خیابان قزوین ، پالک 788

میدان قزوین ، جنب مجتمع صنعتی مشهد ، پالک 229

ابتدای خیابان قزوین ، شماره 237

میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، نبش پاساژ فرجی پالک 262

تهران ، میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، جنب پاساژ امید پالک 271

میدان قزوین ، خیابان قزوین ، نرسیده به خیابان غفاری ، پالک 295

تهران ، میدان قزوین ، اول خیابان قزوین ، نرسیده به غفاری پالک 305

میدان قزوین ، خیابان قزوین ، پالک 333

میدان قزوین ، خیابان قزوین ، 100متر بعد از خیابان غفاری ، سمت راست پالک 377

خیابان قزوین ، روبه روی درب اصلی دخانیات پالک 586

تهران ، خیابان قزوین ، روبه رو ی دخانیات شماره 590

خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، پالک 19

خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، پالک 29

خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، پالک 49 - 51

خیابان قزوین ، نبش 16 متری امیری ، مجتمع میالد قائم ، طبقه همکف پالک 196

خیابان قزوین ، روبروی خیابان مخصوص ، شماره 378

خیابان قزوین ، نرسیده به پل امام زاده معصوم پالک 691

خیابان امام خمینی ، روبروی وزارت امور خارجه پاساژ ایران ، همکف پالک 2

خیابان امام خمینی ، پاساژ ایران ، طبقه همکف پالک 5

2155720957

2155409912

2155407435

2155410177

2155428424

2155413358

2155404780

2155425319

2155424759

2155413634

2155409829

2155736580

2155425267

2155402337

2155408337

2155413663

2155408010

2155420151

2155417809

2155427458

2155428375

2155413642

2155403516

2166721750

2155413350

2155416947

2155423171

2155406649

2155425388

2155421978

2155413739

2155775078

2155426510

2155422565

2155417660

2155425600

2155417226

2155417819

2155413664

2155413585

2155412290

2155413839

2155417676

2155407114

2155419659

2155417641

2155427459

2155411703

2155413520

2166695007

2155403062

2155735317

2166740549

2166714015

9123001949

9121013725

9121001760

9126772282

9121143772

9121200697

9121091244

9125254805

9125707919

9121328582

9121775270

9391487752

9125480435

9123030079

9121382249

9122281592

9123121236

9124795103

9121473172

9126709640

9121077893

9121227035

9121028838

9122448454
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3128

3129

3130

3132

3133

3135

3138

3141

3142

3144

3146

3150

3154

3158

3162

3532

3534

3536

2692

3538

3539

2689

3542

3523

3528

3530

3525

3094

3265

3269

3271

3266

3268

3270

فروشگاه برادران اشکانی 

بازرگانی ایمان 

پارسیان بکسل

سیم بکسل ریاحی 

فروشگاه عباسیان 

اراکس

تکین بکسل 

سپاهان بکسل 

بازرگانی استیل بکسل 

بازرگانی امید 

رابط صنعت 

فوالد پرس 

فروشگاه پژلند

تکنیک ابزار

قطعات جرثقیل آرین 

ابزار بکسل ساربانها

لندررور پارت

بازرگانی حقیقت

بازرگانی سهند بکسل 

فروشگاه شریفی 

فروشگاه طهرانی 

بازرگانی استیل پیچ

فنر سازی تکنو تک 

فروشگاه تنباکوسازان

جنرال بکسل اسماعیلی

پویش پیچ

عدالت بکسل

فروشگاه البرز

قطعات صنعتی مرادپور

میالد دماگ

فروشگاه دوستان

جهان ابزار عبدالهی 

تراش ابزار پیروزی

ابزار شادمهر

محمود ریاحی 

امیر عباسی 

جبارپور فرد

جواد جالیر 

امید اکبری 

هاشم اکبری 

حاتمی

فرامرز حبیبی 

اکبر شریفی 

بهمنی 

محمدی

توکل

مرادی

تنباکوسازان

صفری

سعید احمدی

بهادر عربلو

ابزارها ، تجهیزات و ماشین آالت صنعتی هیوندای کره 

وارد کننده و فروشنده سیم بکسل های کنفی و فوالدی 

فروشنده انواع سیم بکسل ، زنجیرآالت ، قالب و جرثقیل سقفی

