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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 واحد بیمه ما: 

پست الکترونیکی :   

 سامانه پیام کوتاه :   02166742837
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Q
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Q

 021-88930943  09128898594 



 نگاه کوتاه بر
  گروه  شرکت های

 هیرسا کیفیت پاسارگاد 

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

اولین شرکت دارنده گواهی نامه ISO/TS 10004:2010 در خاورمیانه - وارد کننده 
دانش مدیریت رضایت مشتریان در ایران

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

اولین  و تنها شرکت دارنده سری کامل راهنماهای استاندارد، سری 10000 در حوزه 
رضایت مشتریان(

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

)10004:2010 ISO/TS ,ISO10003:2007 ,ISO10002:2004
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

 Certified of Guidelines for quality management in projects ISO
10006

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 پويايي ما بوده است
 نگرشي متفاوت در ارائه خدمات مي باشد

بازرسی جرثقیل های برجی تاورکرین
دوره آموزشی استاندارد 

و ایمنی تاورکرین )جرثقیل برجی( 
 متحرک موبایلدوره های آموزشی دوره جرثقیل های

 بازرسي جرثقیل سقفی و دروازه ای

بازرسي تجهیزات کمک باالبری

دوره آموزش اپراتوری جرثقیل های

 

 سقفی و دروازه ای
دوره های آموزشی لیفتراک

فعاالن حوزه جرثقیل سقفی

تبلیغات
تبلیغات

فعاالن حوزه تاورکرینفعاالن حوزه ماشین آالت راهسازیفعاالن حوزه لیفتینگ فعاالن حوزه جرثقیل متحرک
فعاالن حوزه لیفتراک

مقاله های ارسالی به همایش

بازرسی فنی لیفتراک

بازرسی فنی و گواهی سالمت

بازرسی جرثقیل های متحرک ) موبایل (

تهران- میدان ولیعصر )عج( - خیابان کريم خان زند - خیابان به آفرين -کوچه  ششم - پالک 4- طبقه 2
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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

LEEA تنها عضو بین المللی  

تاسیس 1378
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 بــــازرسی
 جرثقیل  برجی )   تاورکرین ( 

بازرسی 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:

  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

بازرسی جرثقیل برجی  )تاورکرین(  به چند روش زیر انجام می شود:

 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
 لوله، شیلنگ 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
 باید دســتگاه را برای بازرســی دقیق تر به قسمت        

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

 رانندگان یا ســایر افرادآگاه بایــد 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

ASME , DOE بر اساس استاندارد های
شــرکت PHQ مطابق با الزامات وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و همچنین 
 OHSAS و HSE-MS الزامات مشخص شده در سیســتم های مدیریت از جمله

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

آمادگی بازرسی 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 بازرســی تکمیلی بوده و فقط توسط بازرس مجرب و ماهر در فواصل زمانی

 یک الی دوازده ماه انجام می شود.
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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 آمــوزش رانندگی جرثقیل موبایــل 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 

• آشــنایی ریگر با تعیین میزان حمل ایمنی بار توسط 
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

 •  این دوره برای افراد و شــرکت هــا قابل 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 
• سیستم برقی )الکتریکال( شامل: دینام، نشانگرهای آب، روغن، فشار، حرارت، سیستم حفاظتی)آنالوگ و دیجیتال(، سیستم روشنایی،  

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.

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

LMI روی تاورکرین ها
• انواع تســت های الزامی بر روی سازه جرثقیل های 

برجی– تاورکرین
• باتوجه به قدمت زیاد این دســتگاه )تست 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 اموزشــی رایگان استاندارد و ایمنی تاورکرین 
جرثقیل برجی

• و نحوه بازرســی فنی و صدوراســتاندارد و گواهی 
سالمت تاورکرین

• با همکاری سازمان نظام مهندسی و انجمن ایمنی و 
بهداشت مشهد اداره کل استاندارد خراسان رضوی – 

مشهد
PHQ توسط شرکت هیرسا کیفیت

PHQ

PHQ

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره:    09128898594   
02166742837تلفن انحصاری : 021 moshaver

عضويت در کانال 1000نفره تلگرام

09128898594
Telegram.me/ PHQcrane

Dr Abdi:
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بازرسي جرثقیل سقفی و دروازه ای
شرکت PHQ مطابق با الزامات وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 
و همچنین الزامات مشــخص شده در سیستم های مدیریت از جمله 
HSE-MS و OHSAS 18001:2007  با مجوز از سازمان 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 بازرســي حين ســاخت موارد زير توسط 
بازرس يا بازرســين مستقر در شركت سازنده جرثقيل 

مورد بررسي قرار مي گيرد .
•   مرور قرار داد في مابين شــركت ســازنده و كارفرما 

)خريدار ( .
•   اخذ اطالعات تكميلي مورد نياز جهت انجام بازرسي .

• مطالعه  طراحي جرثقيل و نقشــه هاي اجرائي كه به 
تاييد كارفرما رسيده باشد .

•   بازرسي مواد اوليه
•   مرور و مطالعه نقشــه هاي كارگاهي جهت ساخت 
جرثقيــل كه مي بايســت به تاييد واحد مهندســي و 

طراحي شركت سازنده رسيده باشد .
• نظارت بر ساخت پل هاي جرثقيل

• نظارت بر ساخت كلگي جرثقيل
• نظارت بر ساخت ترولي

•  نظارت بر ساخت تجهيزات برقي و تابلوي برق
•   نظارت بــر  Packing and Marking   قطعات 

ساخته شده
•   نظارت بر بارگيري و محل تجهيزات

در بازرسي هاي فني دوره اي ، كاركرد جرثقيل، كليه قطعات و تجهيزات مورد 
بازرسي قرار مي گيرد و در صورت مشاهده مغايرت با استاندارد ايراد و اشكالي در عملكرد جرثقيل ، بازرس 

موظف است از ادامه كاربري جرثقيل جلوگيري و تاكيد بر رفع نواقص نمايد .
معموالً بازرسي از جرثقيل ها به صورت دوره هاي يك ساله مي باشد ، در صورتي كه جرثقيل تاييد 

باشد    گواهينامه اي براي مدت يكسال صادر مي گردد و در صورتي كه عدم تاييد باشد در مواردي 
كه ايراد و اشــكال جزئي باشــد به كاربر اجازه داده مي شود تا به رفع آنها و بازرسي مجدد بعد از 

مدت دو يا سه ماه صورت مي پذيرد و در صورت رفع ايرادات ، گواهينامه تاييد يك ساله صادر 
مي گردد .

در مواردي كه ايراد و اشكال جرثقيل بيش از حد بوده و كاربري جرثقيل باعث بروز حادثه 
و ايجاد خســارت هاي مالي و جاني گردد ، بازرس مربوطه مي بايســت سريعاٌ اقدام به 

جلوگيري از كاربري جرثقيل نموده و كاربري و بازرســي مجدد منوط به رفع ايرادات 
خواهد گرديد .

1.  بازرسي فني حين ساخت
2.  بازرسي فني حين نصب

3.  بازرسي فني دوره اي

كنترل محور ها و گيربكس های مربوطه
كنترل كليه بلبرينگ های محورها
كنترل سيم بكسل و وينچ جرثقيل

كنترل استراكچر، ريل ها، جوش ريل ها و كليه اتصاالت
كنترل هوک و اتصاالت متصل به آن

كنتــرل تابلو اصلی دســتگاه، وينچ، سنســورهای دســتگاه و 
HAND WHEEL

تعميرات و اپراتوری
آموزش روش های تست صحت عملكردی

بازرسي فني حين نصب جرثقيل سقفی و دروازه ای
بازرســي در حين نصب پس از Final Assembly   و قبل از 
 FEM  466 و BS   قرار گرفتن در سرويس طبق استانداردهاي

و  CMAA صورت مي پذيرد .
بازرســي در حين نصب و راه اندازي پس از بازرســيهاي صورت 

گرفته در محل كارخانه انجام مي پذيرد .

