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 بانک اطالعاتی 
فعاالن صنعت لیفتینگ ۱۳۹۷

جرثقیل ها - لیفتراک - باالبرهای ساختمانی 

 

PHQ Academy ,Technical Courses 2018-19

 تقویم آموزش فنی ساالنه
 در خصوص لیفتینگ و استانداردها بین المللی 

 Data Transmission System
RECENT CHANGES TO THE ASME B30 SERIES 

IRANIAN  
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جرثقیل های سقفی و دروازه ایی
تاورکرین ها  ) جرثقیل برجی (

 لیفتراک ، باالبرها و صنایع وابسته

آخرین تغییرات استاندارد های بین المللی ASME در حوزه جرثقیل ها

معرفی آخرین محصوالت موجود در بازار لیفتینگ

PHQ تصاویری از پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی لیفتینگ توسط

معرفی کلیه فعاالن صنعت لیفتنگ در سراسر ایران

لیست کانال ها و شبکه های اجتماعی در حوزه جرثقیل ها و ایمنی



 تاور کرین
جرثقیل  ماشینی 
جرثقیل  کارگاهی 

 بیمه و جبران  
 خسارت بیمه

 قالب  جرثقیل

صدور بیمه نامه 
 مسئولیت مدنی 

ماشین آالت

 صدور انواع
  بیمه نامه تخصصی 
در حوزه جرثقیل 

لیفتینگ 

شماره تماس :  88۹۳0۹4۳
همراه: 0۹۱۲۲۷0۵0۱۱

تلفن ویژه:  0۲۱-88۹۳0۹4۳

PHQ INSURANCE

ارتباط با واحد بیمه ما: 

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 
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آنچه که همواره متضمن 
موفقیت و پویایي ما بوده 
است  نگرشي متفاوت در 

ارائه خدمات مي باشد

PHQ HOLDING
Www.PHQ.irinfo@phq.ir

نگاه کوتاه بر  گروه  شرکت های  هیرسا کیفیت پاسارگاد 

MOSHAVER 021- 66742837

LEEA تنها عضو بین المللی  

تاسیس 1378
) هیرسا  به معنای خانه می باشد(
استانداردهای بین المللی اخذ شده :

اولین شرکت دارنده گواهی نامه ISO/TS 10004:2010 در خاورمیانه - وارد کننده 
 The first and only company دانــش مدیریت رضایت مشــتریان در ایــران
in Middle East 10004:2010 holder the certificate ISO/TS. اولین  و 
تنها شرکت دارنده سری کامل راهنماهای استاندارد، سری 10000 در حوزه رضایت 
 The first and only company Full range of standard  )مشــتریان
 series, in the field of Customer Satisfaction  10000  ,guides
 ISO/TS  ,ISO10003:2007  ,ISO10002:2004  ,)ISO10001:2007
  9001:2008 ISO 10004:2010( دارنــده گواهی نامــه نظام مدیریت کیفیــت
Certified of Quality Management System ISO 9001:2008 دارنــده 
 Certified of Guidelines for  10006 ISO گواهی نامه نظام مدیریت پروژه
quality management in projects ISO 10006 دارنــده گواهی نامه نظام 
 Certified of Guidelines for training 10015 ISO مدیریت موثر آموزش
ISO 10015 دارنده اســتاندارد مدیریت کیفیت در ارائه خدمات موسسات آموزشی 

IWA2:2007  گستره شعبه ها در برنامه 5 ساله جمهوری اسالمی ایران
دفاتر : سوئیس )لوزان(، جمهوری اسالمی ایران )تهران(

امارات متحده عربی )ابوظبی(

 عضو حقوقی انجمن  صنفی کارفرمایی مشاوره مدیریت در وزارت کار و امور اجتماعی

 عضو حقوقی مشترک CQI Chartered Quality Institue انگلستان

 عضو حقوقی مهندسان آکادمیک مهندسی ارزش ایران

IFAC عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان عضو فدراسیون بین المللی اتوماسیون و کنترل 