بورس انواع سیم بکسل ، زنجیر جرثقیل 

بورس انواع سیم بکسلهای مغز کنفی و فوالدی زنجیر صنعتی

واردکننده سیم بکسل ، جرثقیل ، تیفور

سیم بکسل ، زنجیر ، قالب ، تسمه حمل بار 

بورس سیم بکسل های فوالدی و مغز کنفی 

مرکز واردات ابزار آالت صنعتی و معدنی انواع سیم بکسل 

تامین پیچ و مهره سیم بکسل 

سیم بکسل ، اتصاالت ، زنجیر ابزار آالت صنعتی

توزیع تجهیزات جوش و برش جرثقیل و سیم بکسل

مرکز پخش انواع سیم بکسل 

پخش انواع پیچ و مهره  زنجیر ، سیم بکسل 

وارد و عرضه کننده انواع جرثقیل پولیف 

فروشنده انواع چهار شاخه گاردانهای کامیون 

سازنده انواع کالکتور 

تولید کننده انواع فنر های فوالدی 

فروشنده انواع جرثقیل و تعمیرات جرثقیل ، سیم بکسل و تیفور

فروشنده انواع سیم بکسل ، زنجیراالت ، جرثقیل دستی و برقی ، قالب و...

بورس انواع پیچ و مهره های خشکه و معمولی ف استیل پیچ و مهره های جوشی ، کاسه نمدی و ...

توزیع انواع سیم بکسل ، زنجیر ، جرثقیل و اتصاالت

ابزارها ، تجهیزات و ماشین االت صنعتی هیوندای کره

انواع الکترو موتور AC و DC هیدرولیک ، بلبرینگ ، بالسکرو

طراحی و ساخت سازه های سقفی ، دروازه ای و بازویی ، خرید و فروش و تامین قطعات جرثقیل سقفی

تهیه و توزیع دریل ، فرز ، سنگ ، دستگاه تراش ، دستگاه فرز و ...

فروش ، سخت ، نصب و راه اندازی جرثقیلهای سقفی و برقی همراه با لوازم یدکی

بورس کولت فشنگی ، کولت تراپ ، تراشکاری و قالب سازی

بورس جرثقیل برقی و دستی ، سیم بکسل ، زنجیر ، قالب ، تسمه و انواع تجهیزات حمل بار

خدماتنام فردنام واحدشماره عضویت
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خیابان فزوین ، خیابان غفاری ، پالک 13 

خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 18 

خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 28 

خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 32

خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 38

خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 48

خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 52

خیابان غفاری ، پایین تر از مسجد ، پالک 67 

خیابان کارگر جنوبی ، خ غفاری ، نبش کوچه نورکامی ، جنب مسجد توتونچی پالک 97

خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 103

خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 122

خیابان قزوین ، خیابان مخصوص ، پالک 130

خیابان کارگر جنوبی ، نرسیده به میدان قزوین ،خیابان طوس پالک 133 

میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، پالک 238

میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، پالک 256

میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، پالک 258

خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 288

خیابان قزوین جنب پارک رازی پالک 300 

خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 317

خیابان قزوین ، خیابان قزوین ، نرسیده به راهنمایی ، پالک 324

خیابان قزوین ، خیابان قزوین ، رو به روی مجتمع فرهنگی ورزشی رازی پالک 327

خیابان قزوین ، بعد از خیابان غفاری رو بروی پارک رازی پالک 331

خیابان قزوین ، نبش غفاری پالک 1-3

تهران ، میدان قزوین ف ضلع شمال غربی ، پالک 29

میدان قزوین ، خیابان قزوین ، نبش گاراژ مشهد ، پالک 225

میدان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 5

خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک 40

جاده قدیم کرج ، پشت شیرپاستوریزه ، خ 17شهریور شاداباد ، پاساژ پاسارگاد پالک 3

جاده قدیم ، شاداباد ، خیابان 17شهریور ، پاساژ وحدت شماره 11

میدان فتح ، خ 17 شهریور ، روبه روی بانک سپه ، پاساژ ازادی ، پالک 14

جاده قدیم کرج ، شاداباد ، کوی 17 شهریور ف بین 15متری دوم و سوم ، پاساژ وحدت پالک3