 از شروع تا اتمام در سه مرحله 
صورت مي گيرد .

بازرسي فني حين ساخت جرثقيل 
بازرسي فني موارد خاص جرثقيل سقفی و دروازه ای

سقفی و دروازه ای :

 بازرسي فني دوره اي جرثقيل 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 مشــخص شده در سیســتم های مدیریت از جمله 
18001:2007 OHSAS و 

422 naci با مجوز از سازمان ملی استاندارد به شماره
آمادگی بازرســی 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 ســالمت قطعات: انجام آزمون بار 

)Load Test(
5.  در صورت عدم سالمت قطعات: تعیین فرصت 
زمانــی به منظور رفع مغایرتهــا )انجام تعمیرات 

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

 انجام خدمات بازرســی انواع جرثقیل و لیفتراک 
بــر اســاس اســتاندارد ASME B30 و صدور 

سرتیفیکیت و گواهی سالمت
دارنده ی گواهینامه ی آموزشی بازرسی جرثقیل 

II و سطح I سطح
ارائه گزارش بازرسی و پیشنهادات اصالحي

 بـازرسی
 فنی لیفتراک
شرکت  PHQ  مطابق با الزامات وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان اســتاندارد و تحقیقات صنعتی و همچنین الزامات مشخص شده در 

18001:2007   OHSAS  و   HSE-MS سیستم های مدیریت از جمله
 با مجوز از ســازمان ملی استاندارد به شــماره 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 
حوادث ناگوار و خطرناکی برای انســان 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 بازرســی دوره ای شــوند 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 بازرسی فنی توسط شــرکت بازرسی 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 باربرداری
  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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فنی  بازرسی  اســتانداردهای  با  1-آشنایی 
جرثقیل های سقفی

2-معیارهای پذیرش قطعات در بازرســی 
فنی از جمله سیم بکسل، درام، قالب

3-آشنایی با آمون ها و تست های جرثقیل 
ســقفی )جنرال تســت، الکتریکال تست، 

استاتیک تست و داینامیک تست(
4-انواع بازرســی ها و دوره های زمانی آنها 
) یک روزه، هفتگی، ماهانه، شــش ماهه و 

ساالنه(
5-نحــوه تکمیل و تهیه گزارش بازرســی 
فنی مطابق یا چک لیست های تایید شده 
سازمان ملی اســتاندارد جمهوری اسالمی 

ایران
6-آشنایی مختصر با تست های غیر مخرب 
)NDT( مرتبط با حــوزه8 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-انواع 
معیار هــای پذیرش جهت تجهیزات کمک 

باالبری
13-شــرایط بازرس فنــی جرثقیل دارای 

صالحیت
14-آشــنایی ریگر با تعییــن میزان حمل 
ایمنی بار توسط جرثقیل در شرایط مختلف

15-تشــخیص در میزان 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

شــرکت بازرســی فنــی هیرســا کیفیــت PHQ بــه عنوان شــرکت بازرســی  و 
 صــادر کننــده ی گواهــی ســامت انــواع جرثقیــل هــا برجــی ، ســقفی و

 دروازه ایی و متحرک در راســتای 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 بازرسی فنی جرثقیل های سقفی و دروازه ای

• آموزش تعمیرات انواع خطوط برق رســان عرضی و طولی در انواع شین باز ، شین بسته ، 
سی ریل و تابلو برق .

• آموزش تعمیرات سیســتم کنترل جرثقیل در انواع کلیــد فرمان ، 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 .

شــرکت بازرسی فنی هیرسا کیفیت PHQ  به عنوان شــرکت 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 اســتقرار و راه اندازی جرثقیل های ســقفی 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 (

) ایمنی (

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

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره:    09128898594   
02166742837تلفن انحصاری : 021 moshaver

عضویت در کانال 1000نفره تلگرام

09128898594
Telegram.me/ PHQcrane

Dr Abdi:
Www.PHQ.ir
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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
• آشــنایي با تکنولوژي AC مورد استفاده 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 قسمتهاي مکانیکي و هیدرولیکي دستگاه شامل: پمپ، 

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

 ) آموزش اپراتوری لیفتراک (

• آشــنایی با نحوه بازدید و معیارهای پذیرش قطعات بحرانی لیفتراک : سیلندر 
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 قسمتهاي مختلف سیســتم هیدرولیک-مدارهاي 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   
02166742837تلفن انحصاری : 021 moshaver

عضویت در کانال 1000نفره تلگرام

09128898594
Telegram.me/ PHQcrane

Dr Abdi:
Www.PHQ.ir







ــو ــمي کوماتس نماينده رس
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کيلومتــر 8 جــاده مخصــوص  تهــران، 
کرج  بعـــد از تقاطع کمربندي آزادگــــان    
نبــش خيابــان شــانزدهم، ســاختمان محور
تلفن: 48642000-021      فکس: 021-48642050
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      @mehvarmachine_co

تکنـولـوژي روز ژاپـن







    

نایع وابستهنجمین همایش بین المللی و نمایشگاه جرثقیل، لیفتینگ، لیفتراك، باالبر و صپ  
1396 شهریور 2و 1تهران  -جمهوري اسالمی ایران

 

به منظور ساخت و تولید تجهیزات پزشکی و صنعتی 1396، در سال "تجهیزات پزشکی و صنعتی تکوین فرازمهر "شرکت 

تاسیس گردید. این شرکت با دارا بودن متخصصین ماهر در زمینه هاي علمی فیزیک، مکانیک، برق، شیمی و ... از پتانسیل 

 .باالیی جهت ساخت قطعات خاص پزشکی و صنعتی برخوردار است

نواع ترمز همچنین این شرکت نماینده انحصاري شرکت هانمی تکوین کره جنوبی می باشد. که در زمینه ساخت و تامین ا

 جرثقیل و انواع مگنتها فعالیت دارد.  

  

 تجهیزات پزشکی و صنعتی تکوین فرازمهر"شرکت 

 کره جنوبی  Hanmi Techwinنماینده انحصاري شرکت 

 عرضه کننده انواع ترمز جرثقیل در ایران 
 

5th Conference and Exhibition of 
Cranes and lifting 

23, 24 August 2017 Tehran, Iran 

کی صنعتی و پزش شرکت تجهیزات
(سهامی خاص) تکوین فراز مهر  

هانمی تکوین کره جنوبی شرکت  
HANMI TECHWIN Co., LTD 

 02166465133فکس:               02164545230تلفن: 
: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، شرکت تکوین فراز مهر آدرس
 4، واحد 2، ط 15پالك 

 www.tfmequipment.irآدرس سایت: 
  

Tel: +82-31-4989270               Fax: +82-31-4989275
Address of HANMI TECHWIN Co.,                    
45, Gongdan1-daero, 195beon-gil Siheung-
shi, Gyeonggi-do
Website: www.hanmitw.com
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ایران - آذربایجان شرقی - جلفا - منطقه آزاد تجاری جلفای ارس0413375441  ابتکار نوین4900