 عضو حقوقی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )تأسیس ۱۳۷8 (

 عضو حقوقی حوزه منابع انسانی و تعالی سازمانی

 عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

 عضو  انجمن علمی کیفیت ایران

 عضو  انجمن مهندسی ارزش ایران

 عضو  انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران

 عضو  انجمن مهندسی صنایع ایران

 عضو انجمن بهره وری ایران

مدیر مسئول : دکتر رضا عبدی
PHQ مجری طرح:شرکت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : دکتر رضا عبدی
 مدیر بازرگانی وتبلیغات:  مریم عبدی )0۹۱۲۲۷0۵0۱۱(

مدیر هنری : آرمان محمدی

تهران: میدان ولیعصر )عج( - خیابان کریم خان زند - خیابان به آفرین -بن بست  ششم - پالک 4- طبقه ۲ - کدپستی ۱۵۹۳8۵66۱۱

تلفن انحصاری مشاور جهت برقراری ارتباط مستقیم  باشرکت

021-MOSHAVER 021- 66742837
تلفن ویژه:  0۲۱-88۹۳0۹4۳

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد  می باشد.
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بازرسی جرثقیل برجی )تاورکرین( 

بازرسی جرثقیل برجی  )تاورکرین(  به چند روش زیر 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

•  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

INSPECTION OF CRANE (TOWER CRANE)

 بازرسی جرثقیل برجی  )تاورکرین(   با اهداف کلی زیر انجام می شود:

۱. بازرسی پیش از خرید  تاور کرین و انجام کارشناسی فنی خرید

۲. بازرسی فنی پیش از نصب تاور کرین جهت حصول اطمینان از صحت کامل تمامی سکشن ها

۳. 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 
باید فراهم شــود. این برنامه بازرســی 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:

Instagram.com/phqcrane Www.PHQ.irInfo@phq.ir
021-MOSHAVER 021- 66742837Tel : +9821-88930943 MOBIL:09122705011

Telegram.me/phqcrane

اســتاندارد  ملــی  ســازمان   از  مجــوز   بــا    PHQ هیرســا  بازرســی   شــرکت 
به شــماره naci 4۲۲  و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شــماره ۷444۱۱ 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.
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•   مرور قرار داد في مابین شرکت سازنده و کارفرما )خریدار (
•   اخذ اطالعات تکمیلي مورد نیاز جهت انجام بازرسي .

•  مطالعه  طراحي جرثقیل و نقشه هاي اجرائي که به تایید کارفرما رسیده باشد .
•   بازرسي مواد اولیه

•   مرور و مطالعه نقشه هاي کارگاهي جهت ساخت 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

•   نظارت بر  Packing and Marking   قطعات ساخته شده
•   نظارت بر بارگیري و محل تجهیزات

 بازرسي فني دوره اي  بازرسي فني حین ساخت بازرسي فني حین نصب

•  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
HAND WHEEL کنترل تابلو اصلی دستگاه، وینچ، سنسورهای دستگاه و  •

•  تعمیرات و اپراتوری
•  آموزش روش های تست صحت عملکردی

•  بازرسي فني حین نصب جرثقیل سقفی و دروازه ای
•  بازرسي در حین نصب پس از Final Assembly   و قبل از قرار گرفتن در سرویس طبق 

استانداردهاي   BS 466 و  FEM و  CMAA صورت مي پذیرد .
•  بازرسي در حین نصب و راه اندازي پس از بازرسیهاي صورت گرفته در محل کارخانه انجام 

مي پذیرد .