جاده قدیم کرج ، پشت پاستوریزه ، کوی 17 شهریور ، روبه روی بانک سپه ، پاساژ ازادی ، پالک 4

تهران ، شاداباد ، خ 17 شهریور ، پاساژ ازادی پالک 13
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3274

3276

3278

3280

3282

3277

3279

3281

3283

3202

3200

3187

3238

3196

3193

3189

3214

3216

3213

3215

3119

3121

3124

3126

3120

3122

3125

3127

3836

3837

3838

4452

4456

4457

اذر افزار

فروشگاه جرثقیل سقفی جلیل زلده

اذر ارین

جرثقیل سقفی صیادی

قطعات جرثقیل سقفی

سینا صنعت

پارس فردان

جرثقیل سقفی

گروه صنعتی نجاتی

کاالی فنی اتحاد

کارن تولز

سادات صنعت

ELMOT

هارد وایر

تامین و تجهیز توسعه راه نینوا

شهر ابزار

فروشگاه نوازان

جرثقیل و لیفتراک درخشان

فروشگاه اسماعیل خانی

ایتال صنعت

بازرگانی برادران روحانی

ابزار مدال

ابزار صنعتی معینی

ویتال ابزار

فروشگاه استیل بکسل

ابزار صنعتی مجید

پارس بزرگمهر

اذر ابزار

بهریز فوالدان

مهر پالستیک 

راش بر

بهره ور ماشین

فروشگاه جهان رول

گروه تولیدی صنعتی طوفانرو گنبد

حسن احمدی

قربان نجاتی

اکبر سروری

فروغی

حمید توکلی

خلیل اسماعیل خانی

بیک محمدی

دامغانی

ابوالفضل عزالدینی

شهرام ارجمندی

صادقی

ممقانی

مازیار صفایی

سعید هوشیاری

سعیدی

مصطفی غائبی

نمایندگی انحصاری جرثقیل های سقفی بالکانکار پودم بلغارستان

فروش انواع جرثقیل ، ساخت و راه اندازی پل های سقفی و دروازه ای

تعمیر و فروش انواع جرثقیل های بلغاری  ، تامین و نگهداری ، قطعات جانبی ، فروش انواع قالب

خرید و فروش و ساخت جرثقیل های سقفی و موتور گیربکس ، تهیه و توزیع ملزومات برقی جرثقیل سقفی

انواع چرخهای دنده ای و هالوشفت کوبلینگ و یاطاقان

نمایندگی فروش پمپ های اب

تهیه و توزیع ، نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری انواع جرثقیل های سقفی

تهیه و توزیع انواع جرثقیل سقفی و قطعات مربوطه دماگ و کیتو

طراحی ، ساخت ، نصب ، انواع جرثقیل سقفی ، دروازه ای و ستونی ، فروش ، تعمیر و...

واردات و پخش انواع جرثقیل برقی و دستی ، اتصاالت زنجیر و سیم بکسل تسمه حمل بار و ...