تهران - ري - خیابان شیخ اکبري خیابان کلهر- شماره 2155912396128 اداک1262

 تهران ، خیابان سهروردی نبش حسام زاده ساختمان شماره 1 واحد 7 2188341349 اران باخ2455

تهران ، خیابان دکتر شریعتی ، قلهک ، کوچه سجاد ،مجتمع اداری سجاد ) پالک 70 ( ، واحد 21226120216 ارتیستون صنعت2449

تهران - منطقه 5 - بلوار فردوس - خ. الله مرکزی - ک. نهم شرقی - پ. 8 - واحد 444264542 ارتیمان تامین صنعت4901

تهران، شهرک صنعتی چهار دانگه، خیابان 21،میدان نصرت، خیابان صنایع، بلوک 10، پالک 40/1، واحد 215526658318 ارتیمان سازه پارس2497

تهران،میدان قزوین،ابتدای خیابان قزوین،پالک2155429479238 ارین3162

تهران - سهروردی شمالی - هویزه غربی - خیابان ویدا - خیابان هفت غربی- پالک 314564317034 اسگون فلز2477

م سپاه خ پادگان ولیعصر -پالک 6 واحد 776023513 اشتاب2483

آدرس : تبریز - نرسیده به پلیس راه خسروشاه - کوی مهندسان04136378951 التین پویا صنعت4842

تهران ، جاده قدیم کرج، روبروی خیابان فتح 29 ، خیابان جوشن، خیابان دهم شرقی پالک 5 قدیم ) 8 جدید (2166804628 الکترو صنعت شیریان2485

تهران، خیابان شریعتي، باالتر از خیابان یخچال،ساختمان 1505 ، واحد 212660091211 ایرا مکانیک2457

تهران - خیابان آزادي - شماره 6616196358 ایران ساخت2452

شماره 358 - خیابان آزادي - تهران -ایران6616196 ایران ساخت4897

آذربایجان شرقی-هادیشهر-خیابان توحید-نرسیده به فلکه بهزیستی-دفترمرکزی4923047974 ایران وینچ2482

میدان آرژانتین ، خیابان احمدقصیر )بخارست( - ساختمان سهند- پالک 41 - طبقه سوم - واحد 11 88731146 بازرگانی میالد - کیتو4538

تهران - منطقه 9 - بزرگراه فتح - بعد از کارخانه شیر پاستوریزه - خ. فتح 10 - پ. 668168986 یارا نیرو صنعت4903

مشهد ،کیلومتر 12 جاده آسیایی ،شهرک صنعتی توس اندیشه 5، دانش 6 ، پالک 5135412631656 باالبان توس شرق2496

بازار آهن غرب تهران )شادآباد(-بلوک اردیبهشت شمالی-پالک 216667449346 پایا2469

اصفهان - خیابان امام خمینی - نبش خیابان مشیرالدوله )شاهپور جدید( -  مجموعه پردیس صنعت3133880391 پردیس صنعت2451

تهران - میدان توحید - ابتداء ستارخان - کوچه صیامی - پالک 26 - واحد 21666610725 پل صنعت ارش2480

تهران ، بزرگراه شهید لشگری ، کیلومتر 20 ، قبل از خیابان امیرالمومنین ، پالک 21449862265 پل صنعت فلز2461

تهران،خیابان دکترشریعتی،قلهک،کوچه سجاد،مجتمع اداری سجاد )پالک 70(، واحد 2122612021.6 پودم2472

2481PFI- تهران - خیابان ولیعصر - باالتر از زرتشت - کوچه غفاري - شماره 218880515129 پوشش فلزی ایران 

تهران,کیلومتر 19 جاده مخصوص کرج,بلوارکرمان خودرو,خیابان امامزاده شماره 214682227923  پیالن2456

 کرج – گلشهر ، خیابان پونه شرقی ، گلستان 3 پالک 44 واحد 26346506115 تارا صنعت دنیا2460

 اصفهان صمدیه - فروشگاه بزرگ تخت جمشید 3132359279 تخت جمشید2459

تهران - خیابان انقالب - چهارراه فلسطین - ساختمان مهر -پالک 2 - طبقه اول2166955421 تلفر2499

تهران-بزرگراه اشرفی اصفهانی روبروی برج نگین رضا ساختمان نگین واحد21442362743 تهران وزنه2476

کیلومتر 19 اتوبان تهران ساوه - شهرک صنعتی پاسارگاد - خیابان کمیل - پالک 215657321145 توان سازه کیان2463

دفتر : تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان صابونچی - خیابان دهم- شماره 4 - واحد21885197371 توان صنعت265

تهران - انتهای خیابان اشرفی اصفهانی -  خیابان کوهسار دوم غربی - پالک 2 واحد 21221306033 تیتان صنعت پیشگام2502

 شادآباد، 17 شهریور، بین 15 متری اول وددوم ، جنب بانک ملی، پالک 6678295198 جرثقیل سقفی براتیان تهران4904

جاده تبریز-آذرشهر، کیلومتر 6 جاده جزیره اسالمی، جنب کارخانه درپاد4133467168 یاقوت صنعت تبریز2486

فعاالن حوزه جرثقیل سقفی
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جاده قدیم کرج،کوی 17 شهریور،بعد از 15 متری سوم،پ2166391677288 جرثقیل سقفی صیادی3280

کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج - جنب امالک فتح - پالک 44766615143 جرثقیل همت1854

شهریار - صفادشت - روبروی بی بی سکینه62439215 خانلو3902

تهران - میدان ولی عصر - خیابان شقایق - پالک 8 – واحد 218893473719 دژ صنعت پرشین2500

تهران -شهرک صنعتی چهاردانگه - خیابان 19,5 طوس - پالک  4400405244 ساخت پیشه3904

شهرک صنعتی شمس آباد.بلوار نگارستان.نبش خیابان شهریور-شماره 2156233461134 ساعی2467

تهران -جنت آباد مرکزی-باالتر از همت-ساختمان بانک شهر-طبق 21444224893 هوگر نیرو2462

تهران- بولوار میر داماد - میدان محسنی - خ شاه نظری - خ کوشا - پالک 9 - واحد 21885508328 سپانو2450

تهران ، کیلومتر 10 جاده ساوه ، روبروی از ایران خودرو دیزل2155272666 سداد ماشین2504

تهران - اتوبان حکیم – بعد از پل اشرفی اصفهانی-  ساختمان طلیعه سبز-پالک17 – طبقه پنجم – واحد 2144000506501 سدید کاران صبا2468

تهران - ونک - خیابان ارارات - پالک 212271922712 سیلور ورک فنالند3085

 بزرگرا ه سعیدی - شهرک ولیعصر خ طالقانی خ گلستانه کوچه طاهری پ 7 طبقه 3 واحد2166310961 شتاب صنعت2471

 تهران - منطقه 9 - بزرگراه فتح -خ. 29 فتح - نبش کوچه ششم غربی - پ. 64 - ک.پ : 1387614391 02166790580 شرکت مهندسی جرثقیل اهرم4898

تهران – بزرگراه فتح – فتح هفدهم – ایثاریکم پ667908201   شرکت مهندسی سازه گستر فتح 4610

تهران خیابان آزادی نبش خیابان دکتر حبیب اله پالک 2 واحد6602364210 شرکت وزین صنعت4615

 اصفهان، منطقه صنعتی تیران، فاز یک، خیابان 3، پالک 314236607022 فراز پویان دماوند2501

اسالم شهر - چهاردانگه - شهرک صنعتی - خ. صنعتگر - خ. 7 فلز تراش شرقی )22( - خ. رصد - پ. 5525463668 فراگستر جرثقیل4902