  بازرسي فني 
دوره اي جرثقیل 
سقفی و دروازه ای

 از شروع تا اتمام در سه مرحله صورت مي گیرد:

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

در بازرسي هاي فني دوره اي ، کارکرد جرثقیل، کلیه قطعات و تجهیزات مورد بازرسي قرار مي گیرد و در صورت مشاهده 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 اشکال جزئي باشد 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 خسارت هاي مالي و جاني گردد ، بازرس مربوطه مي بایست سریعاٌ اقدام به جلوگیري از کاربري جرثقیل نموده و کاربري 

و بازرسي مجدد منوط به رفع ایرادات خواهد گردید .

بازرسي جرثقیل سقفی و دروازه ای

شــرکت PHQ مطابق با الزامات وزارت صنعت،معــدن و تجارت، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســازمان اســتاندارد و تحقیقات صنعتی 
 و همچنین الزامات مشــخص شده در سیســتم های مدیریت از جمله
 HSE-MS و OHSAS 18001:2007  با مجوز از ســازمان ملی استاندارد 
به شماره naci 422 آمادگی بازرســی فنی و صدور گواهی سالمت برای 

جرثقیل های سقفی دروازه ای  را دارا می باشد.

INSPECTION OF OVERHEAD AND GANTRY CRANES

Instagram.com/phqcrane Www.PHQ.irInfo@phq.ir
021-MOSHAVER 021- 66742837Tel : +9821-88930943 MOBIL:09122705011

Telegram.me/phqcrane
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بازرسی جرثقیل متحرک ) موبایل (

 مواردی که در بازرسی دوره ای جرثقیل های متحرک )موبایل(  
مورد توجه  و بازرسی قرار می گیرند عبارتند از:

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 بازرســی    بیشتر باشد، راننده و فرد 

آگاه  باید دستگاه را برای بازرسی دقیق تر به قسمت بازرسی فنی ارجاع دهند.

شرکت بازرسی هیرسا PHQ   با مجوز  
 naci از سازمان  ملی استاندارد به شماره
422  و وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
شــماره 744411 و بیش از صدها پروژه 
ســاختمانی موفق، آماده ارائه خدمات  
فنی بازدید و انجام تست های دوره ای 
از تاور کرین مطابق الزامات سازمان نظام 

مهندسی  می باشد.

بر اســاس استاندارد های ASME , DOE  شرکت PHQ مطابق با الزامات وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 
استاندارد و تحقیقات صنعتی و همچنین  الزامات مشخص 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 متحرک)موبایل( را دارا می باشد.

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

 یک الی دوازده ماه انجام می شود.

بازرسی مقدماتی جرثقیل های متحرک )موبایل(:
پیش از نخستین استفاده از جرثقیل، تمامی جرثقیل های جدید یا تعمیر 
شــده باید مطابق با برگه های بازرسی توسط بازرسی ماهر بازدید شوند و 

تمام اسناد و مدارک بازرسی باید در دسترس باشند.

 بازرسی مداوم جرثقیل های متحرک )موبایل( :
 رانندگان یا سایر افرادآگاه باید 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

Truck-Mounted Cranes    Crawler Cranes   Locomotive Cranes  Wheel-Mounted Cranes

INSPECTION OF MOBILE CRANES

Instagram.com/phqcrane Www.PHQ.irInfo@phq.ir

021-MOSHAVER 021- 66742837Tel : +9821-88930943 MOBIL:09122705011
Telegram.me/phqcrane
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بازرسی فنی لیفتراک

 422 naci با مجوز  از سازمان  ملی استاندارد به شماره   PHQ شرکت بازرسی هیرســا 
 و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 744411 و بیش از صدها پروژه ساختمانی موفق، 
آماده ارائه خدمات  فنی بازدید و انجام تســت های دوره ای از تاور کرین مطابق الزامات 

سازمان نظام مهندسی  می باشد.