تهیه و توزیع انواع ابزار االت صنعتی ، بارگیری گاراژی ، انواع دستگاه های جوش و برش

نماینده انحصاری جرثقیل سقفی الموت بلغارستان

واردات و پخش انواع سیم بکسل های اسانسوری

تامین کننده تجهیزات نفت ، گاز ، پتروشیمی و پاالیشگاهی

بورس جرثقیل ، سیم بکسل و ادوات جابه جایی کاال

مجهز به انواع جرثقیل سبک و سنگین

خرید و فروش جرثقیل های سقفی و الکترو موتور ، گیربکس ، مارکهای دماگ و کیتو

بورس ابزار االت صنعتی ، برقی ، مکانیکی

واردکننده و توزیع کننده سیم بکسل ، زنجیر ، جرثقیل و اتصاالت

بورس انواع جرثقیل دستی و برقی ، انواع اینورترهای جوشکاری

بورس انواع جرثقیل های برقی ، دینام و موتور جوش ، جرثقیل تک فاز و سه فاز ، جک بازوئی و دنده ای و ...

بورس انواع زنجیر ، بکسل ، تسمه های حمل بار ، جرثقیل های دستی و برقی ، ابزاراالت معدنی و صنعتی

تهیه و توزیع انواع ابزاراالت صنعتی ، بورس سیم بکسل ، جرثقیل ، زنجیر ، مهارکش و ...

بورس سیم بکسل ، جرثقیلهای دستی و برقی ، لوازم حمل بار، باالبر ساختمان و تجهیزات جوشکاری

ارائه دهنده جرثقیلهای دستی و پولیفت ، جرثقیلهای برقی زنجیری و ...

تهیه کننده و فروشنده ابزاراالت صنعتی ، جرثقیل های بادی ، برقی ، دستی و انواع دستگاه های جوش و برش

صادرات ، واردات ، تولید و توزیع مصنوعات پالستیک 

ابزار االت صنعتی

طراح و سازنده ماشین االت صنعتی و خطوط تولید

بلبرینگهای استیل نسوز ، سرامیکی ، صنعتی ، ماشینی ، کشاورزی و ...

طراحی و ساخت انواع قالب های صنعتی ، مشاوره و طراحی ساخت انواع چرخ دنده های صنعتی

خدماتنام فردنام واحدشماره عضویت
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شاد اباد ، خ 17شهریور ، بین 15متری دوم و سوم ، پاساژ میالد پالک 14

شاد اباد ، خ 17 شهریور ف بعداز بانک تجارت ، پالک 182

شاداباد ، کوی 17 شهریور ، بین 15متری اول و دوم ، پالک 201

جاده قدیم کرج ، کوی 17 شهریور ف بعد از 15 متری سوم ، پالک 288

کوی 17 شهریور ، بعداز 15 متری سوم ، جنب رستوران ملک ، پالک 339

شاد اباد ، خ 17 شهریور ، بین 15 متری دوم و سوم ، بعد از بانک تجارت ، پالک 184

شاد اباد ، کوی 17 شهریور ، نبش 15 متری دوم شمالی ، پالک 219

شاداباد ، کوی 17 شهریور ، نبش چهار راه سوم ، جنب قنادی گلستان ، پالک 319

تهران ، شاد اباد ، خ 17شهریور ، جنب کارخانه گوشتیران پالک 357

تهران ، خ امام خمینی ، روبه روی مسجد مجد ، جنب پاساژ تبریز ، پالک 146

تهران ، خ امام خمینی ، روبه روی بیمارستان سینا ، پاساژ نظام ، طبقه همکف ، پالک 152

خیابان قزوین ، بعد از غفاری ، کوچه شهید موسیوند ، پالک 6

خیابان قزوین ، خیابان بنکدار ، خیابان حسینی دوست ، شماره 3

خیابان سپه ، روبه روی پاساژ ابزار یراق ، کوچه سلطانی ، پالک 17

سه راه اذری ، 45 متری زرند ، گاراژ نصیری ، جرثقیل درخشان

شاد اباد ، خ 17 شهریور ، بین اول و دوم ، گاراژ طهماسبی ، سمت راست مغازه اول

خیابان امام خمینی ، روبه روی بیمارستان سینا ، مجتمع تجاری نظام ، همکف ، واحد 121

تهران ، خیابان امام خمینی ، جنب بیمارستان سینا ، ابتدای کوچه میرزایی پالک 1

خیابان امام خمینی ، روبه روی وزارت امور خارجه ، خیابان کشاورزی پالک 12

خیابان امام خمینی ، پاساژ ایران ، شماره 16

میدان امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، بعد از مسجد مجد پالک 71