شاداباد،خ17شهریور،بعد از بانک تجارت،پالک2166803088182 فروشگاه جرثقیل سقفی جلیل زاده3276

تهران - منطقه 6 - ولی عصر - باالتر از پارک ساعی - کوچه گل - ساختمان گل - طبقه 4 - واحد 401 و 402 2188652040 فسان جرثقیل 2881

خ 17 شهریور - بعد از 15 متری سوم - جنب رستوران ملک - پال ک 66787086339 فلز تراش احقاقی تهران4905

تهران، کهریزک ، شوراباد نبش چهار راه2156544264 فوالد سوله پارس2495

مازندران، کیلومتر 5 کمربندی نکا-بهشهر، شهرک صنعتی شهید نظری، فاز 1 11 34775523 فوالد ماشین نکا2489

تهران ، ایران - کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج - شرکت مهندسی فیروزا2144522415 فیروزا2448

آدرس: کرج - شهرک صنعتی بهارستان - خ رباط ماشین2144426267 کارین2454

دفتر مرکزی : تهران خیابان مطهري   خیابان میرعماد کوچه یکم پالک 6 واحد 218874700310 کاوات2466

 شهرک صنعتي اشتهارد فاز دو بلوار دکتر حسابي غربي خیابان گلریز 3 پالک 263777792311/1467 کاوه2465

 اصفهان- شهرک صنعتی سه راه مبارکه - خیابان7- فاز 2 -پالک 31523737565 کاویان کوبان البرز2503

تهران میدان آرژاانتین خیابان وزراء کوچه هفتم پالک هفت طبقه اول2122654056  وزنه2470

کیلومتر 40 اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نخلستان، گلشید5، پالک 215623296919 کران سیستم توران2473

تهران ، سعادت آباد ،خیابان سروغربی ،خیابان بخشایش ، کوچه قائم ، پالک 4 واحد 202 22369616 ویرا صنعت ماموت2474

تهران -خیابان آزادی - بین خوش و بهبودی - نبش کوچه خیاط گلشنی - ساختمان بانک سینا - پالک 19 واحد 21668942843 مهرگان2458

شریعتی خ گل نبی شرقی- میدان احمدی روشن- خ ساسانی پور نبش خیابان دریا- ساختمان دریا- پالک3 واحد 21229149998 نصر گستر اوراسیا251

تهران -خیابان قزوین-جنب شهداری منطقه 11 - پالک 2155413152342 نیرو پل سازه630

 تهران؛ خیابان وزرا؛ نبش کوچه یکم؛ برج ستاره؛ طبقه چهارم؛ واحد 218872239412 هوک2478

فعاالن حوزه جرثقیل سقفی
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تهران- خیابان قزوین- چهار راه عباسي- پالک 2155426536533 ابکوه گنو - ویرتگن2527

شهرک گلستان-شهرک راه اهن- خ امیرکبیر- خ هاشم زاده-   بلوک 81- زنگ سوم- طبقه دوم2144718033ابرگستر عرشیا1867

تهران، شریعتی، باالتر از پل سیدخندان، روبروی پارک شریعتی، کوچه ذکایی، پالک 33، طبقه 21228424153 ارتا تجهیز اریان2528

تهران، بلوار میرداماد، ساختمان 149 – واحد 212641581213 اریا دیزل اروند2575

تهران -کیلومتر 9 جاده قدیم کرج ،خیابان شهید سامانی پور،کوچه البرز اول، ساختمان آسان خودرو 2148641010 اسان خودرو1366

تهران- کبلومتر 17جاده مخصوص تهران- کرج بلوار دارو پخش- پالک 214498230013 ایران بنا اریان1856

 تهران شهرک صنعتی چهاردانگه انتهای خ 17 کاوه بلوار صنعتگر خ 15,5 مهر  پ 21 2155253112 ایران یدک2520

اتوبان شهید بابایی -  قنات کوثر - مطهری- دوم شرقی - پالک 21226971161 بازرگانی مه یاس قائم2729

اهواز6134428595 باالبرکاران اهواز 4521

تهران خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پالک 218873284128 پارس لودرز2523

دفتر مرکزی آدرس : تهران – خیابان مطهری – خیابان فجر – خیابان لطفی – پالک 106 – واحد 21884932081 پارسیان فالت کیش2511

تهران - خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی )ظفر( - پالک 187 - طبقه چهارم - واحد 212281017516 پارکو2513

اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان دانش -انتهای خیابان-شرکت پویا ماشین3134418320 پویا ماشین2549

آدرس دفتر:   تهران - خ سید خندان - ابتدای سهروردی شمالی اصفهان - خ شیخ صدوق جنوبی - میدان برج3152462751 تامکو 2985

سه راه سیمان - نرسیده به میدان غنی اباد - نبش تعویض روغنی خرمی - پالک 3353410414 تمام هیدرولیک جرثقیل خیری4895

تبریز - خ طالقانی - ابتدای جاده ورزشگاه - جنب شرکت بتن ریز41342527414 توان ساز پیشگام4308

آدرس : تهران، شــاد آبــاد ، خـیابان 17 شـهریور ، ، مجتمع تجاری پاسارگاد ، پالک 216678151116 توان موتور2507

تهران، کامرانیه، خیابان منظریه جنوبی، نبش خیابان پیشرو، پالک 21222151332 تیراژه ماشین2537

مشهد مقدس 5132537242 جرثقیل  دهقان خاور 3055

تهران - شهرک غرب 2188080800 جرثقیل  قدس 3050

تهران - جاده مخصوص کرج 2144195030 جرثقیل  و تریلی احمدی 3049

مشهد 5133415104 جرثقیل اریا 3058

تهران - خاوران 2133575335 جرثقیل برادران مرشدزاده3051

 دفتر )تهران(44571031 جرثقیل پاسارگاد )امجدیان(4961

خوزستان - بندر ماهشهر 6152340197 جرثقیل حمید3054

PHQ HOLDING
WWW.PHQ.IR

فعاالن حوزه جرثقیل متحرک
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تهران - اقدسیه 9121781592 جرثقیل زاگرس 3057

تهران - چهارراه یافت آباد - شهرک ولیعصر - خیابان رجایی - خیابان کرمیاری - پالک 22 - واحد21334600023 جرثقیل شاهورانی235

تهران - بازار - جرثقیل طهران3046

تهران - رسالت 2122516282 جرثقیل علیرضا پور ناصر 3042

خوزستان - شوشتر 6136226882 جرثقیل کیوان 3056

 دفتر )تهران(22528833 جرثقیل گلستان )اسمی خانی(4962

تهران - دولت اباد 2133758494 جرثقیل محمد زینلی 3059

اتوبان همت ب سمت کرج -  بعد از شهید باقری - پروژه ایران مال2155244413 جرثقیل محمدی3074

تهران - خیابان رسالت 2122522843 جرثقیل مهدی عبدی 3047

تهران2166822560جرثقیل یوسفی1851

خیابان خاوران - گردنه تنباکویی - تعمیرگاه تنباکویی - داخل تعمیرگاه - سوله سوم - پالک21334505613 جرثقیل وحیدی3022

تهران، پاسداران، میدان نوبنیاد، کوهستان5، پالک3، واحد21224554352 خورشید فالت پارسی3016

تهران - خیابان مالصدرا - خیابان شیراز جنوبی - خیابان برزیل شرقی - پالک 218804289313 راهدار صنعت ماشین2667