• عدم آموزش راننده با نحوه عملکرد دستگاه
• انجام کار بدون دقت 

• استفاده از لیفتراک معیوب

مراحل بازرسی فنی لیفتراک:بازرسی تجهیزات کمک باالبری

بازرسی انواع وایرها از نظر :

  بازرســی تجهیزات کمک باالبری )RIGGING( از موارد بسیار مهم در جابجایی 
بار می باشــد. اگر تجهیزات کمک باالبری معیوب باشند خطرات و ریسک جابجایی 
بار بسیار افزایش می یابد. بازرسی تجهیزات کمک باالبری با توجه به استانداردهای 
بین المللی و Rigging & nbsp صورت می پذیرد و وضعیت هر یک از تجهیزات 

و قطعات کامال مجزا مشخص می گردد.

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

بازرسی فنی و گواهی سالمت

ازجمله مواردی که باعث بروز 
حادثه در لیفتراک ها می شود:

)block( بازرسی بلوک قرقره ها •
• بازرسی  هوک

)wire slings( بازرسی وایر راب اسلینگ •
)swivels( بازرسی قالب •

• بازرسی زنجیر
)shackle( بازرسی شکل •

•  بازرسی تسمه

•  ساختار رشته ها 
•  جنس

•  نوع روکش
•  تعداد رشته ها

•  نحوه بستن
)DOE بر اساس استاندارد  •

لیفتراک ها بــا وجود فواید 
زیادی که در صنایع دارند،در 
و  نکات  رعایت  عدم  صورت 
مــوارد ایمنی و به کار گیری 
نادرســت، می توانند باعث 
حوادث ناگــوار و خطرناکی 
 برای انسان و هم برای اموال

 و تجهیزات شوند.

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

3.  ارائه گزارش بازرسی و پیشنهادات اصالحی
)Load Test( 4. در صورت سالمت قطعات: انجام آزمون بار

 5. در صــورت عدم ســالمت قطعــات: تعیین فرصت زمانــی به منظور رفــع مغایرتها
)Load Test( و سپس انجام آزمون بار)انجام تعمیرات الزم( 

6. صدور گواهینامه سالمت

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

2- انجام بازرسی فنی توسط شرکت 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 صــورت عدم ســالمت قطعــات، تعیین فرصت 
 جهــت برطرف کردن موارد و ســپس انجام تســت بار 

) LOAD TEST (
6- صدور گواهینامه سالمت
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 بازرسی ایمنی و فنی لیفتراک
آشنایی با نحوه بازدید و معیارهای پذیرش قطعات بحرانی لیفتراک : 

• آشنایی با سیلندر هیدرولیک ترمز شاخک ها 
• 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

 • توضیــح و تشــریح اجــزائ سیســتم انتقــال قدرت-مدارهــاي هیدرولیکي
 • توضیح قسمتهاي مختلف سیستم 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

• آموزش استفاده و نگهداري باتري
DC مورد استفاده در لیفتراک برقي و مقایسه با لیفتراکهاي AC آشنایي با تکنولوژي •

• شرح عملکرد مدارات قدرت لیفتراک شامل موتورهاو اینورتورها
•  آشنایي با سنسورها، میکروسوئیچها و پتانسیومترهاي دستگاه و مدارات الکترونیکي

•  آشنایي با پانل دستگاه و مدهاي عملیاتي و تعمیرات
•   شــرح عملکرد قســمتهاي مکانیکي و هیدرولیکي دستگاه شــامل: پمپ، شیر 

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

 آموزش تعمیر و نگهداری لیفتراک ها 

آموزش تکمیلي دستگاههاي برقي

دوره های آموزشی لیفتراک 

• 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 •

 آموزش اپراتوری لیفتراک 
سرفصل های دوره :
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دوره آموزشی رایگان 
استاندارد و ایمنی تاورکرین 

جرثقیل برجی و  نحوه بازرسی 
فنی و صدوراستاندارد و 
گواهی سالمت تاورکرین

•  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

 Sling  shackle   wire rope کاربرد جدول بار و نحوه استفاده صحیح •
•  شرایط اپراتور جرثقیل واجد صالحیت

 pedestal  lattice انجام اصــول باربــرداری ترکیبی با چنــد دســتگاه  • 
جرثقیل تلسکوپیک 