تهران ، خیابان امام خمینی ، خیابان کشاورزی ، مجتمع تجاری سپه پالک 2

تهران ، خیابان امام خمینی ، اول سی تیر ، روبه روی ترمینال فیاض بخش ، پالک 15

تهران ، خیابان امام خمینی ، داخل پاساژ ایران ، پالک 20

خ امام خمینی ، پاساژ نظام ، طبقه همکف ، پالک 133

اتوبان تهران - قم ، بعداز فرودگاه امام خمینی ، شهرک صنعتی شمس اباد ، بلوار ازادی ، خ 12 

تهران ، جاده ابعلی ، خیابان یکم غربی ، نبش خیابان احسان ، شماره 1

تهران ، خیابان انقالب ، خیابان خارک ف بن بست دوم پالک 1

شهرصنعتی البرز ، بلوار سهره وردی ، خیابان شفا ، پالک 7

خ اکباتان ، کوچه ناظم االطباء ، پاساژ طلوعی ، طبقه اول ، پالک 9/2

گلستان ، گنبد کاوس ، خ امام خمینی جنوبی ، جنب خبرگزاری جمهوری اسالمی شماره 1256
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2166739454

2166743589

2166710833

2166750285

2166738455

2166752508

2166746923

2166713145

2166720916

2156230734

2177967449

2165262226

2832246285

2133110786

1733332972

9123181657

9126975070

9124882406

9123048526

9124249693

9121754031

9122486755

9121578388

9125192500

9121774155

9125118753

9121143586

9122443171

9393716601

9123858119

9121143966

9124175941

9126239973

9123403751

9125010658

9121934569

9122930620

9122436286

91277349298

9123203694

9123838145

9121190461

9125971961
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3819

3821

3822

3824

3820

3823

3825

3827

3828

3829

3830

3832

3833

3834

3809

3811

3813

3818

3810

3812

3814

1997

2577

3924

3922

3923

3854

2502

2473

2452

3800

1006

3751

صنایع اب و عمران ایران

امین ایده ایرانیان

رسان تکنیک

ستکو

کاموزی ایران

کنترلهای صنعتی کاد

کوره های القایی کنترل سوئیچ

ماشین سازی خیری

اریا بنیز

مهندسی علم و فن اراد

یل سان کمپرسور تبریز

ایتال اورینت

پیشرو توزین

گروه صنعتی کوهبال

صنایع راژمان پرداز

پارسیان تراش صنعت

پاالیه گستر سیمرغ ایرانیان

پاالی پوالد

صنعت پایدار

سهند کیوان

نواوران اتوماسیون دنا

باختر پدید فوالد

لجور

ساعی صنعت

واحد صنعتی یکتا

گروه تولیدی و صنعتی برادران زینلی

اتحادیه ایراتا

تیتان

توران

STAHL

تاپ کرین

طراحان کنترل پاسارگاد

ایدیکو

حمیدرضا موغاری

امید فخرایی

قاسم زهیری

زهره پرماه

مهدی هنرور

محمد مهدی شیرمحمدی

مجتبی مختاری

رضا فتحی پور

معصومه اکبری پور

مصطفی طالبی

سید مسعود مومنی

سعید نجاری

محمدرضا اکبری

بابک شادمهری

عزت ا... قارقلی

امیرحسین صادقی

سید حسین حسینی

سامی علیپور

نماینده فروش محصوالت پنوماتیک

تولید کننده قطعات پنیوماتیک و یونیت های اموزشی مهندسی کنترل

تجهیزات اتوماسیون و ابزار دقیق

اولین سازنده کوره های القایی ترانزیستوری در ایران

تولیدکننده دستگاه های برش

سازنده دستگاه های جداسازی  محصول با سیستم بینایی ، تجهیزات تست و ازمون سفارشی

تولیدکننده انواع کمپرسورهای صنعتی ، اسکرو و تجهیزات جانبی

واردکننده تجهیزات و قطعات هیدرولیک  ، طراحی ، ساخت و راه اندازی

تولیدکننده انواع سیستمهای توزین

تولید و عرضه کننده لوازم پنیوماتیک

طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی ، طراحی و پیاده سازی تجهیزات الکترونیکی