 اصفهان, اصفهان, ایران3134418318 رسول ماشین2548

تهران ، جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی  ، جنب گاراژ رنجبران ، شرکت شهاب اطلس پارس 2133575958 شهاب اطلس پارس2576

دفتر مرکزی:آزادی، نبش اسکندری شمالی ساختمان 2166420502241 صبا ماشین2539

 تهران، بلوار آیت ا... کاشانی، بین خیابانهای رامین و گلستان، پالک 260 واحد 214402230318 کامل پیله ور اریا2543

 ایران - تبریز - خیابان ملت )جاده سنتو( - نرسیده به پمپ بنزین شنب غازان - کاراژ بی ام و کثیری 4133320654 کثیری2505

تهران -  خیابان سمیه – بعد از چهار راه مفتح -  شماره  102 -  طبقه هفتم2188833669 کمات ماشین شرق 2542

جاده قدیم کرج - جاده شهریار - سعیدآباد - ابتدای شهرک مهدیه - پالک 21656077713 کیمیا ماشین اسیا2550

ایران، اراک، کیلومتر 7 جاده تهران، صندوق پستی 8634131111659/38135 لجور2577

تهران - منطقه 6 - م. انقالب - کوچه برهانی - پ. 20 - ساختمان فرهنگ دانشگاه تهران - ط. سوم - واحد 6     2166495721 ماشین االت ایران3018

تهران، جاده مخصوص، کیلومتر 8 بعد از آزادگان، نبش خیابان 214864200016 محور ماشین2552

 تهران، ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیرازی شمالی، کوچه صائب تبریزی شرقی، پالک 218803020219 یر ایران2521

اتوبان آزادگان  غرب - پایین تر از ورودی احمد اباد مستوفی - خیابان شیرازی - جرثقیل شکوفا2156714997جرثقیل شکوفا1283

PHQ HOLDING
WWW.PHQ.IR

فعاالن حوزه جرثقیل متحرک
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 آدرس تلفن نام شرکتشماره مشتری

تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین - مقابل اداره راهنمایی و رانندگی منطقه 11 - پالک 2155417828407 ابزار بکسل3077

میدان قزوین،ابتدای خیابان قزوین،نبش پاساژ فرجی،پالک2155413707256 ابزار بکسل ساربانها3532

تهران - خیابان امام خمینی - روبروی مسجد مجد - جنب پاساز تبریز - کاالی فنی اتحاد -پالک 2166718326146 اتحاد2684

 تهران ، خیابان قزوین ، پالک 2155426042320 ارشام بکسل 2693

تهران خیابان قزوین روبه روی اداره راهنمایی و رانندگی پالک 2155415228419 اریا بکسل4853

تهران،میدان قزوین،خیابان قزوین،نبش خیابان غفاری،پالک2155428424323 استحکام بکسل3219

خیابان غفاری،پایین تر از مسجد،پالک215541346767 استیل بکسل3142

تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین -بعداز خیابان غفاری - نرسیده به شهرداری -پالک 2155409833326 اسلینگ بکسل پایتخت2493

میدان قزوین،خیابان قزوین،100متر بعد از خیابان غفاری)نرسیده به شهرداری( سمت راست،پالک2155407114377 اسیا بکسل3513

خیابان قزوین,خیابان غفاری,پالک912185993936 ایران بکسل3096

 تهران خیابان قزوین روبروی شهرداری منطقه 11 پالک 2155420800391 ایگل بکسل 2713

تهران-خیابان قزوین-روبروی بانک صادرات-پالک 2155421077378بهسازان سیمین1997

تهران خیابان قزوین ،نرسیده به پل امام زاده معصوم پالک 2155425600788 بارو3240

تهران - خیابان قزوین - روبروی مجتمع فرهنگی ورزشی رازی - پالک 2155411341327 بازرگانی استیل پیچ2689

تهران،خیابان قزوین،خیابان غفاری،پالک215541950813 بازرگانی ایمان3129

تهران،خیابان امام خمینی،جنب بیمارستان سینا ابتدای کوجه میرزایی پالک1)ابزار کاران(2166743590 بازرگانی برادران3119

تهران - خیابان قزوین - بعد از خیابان مخصوص - جنب بانک صادرات - پالک 2155419417585 بازرگانی برادران عرب3080

تهران  میدان قزوین نرسیده به شهرداریمنطقه 11 پالک 2155407097383 بازرگانی پرسین3529

تهران - خیابان قزوین - خیابان مخصوص - پالک 29 - 31 - 215541170333 بازرگانی پوالد2691

تهران - خیابان قزوین - روبروی پارک رازی - پالک 2155425439335 بازرگانی جهان ارای2688

 م قزوین - خ فزوین - نبش خ غفاری - پالک 554131666 بازرگانی حامدی4915

تهران،خیابان قزوین،جنب شهرداری منطقه11 پالک2155417221332 بازرگانی حمیدی3222

تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین - خیابان غفاری - بن بست قطب - پالک 215540018015 بازرگانی دارابی2685

تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین - خیابان مخصوص، نبش گاراژ بگینی پالک 215540990657 بازرگانی دراکو بکسل3914

خ جمهوری خ باستان خ کمالی؛ نرسیده به تقاطع امام خمینی؛ بن بست افسانه پالک 1 واحد 21668452121 بازرگانی رضا اصغری2725

خیابان قزوین،خیابان مخصوص،پالک49_215541511451 بازرگانی ساسان شاهنگ گر3229

تهران - خیابان غفاری - پالک 144 و 2155410781142 فوالد پرس3081

خیابان قزوین - روبروی خ مخصوص - پالک 55416641388 بازرگانی صنعت بکسل4860

 تهران، خیابان قزوین، ابتدای غفاری شماره 12 و 215540099310 بازرگانی علی عراقی  2711

تهران,خ قزوین,خ مخصوص,پالک91269321833/51 بازرگانی فوالد وایر3101

تهران - خیابان قزوین - بعد از خیابان غفاری - کوچه موسیوند - پالک 21554213115 بصروی2687

تهران میدان قزوین ابتدای خیابان قزوین جنب باربری مشهد پالک 2155410690219 بکسل الغدیر3516

میدان قزوین؛خیابان غفاری؛بعد از آقاباالزاده؛پالک9122203803113 بکسل المهدی3106

تهران - خیابان قزوین - خیابان مخصوص - پالک 215542948051 بکسل فدرال2681

فعاالن حوزه لیفتینگ
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 آدرس تلفن نام شرکتشماره مشتری

تهران؛خیابان قزوین9121648238 پارت قطعات3108

میدان قزوین خیابان قوین خیابان غفاری پالک 21554277508 پارس بکسل3511

میدان قزوین/خیابان قزوین/خیابان غفاری/پالک215541190718 پارسیان بکسل3130

تهران؛میدان قزوین؛خ قزوین؛ابتدای خ معصومی؛پ554149453 پاور بکسل2001

تهران - خ قزوین - خ غفاری روبروی مسجد توتونچی - پ 55420367102 پرزان بکسل4849

    تهران، بزرگراه کردستان، خیابان جهان آرا، خیابان سی و هشتم، پالک 46، واحد 21882290401 پوالد رسن اریا4158