سری تراشی ، ارتینگ ، صاعقه گیر

تولیدکننده ماسک های صنعتی ، پزشکی و شهری

مرکز اطالع رسانی و پشتیبانی تبلیغاتی صنعت CNC ایران

سیستمهای تامین برق سالم

ماشین االت و مواد اولیه

نماینده انحصاری شرکت بهسازان سیمین ، تولید کننده سیم بکسل مخصوص شاول و اکسکاواتور

تولیدکننده باالبرهای متحرک و راهبند

تولیدکننده انواع ماشین االت برش CNC و جرثقیل سقفی

تهیه و توزیع انواع الکترو موتور ، گیربکس ، فروش و نصب انواع ترمزهای خارجی

اجرای خدمات کار در ارتفاع 

طراح و سازنده جرثقیلهای سقفی ، ساخت انواع سازه های فلزی ، فروش و خدمات پس از فروش

طراحی و ساخت جرثقیل های سقفی ، بازرسی فنی و مشاوره ، تعمیر ، نگهداری و بازدید دوره ای

HSE ایمنی و اتش نشانی ، مشاوره محیط زیست ، بازرسی فنی جرثقیل ، اموزش های تخصصی

خدماتنام فردنام واحدشماره عضویت
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تهران ، انتهای طالقانی شرقی ، شماره 7

تهران ، فلکه دوم صادقیه ، پشت بیمارستان ابن سینا ، خ اعتمادیان ، پالک 36 واحد 10

خیابان الله زار جنوبی ، کوچه علیپور ف پاساژ ممتاز ، طبقه همکف ، پالک 6/1

خیابان افریقا ، بلوار گلشهر ، مجتمع اداری 22 ، طبقه 2 ، شماره 10 

انتهای بلوار کشاورز ، خیابان نصرت شرقی ، ساختمان 192 ، واحد 3

تهران ، جاده ساوه ، شهرک صنعتی چهار دانگه ، خیابان ششم ، پالک 12

تهران ، کیلومتر 20 جاده قدیم ، شهر قدس ، بلوار امامزاده ، خ گلبرگ جنوبی  پالک 45

اتوبان تهران - قم ، شهرک صنعتی شمس اباد ، خ نخلستان ، خ گلشید ، پالک 23

شهرک صنعتی شهید رجایی شمالی ، کوی شجره 12 متری غربی اول ، پالک 5

تهران ، خیابان سعدی جنوبی ، مرکز تجاری سعدی ، طبقه 4 واحد 402

تهران ، الله زار جنوبی ، پاساژ طال پالک 7

تهران ، بزرگراه جالل ال احمد ، نبش تقاطع ارش ، پالک 2 واحد 1

تهران ، پاکدشت ، شهرک صنعتی عباس اباد ، انتهای بلوار ابن سینا ، کوشاوران ، ک 16 پ 2591