تهران - میدان قزوین - خیابان غفاری - پالک 215542279148 تکین بکسل2679

تهران_خ قزوین,چهارراه عباسی,جنب پل نواب,پالک55419045743 تهران یدک3098

میدان قزوین،ضلع شمال غربی،پالک 215541210129 جنرال بکسل اسماعیلی3528

تهران میدان قزوین روبروی خیابان مخصوص شماره2155403062378 دراگو بکسل پدید3232

تهران،میدان قزوین،خیابان قزوین،خیابان غفاری جنب مسجد توتونجی، شماره2155428293103 رابط صنعت3146

تهران - سعادت اباد - میدان کاج - ابتدای سرو غربی - پالک 7 - واحد 212214037017 رابین تجارت شرق2738

تهران خیابان افریقا بلوار گلشهر مجتمع اداری 22 طبقه دوم شماره 10  2122040364 سامه افزار تاژک 3824

تهران-میدان قزوین-خیابان غفاری-کوچه موسیوند-پالک215540229652 سپاهان بکسل3141

تهران؛خیابان قزوین؛روبروی 16 متری امیری؛پالک21557035591302 سنگ شکن گارانتی3107

تهران میدان قزوین_ خیابان قزوین  جنب پارک رازی پالک 2155416005300 سهند بکسل2692

تهران ، میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین. جنب پاساژ امید ، پالک 2155413585271 سیم بکسل ایران2708

خیابان قزوین،خیابان غفاری،شماره215541808328 سیم بکسل ریاحی3132

شیراز - ترمینال باربری - جنب باسکول7138223536 سیم بکسل میالد2728

میدان قزوین - خ غفاری - کوچه قطب  پ554097739 سیم بکسل یوسف4887

خیابان قزوین خیابان مخصوص پالک215542745919 سینا سیم3225

میدان قزوین خیابان قزوین پالک 2155411256333 طهران بکسل3512

میدان قزوین،خیابان غفاری،پالک 21554256375 عدالت بکسل3525

3135ARAX - میدان قزوین،خیابان قزوین،خیابان غفاری،پالک215542892538 فروشگاه اراکس

تهران،خیابان امام خمینی،خیابان کشاورزی،مجتمع تجاری سپه،پالک21667525082 فروشگاه استیل بکسل3120

خیابان قزوین،جنب پارک رازی،پالک2155426510306 فروشگاه بکسل کار طهماسبی3218

تهران،خیابان قزوین،خیابان مخصوص پالک 2155415220130 فروشگاه پژلند3154

تهران،خ قزوین،پالک2155423171302 فروشگاه سعید شیشه بر3217

تهران،خیابان قزوین،خ غفاری،نبش گاراژ شیردل،فروشگاه شفق،پالک215540742456 فروشگاه شفق بکسل862

تهران - جاده ساوه - شاتره - جنب تعمیرگاه ساحل - پالک2155244743381 فروشگاه عباسیان3079

م قزوین-خ قزوین- جنب گاراژ مشهد پالک: 2155416813245 فروشگاه علیرضا رحمانی861

تهران - خیابان قزوین - جنب بانک شهر - پالک 2155412694342 فروشگاه نظری2686

تهران میدان قزوین - خ غفاری - روبروی پاساژ الزهرا - پ 5541202844 فوالد بکسل4850

تهران - خ قزوین خ غفاری کوچه قطب55417084 سیم بکسل ازادگان4846

فعاالن حوزه لیفتینگ



PHQشرکتهای هیرسا کیفیت پاسارگاد DINGLHOWww.PHQ.ir 22

آدرس تلفن شرکتنام شرکت شماره عضویت

تهران، خیابان امام خمینی، مجتمع تجاری نظام، طبقه سوم، واحد 2166718655405 ابزار برین4613

خ قزوین - روبروی درب بزرگ دخانیاتت - پالک 55415644510 اذر لودر4864

تهران ، خ دماوند ، سازمان آب2177327703 ارا کلیان4612

تهران - سه را آذری - خیابان 45 متری زرند - پالک 2166661040491 اسان راه البرز2529

 تهران، خ ولیعصر، مقابل پارک ملت، نبش خ صداقت، برج ملت، ط نهم، واحد 6 و 21220466407 اسنو پارس4591

45متری زرند -مجتمع تجاری کاترپیالر66626934 الیس کوماتسو4938

 تهران ، خ ولی عصر ، روبروی خ جام جم ، خ مهیار ، پ 57 ، طبقه 21220501152 ایران تراکتور4606

تهران - خیابان آزادی - بین نواب و اسکندری - خیابان سامانی - پالک 21664280411 ایران ماشین کار4605

شهرصنعتی البرز - بلوار سهروردی - خیابان شفا - پالک 28322462857 بهره ور ماشین4455

دفتر مرکزی : تهران- خیابان شریعتی- روبروی پارک شریعتی- کوچه ذکایی- پالک 212285717433 بهنام صنعت پایا2530

خ قزوین - سه راه مخصوص - مقابل بانک صادرات - پالک 55414951394 پارت فیلتر4869

تهران- خیابان قزوین به سمت سه راه اذری-ایستگاه سلیمانیه- پالک 21880535761088 پارت لودر4489

تهران، میدان جمال الدین اسدآبادی، خیابان الله ، نبش خیابان شهید اکبری)مستوفی( پالک 70 طبقه سوم واحد 218806138110 پارس یونایتد موتورز2546

تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پالک 218877449919 پارسیان پیشرو صنعت2545

تهران ، میدان فاطمی ، ساختمان فاطمی ، طبقه پنجم ، واحد 218898337554 پاسارگاد ماشین2544

تهران - اسالمشهر - خیابان بسیج - روبروی شهرک سعیدیه2156478893 پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب765

تهران خ قزوین - روبروی دخانیات - پالک 55415408396 پرشین یدک4855

خیابان قزوین - جنب شرکت دخانیات پالک 55412446473 تامین بلدوزر4867

میدان قزوین - خ قزوین - بعد از شکت دخانیات - پالک 55413236493 بابکت سرویس4870

خ شریعتی - بعد از پل سید خندان - مقابل پارک شریعتی - پالک 965 - واحد 21228932179 تجهیز ماشین اساد2532

خ قزوین - دو راهی قپان - مجتمع تجاری الجواد - همکف پالک 5571900529 تکنو استارت دیزل4934

تهران؛خیابان قزوین؛نرسیده به دوراهی قپان,جنب پارکینگ جانسپار؛پالک2155708688836 تکنو لیبهر3102

تهران ، خ آزادی ، بین خ نواب و اسکندری ، پ 183 ، واحد 21664364451 تکین ماشین سازی4592

کامرانیه جنوبی - منظریه جنوبی - نبش کوچه پیشرو - پالک 21222151332 تیراژه ماشین2534

ایران سیرجان, بلوار مالک اشتر بعد از چهارراه گاز- جنب خیابان دکتر مجد رضوی شرکت جهاد نصر سیرجان3442271721 جهاد نصر سیرجان2535

کرمان – بلوار شهید صدوقي – نرسیده به چهارراه فیروزه3432448204 جهاد نصر کرمان2536

تهران-اتوبان صدر-خیابان دیباجی جنوبی-خیابان برادران جوزی-کوچه آشیان-پالک3-طبقه اول2122769343 جهان بهرو4604

 تهران – خیابان جالل آل احمد – ضلع شرقی پل گیشا - جنب درمانگاه باران – کوچه اول – پالک 6 – طبقه سوم2188335701 دلتا راه ماشین1926

خ قزوین - بعد از دخانیات - شماره 55405287554 دیزل کوماتسو4909

خ قزوین - بعد از شرکت دخانیات پالک 481-55425156 راه ساز کوماتسو4881

خ قزوین - بین دخانیت و چهار راه عباسی - پالک 55411534550 راه موتور4872

تهران خیابان قزوین نرسیده به پل امام زاده معصوم_پالک2155735317691 رویال کوماتسو3234

تهران - خیابان قزوین -دوراهی قپان -جنب کوچه میرزاخانی -پالک 909-55145302 رویال ماشین پارت4943

 تهران, شهرک صنعتي پرند، میدان فناوري، بلوار فناوري جنوبي، میدان توسعه، خیابان فروزان، خیابان گل آرا، شماره D115 2156417314 ساری ماشین4598

تهران فلکه دوم صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی - نبش خ هالل - پالک 10 - ساختمان سیمرغ - واحد 12 -2144227525 سازه کاران شفق4609

کیلومتر 24 جاده مخصوص کرج)گرمدره(- نبش خیابان کشاورز- پالک 263610145031 سامان سازان باختر1603

آدرس دفتــر مرکــزی :شهـــر صنعتـــی هشتگــرد ، فــاز دوم ، خیــابــان یــازدهـــم2644235795 سامان گستر خاور2956

خ قزوین - روبروی دخانیت - بعد از خ میرجلیلی - درختی - پالک 55404300544 سان هیدرولیک4871

 البرز, کرج، منطقه صنعتی کمالشهر، خیابان ظفر 9 )نهم(، پالک 50 الی 261471560056 سبالن ماشین انتظاری4599

اذربایجان شرقی/مراغه.خ خیام.شرکت سعادت یول اذربایجان- سعادت یول اذربایجان2825

 تهران خ سهروردی شمالی،خ شهید قندی غربی،نبش ک 17،ساختمان 104،ط3و21887484114 سیمان سازان4608

فعاالن حوزه ماشین آالت راهسازی، معدنی و صنعتی
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آدرس تلفن شرکتنام شرکت شماره عضویت

آدرس :تهران - تقاطع مفتح وسمیه داخل خیابان سمیه ساختمان شماره 88845993102 شرکت کومات ماشین شرق  4925

ایران, تهران, , میدان ونک-خیابان مالصدرا-کوچه صدر-پالک 7-واحد اول2188644680 شرکت پارسی راد ایرانیان4594

تهران- خیابان مطهری- خیابان میرعماد - کوچه دوم - پالک هجده - طبقه پنجم -شرکت سنگین ماشین ایستا2188512141 شرکت سنگین ماشین ایستا2522

 تهران ، خ آزادی ، روبروی کارخانه زمزم ، پ 411 ، طبقه 21660350573 شرکت شانا ماشین4602

تهران ، بلوار کشاورز ، خ غریب ، ک سوسن، پ 4 ، واحد 216681312828 شرکت ماشین رول4601

تهران, تهرانپارس ، خیابان فرجام ، بعد از بزرگراه باقری ، پالک 20 ، ساختمان پارس ، طبقه 2177740233 صدرا فیدار ایرانیان4600

تهران - لواسان - بلوار سروش - کوچه افتاب - پالک 212654543833 صدف ماشین2574

 تهران، خیابان انقالب - خیابان برادران مظفر )صبای شمالی(پالک 101 )ساختمان صبا ( - طبقه دوم واحد 14 2188557526 فرادید میهن4614

خیابان قزوین - خیابان احمدی سخاب - روبروی دخانیات - پالک 6665127277 فرهاد یدک4910

سه راه اذری - خ زرند - مجتمع کاترپیالر - طبقه همکف - پالک 6665314481 فروشگاه اکباتان4939

ایران، تهران، تهران ، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - پاساژ 213 - ط. دوم - پ. 6662041450 فروشگاه پارت رسان4931

سه راه اذری -مجتمع کاترپیالر -  پالک 66699627133 فروشگاه چهاردهم4937

سه راه اذری - خ زرند - مجتمع تجاری213 - پالک 6669360745 فروشگاه شبستری4928

سه راه آذری، خ زرند، بعد از پمپ بنزین، روبروی درمانگاه مشیری پالک: 0216662905977 فروشگاه عالم زاده4927

فروشگاه مرکزی نوین55428815 فروشگاه مرکزی نوین4868

 ابتدای جاده ساوه - جنب بازار مبل 3 - مجتمع ربیعی - طبقه اول پالک 6662680656 فروشگاه نشاط4940

تهران ، جاده ساوه ، قبل از تقاطع یافت آباد ، روبروی ایستگاه آتش نشانی ، گ تقی زاده ، پ 216623662711 کارخانه صنعتی رولیران4593

تهران، بلوار آیت اهلل کاشانی، بین رامین و گلستان، شماره 260، طبقه 4 ، واحد 4405359218 کامل پیله ور اریا4924

 تهران خیابان قزوین . جنب پمپ بنزین پالک 55708070785 کت ماشین سنتر4936

خیابان قزوین بعد از دخانیات،نبش گاراژ تهران سیر پالک 2155422152479 کرمان کوماتسو3495

خ قزوین - جنب دخانیات - پالک 55416217621 گلچین یدک4874

تهاران بزرگراه ازادگان کمربندی جاده ساوه به طرف بهشت زهرا - نبش علی اباد قاجار55257393 لوازم یدکی ماک4851

تهران – خیابان سمیه – شماره 102، ساختمان هپکو، طبقه ششم2188828112 ماشین االت افتاب شرق2571

خروجی کیلومتر 27 اتوبان تهران کرج- ورودی شهرک جهان نما-روبروی شهرک خاتم بعد از زیرگذر اتوبان- خیابان اول- پ 263230881310 ماشین االت خان محمدی1608

کیلومتر 19 جاده قدیم کرج جنب شرکت هپکو پالک 2144988591609 ماشین االت یکتا کرین750

کیلومتر 5 جاده قدیم کرج)خیابان فتح(- خیابان جوشن- کوچه 5 غربی- شماره 21668027484 ماشین سازی کالر4611

تهران - خیابان بخارست - خیابان هشتم پالک 21885355597 ماشین سنگین اریا2555

تهران – خیابان کریم خان زند – روبروی ایرانشهر – نبش کوچه مسجدی – پالک 1 – طبقه 2- واحد 34422350024 ماشین معدن کویر2554

تهران، جاده مخصوص، کیلومتر 8 بعد از آزادگان، نبش خیابان 214864200016 محور ماشین2552

تهران خیابان قزوین بعد از شرکت دخانیات پالک 2155421978483 مولتی پارت3507

تهران - سه راه آذری - 45 متری زرند - روبروی درمانگاه مشیری - پالک 81 - ساختمان دوسان- نصر ماشین2531

خیابان شریعتی باالتر از سید خندان پالک1001 واحد 212287355614 نو اوران اتوماسیون دنا3814

تهران - تهران - خ. قزوین - چهارراه عباسی - ش. 2155413799677 هاتص یدک4926

تهران – خیابان سمیه – بعد از چهار راه شهید مفتح – شماره 8633680940102 هپکو2525

خیابان قزوین روبه روی خیابان مخصوص پالک 2155402237390 هپکو پارس3531

تهران - خیابان پاسداران - بوستان دوم )اخوان( - پالک 12 - واحد 21228989532 هلی خودرو2573

تهـــران. بلوار امام رضا )خاوران شرقي(. بعد از میدان ثامن الحجج )ع( ) آقا نور (. جنب بانک صادرات . شماره 2133860190970 هم اوند چکاد\2551

تهران-منطقه 11-قزوین - خیابان برادران احمدی سخا - پالک 55400257124 همکار لودر\4942