کرج ، خیابان بهار ، برج حافظ ، بلوک 3 ، طبقه 8 واحد 1

تهران ، خیابان وزرا ، پالک 76 ، واحد 603

تبریز ، شهرک صنعتی رجایی جنوبی

خیابان شریعتی ، باالتر از سید خندان ، پالک 1001 واحد 14

تهران ، میدان قزوین ، روبه روی خیابان مخصوص ، شماره 366

اراک ، کیلومتر 7 جاده تهران

تهران ، خ ازادی ، خ رودکی شمالی ، کوچه صائب ، پالک 26 واحد 4

مشهد ، بزرگراه اسیائی ، کیلومتر 8 ، مقابل راه منزل اباد

خ سعدی جنوبی ، مجتمع تجاری سعدی ، طبقه زیر همکف ، پ 17/1

خیابان بهار شمالی ، خ جواد کارگر ، ساختمان 86

پونک ، بلوار اشرفی اصفهانی ، خ البرز، خ کوهسار دوم غربی ، پالک 2 واحد 3

کیلومتر 40 اتوبان قم ، شهرک صنعتی شمس اباد ، بلوار نخلستان ، گلشیده ، پالک 19

تهران ، خیابان ازادی ، پالک 358

تهران ، خ وزراء ، نبش کوچه یکم برج ستاره ، طبقه 7 ، واحد 23

شهرک جهان نما ، بلوار تربیت مدرس غربی ، پالک 8

تهران ، جردن ، خ سعیدی ، پالک 18 واحد 7

2177511031

2133931639

2122051656

2188738552

2166901138

2155259089

2155255357

2188349309

2156234125

2166046169

2133996823

2133974433

2144208579

2136426234

2632824803

2188721185

4134201098

2122874295

2155415365

5136516490

2177520566

2156232970

2632322209

2177637681

2144015680

2133930919

2122040364

2188732130

2166901139

2155257207

2146897301

2188349308

2156234121

4114202124

2133906839

3538265963

2133995448

2144230219

2632261217

218508

2166394112

2122873556

2155421082

8634131111

2166432910

5136516488

2133919905

2177833200

2122130603

2156232969

2156414438

2188924978

9124057628

9102012901

9136700062

9124217434

9192646127

9126065022

9124155928

9148928166

9122502475

9128986072

9186972024

9190716411

9121017425

9121145795

9121125006

9127934711

9111437631
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PHQ Holding

02166742837
تلفن واحد بازرسی :

02188930943 
02188930897
02188936994
02188936927
02186034860
02186034171

تلفن واحد صدور :
02186034595

تلفن واحد مالی :
02186034171

شماره فکس :
02186034595
02186035770

تلفن مستقیم و موبایل 
مسئول امور مشتریان

02122603667  
09122705011

 تلفن وایبر و الین صرفا 
جهت ارسال پست و 

دریافت مطالب
09128898594

تلفن انحصاری مشاوره جهت 

برقراری ارتباط مستقیم  باشرکت:

شرکت های هیرسا کیفیت پاسارگاد 

www.PHQcrane.com
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مسابقه عکس سلفی با جرثقیل
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مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا به پشتوانه تجربیات چندین ساله مدرسین خود در سال 1389 فعالیت 
رسمی و حرفه ای خود را در حوزه آموزش حمل و نقل از جمله اموزش رانندگی و اپراتوری جرثقیل ها، لیفتراک 
ها، ماشین االت سنگین و اموزش های ایمنی، تعمیرات و نگهداری در حوزه حمل و نقل آغاز نمود. .این گروه که از 
بهترین اساتید ایران در خلق دوره های ویژه جرثقیل ها، لیفتراک ها و ماشین االت سنگین  بهره می برد ، با تکیه 
بر تالش و خالقیت خود یکی از پایگاههای اصلی آموزشی کشور در حوزه مذکور است .به جرات می توان گفت که 
کمتر وب س��ایتی در ایران اس��ت که بتواند آموزش های قوی، دوره های متفاوت، سمینارهای کاربردی و در سطح 
باال را همانند آنچه که مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرس��ا ارائه می کند، عرضه نماید.مرکز آموزش های 
حرفه ای جرثقیل هیرسا در راستای اجرای اهداف آموزشی خود اقدام به برگزاری دوره های سمینارها ،کارگاهها، 

تولیدهای آموزشی و انتشار سی دی های اموزشی نموده است.
الزم به ذکر است این مرکز آموزشی به مدیریت اقای غالمرضا عبدی، در حال ارائه خدمت می باشد. 

PHQ Holding
www.PHQcrane.com

شرکت های هیرسا کیفیت پاسارگاد 