تهران - کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج - بعد از کمربندي آزادگان - پالک 2144542863147 همیار ماشین اسیا\2526

خیابان قزوین،خیابان مخصوص،پالک215540708728 یدک الیس3113

 تهران خ سهروردی شمالی،خ شهید قندی غربی،نبش ک 17،ساختمان 104،ط3و21887484114 سیمان سازان4608

فعاالن حوزه ماشین آالت راهسازی، معدنی و صنعتی



PHQشرکتهای هیرسا کیفیت پاسارگاد DINGLHOWww.PHQ.ir 24

 آدرس تلفن شرکتنام شرکتشماره عضویت

تهران،خیابان آزادی،نبش خیابان زارع،پالک 128،طبقه سوم66914371  اریان یسان ماهان4566

تبریز، ابتدای جاده آذرشهر، 500 متر بعد از پاالیشگاه، سمت چپ جاده4113339523 اذران ماشین4559

خ قزوین - خ میرجلیلی - پالک 21557682711/76 پارت لیفتراک4561

خیابان قزوین،بعد از پل نواب سر پل امامزاده معصوم نبش گاراژ مسعودی، شماره2155775078681 پارس یدک3224

خیابان قزوین -نبش 16متری امیری گاراژ کاوه اقای علی موسوی2155762132 پایا لیفتراک4560

اصفهان - خیابان امام خمینی - نبش خیابان مشیرالدوله )شاهپور جدید( -  مجموعه پردیس صنعت3133880391 پردیس صنعت2451

خیابان آزادی- روبروی ایران فیلم- کوچه نورگاه- پالک 1- واحد 21660057004  ماشین ایرانیان1612

دفترمرکزی: خیابان بهشتی- بعد از سهروردی-پالک 133- طبقه 21429841 تسهیل ماشین صنعت1736

 تهران ، شهر قدس)قلعه حسن خان( میدان قدس،خیابان امامزاده، ، مجتمع گلبرگ ، پالک 214689952540 تک چین لیفتراک4565

تهران خیابان قزوین روبه روی درب اصلی دخانیات پالک 2155419659586 تک لیفتراک3505

جاده مخصوص کرج - بعد از گرمدره - زیر پل بتنی مترو - تکنو لیفتراک میهن56494121 تکنو لیفتراک میهن4551

سه را اذری،45متری زرند،گاراژ نصیری،جرثقیل درخشان2166691613 لیفتراک درخشان3216

تهران،خ قزوین،جنب خ شهید حسینی)سلیمانیه(،روبروی بانک کشاورزی،پالک21551381701031 جنرال لیفتراک3170

تهران، اتوبان آزادگان،جاده احمد آباد مستوفی ، خیابان گلستان دوم ، شرکت چین ران ماشین2148643000 چین ران ماشین2508

اتوبان باکری جنوب ؛ ضلع جنوب غربی پل فردوس ، شماره 30 ، مجتمع ارم ،واحد 2144121731 رادکیان ماشین4549

کیلومتر 17  جاده مخصوص کرج  سه راه اندیشه  به سمت اندیشه2188681120 زاگرس لیفتراک4550

 سه راه آذری نرسیده به دو راهی قپان،روبروی کوچه بنکدار پ1034،پارت لینده2155766785 فروشگاه پارت لینده4564

تهران - سه راه اذری. خیابان 45 متری زرند. میدان بوتان پالک 43 فروشگاه پاور لیفتراک66698915 فروشگاه پاور لیفتراک4911

تهران9383183374 کلینیک تخصصی لیفتراک 4964

تهران - خیابان قزوین - خیابان سبحانی - پاساژمیالد طبقه زیر همکف پالک 216668058439 لیفتراک پایتخت4562

تهران - شهر قدس - بلوار انقالب؛ روبروی آتش نشانی2146848000 لیفتراک امین4563

کیلومتر20 بزرگراه فتح-روبروی بیمارستان ارشاد مجتع نگین پالک114 2166840632 لیفتراک دی4553

تهران ، خیابان آزادی ، روبروی دانشکده دامپزشکی ، پالک 2166929099130 لیفتراک سازی اریا1755

تهران - بلوار فردوس شرق- تقاطع وفا اذر جنب بانک شهر - ساختمان ایریک شمالی2144012499 ماندگار تجارت شریف  4442

تهران- خیابان 22)نخ زرین( خیابان جالل خیابان کاج ساختمان لینده پالک 2 2144545700 مهریزان3912

تهران--45متری زرند -گاراژ ملک66640651 همکار لیفتراک4912

خیابان قزوین-نرسیده به سه راه ادران- روبروی فرهنگسرای قران- پالک 557481061242 یدک پرکینز4913

دفتر تهران: خیابان کریمخان زند، خیابان خرمند شمالي، خیابان ششم، پالک 218882156124لیفتراک سازی سهند4546

فعاالن حوزه لیفتراک

PHQ HOLDING
WWW.PHQ.IR
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 آدرس تلفن شرکتنام شرکتشماره عضویت

تهران-بلوار میرداماد-نبش مدرس-خیابان البرز-کوی قبادیان-شماره 212222762172 اهرم کو1962

تهران - خیابان ازادی - بعد از دانشگاه صنعتی شریف - پالک 517 - طبقه 4 - شماره  216600341014 ایران کرین2896

کیلومتر 28 جاده مخصوص تهران کرج- روبروی کارخانه نوردسرد )قطعات فوالدی(2612314030 ایمن تاور کرین1609

خیابان بهار شمالی -باالتر از خیابان طالقانی- خیابان یزدان نیاز -پالک212277423723 بهینه صنعت دیهیم4968

کرج2636107082 تاورکرین خیری3800

تهرانسر - بولوار اصلی - کوچه هفده - پالک 214451108210 تاورکرین سروش4583

اراک - شهرک کوثر - مجتمع صدرا - بلوک ش7 - واحد 918860669131 تاورکرین عرش3598

خ گاندی -  نبش کوچه سوم - ساختمان گاندی - پالک 7 - طبقه 3 - واحد 218888113711 تکنو کرین2814

تهران جاده مالرد ابتدای یوسف اباد قوام بلوار قبچاق نبش خیابان هشتم غربی پالک 21220681581 توانا کرین3879

کیلومتر 27 جاده مخصوص تهران کرج-خیابان طالقانی-کوچه باغبان محمدی-پالک 263271263514  تاور کرین االیی1970

دفتر تهران - خیابان دولت - شماره 2122570176301 ساین - فرانسه - نوایی2934

تهران - میدان مادر)محسنی( - خیابان بهروز - پالک 17 - طبقه چهارم - واحد 212290230541 ساینا2668

میرداماد- خیابان حصاری)رازان جنوبی(- پالک 19- واحد 2122254452A2 فراگردان1613

سه راه ادران - شهرک صنعتی سبالن - خیابان فانی - پالک 215524280337تاور کرین اصالنی3800

فعاالن حوزه تاورکرين
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واحد بازرسی :  02188930943  02188930897  02188936994  02188936927  02186034860  02186034171
واحد صدور : 02186034171    واحد مالی : 02186034171     شماره فکس : 02186034595    02186035770

تلفن مستقیم و موبایل مسئول امور مشتریان :   02122603667    09122705011

تلفن انحصاری مشاوره جهت برقراری ارتباط مستقیم  باشرکت

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 سایتی در ایران است که بتواند آموزش های قوی، دوره های متفاوت، 
سمینارهای کاربردی و در سطح باال را همانند آنچه که مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا 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. 
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