• آشنایی 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

دوره های آموزشی دوره جرثقیل های متحرک )موبایل(

دوره استاندارد و ایمنی تاورکرین  )جرثقیل برجی(

• سیستم هیدرولیکی شامل: اهرم های کنترل، پمپ های هیدرولیکی، هیدروموتورها، فیلترها، شیرهای 
کنترل، سیستم فرمان، تعلیق، توربین، گیربکس، جک های هیدرولیکی و ....

 • سیســتم برقی )الکتریکال( شامل: دینام، نشــانگرهای آب، روغن، فشار، حرارت، سیستم حفاظتی
)ECU – EUC  ،آنالوگ و دیجیتال(، سیستم روشنایی،  سیستم پردازش اطالعات )کامپیوتر(

• سیستم نگهدارنده شــامل: 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.

 تعمیر و نگهداری جرثقیل متحرک 

 سرفصل های دوره آموزش رانندگی جرثقیل موبایل و اپراتوری جرثقیل های متحرک :

این دوره برای افراد 
و شرکت ها قابل 
برگزاری می باشد

 آموزش اپراتوری جرثقیل متحرک

LMI سیستم های کنترلی و لیمیت سوئیچ ها ی موجود بر روی تاورکرین ها •
• انواع تست های الزامی بر روی سازه جرثقیل های برجی– تاورکرین

)NDT باتوجه به قدمت زیاد این دستگاه )تست های غیر مخرب •
• نحوه نصب و مونتاژ و دمونتاژ صحیح تاورکرین ها

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

 رضوی برگزار می کند

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

علت ایجاد انواع حوادث مرتبط با شکست تاورکرین ها

 PHQ شرکت هیرسا کیفیت
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1-آشنایی با استانداردهای بازرسی فنی جرثقیل های سقفی
2-معیارهای پذیرش قطعات در بازرسی فنی از جمله سیم بکسل، درام، قالب

3- آشنایی با آزمون ها و تست های جرثقیل سقفی )جنرال تست، الکتریکال تست، استاتیک 
تست و داینامیک تست(

4- انواع بازرسی ها و دوره های زمانی آنها ) یک روزه، هفتگی، ماهانه، شش ماهه و ساالنه(
5- نحوه تکمیل و تهیه گزارش بازرسی فنی مطابق با چک لیست های تایید شده سازمان ملی 

استاندارد جمهوری اسالمی ایران
6- آشنایی مختصر با تست های غیر مخرب )NDT( مرتبط با حوزه8 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
Over load test – 10- موارد ایمنی و حیاتی در عملیات تست 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 های پذیرش جهت تجهیزات کمک باالبری

13- شرایط بازرس فنی جرثقیل دارای صالحیت
14- آشنایی ریگر با تعیین میزان حمل ایمنی بار توسط جرثقیل در شرایط مختلف

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

دوره آموزشی بازرسی فنی جرثقیل های سقفی و دروازه ای

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

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

• آموزش تعمیرات سیستم کنترل جرثقیل در انواع کلید 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 گیربکس در مارک های مختلف 

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

 تعمیرات و نگهداری جرثقیل سقفی و دروازه ای

به   PHQ بازرســی فنــی هیرســا کیفیــت  شــرکت 
عنــوان شــرکت بازرســی  و صــادر کننــده ی گواهی 
و ســقفی   ، برجــی  هــا  جرثقیــل  انــواع   ســالمت 
 دروازه ای و متحرک در راستای آموزش مهارتهای بازرسی و 
فنی ، تعمیرات و نگهداری جرثقیل ها آموزشهای الزم و کافی 
را مطابق با مجــوز دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 و همچنین الزامات مشــخص شده در سیستم های مدیریت

ISO  وHSE  ارائه می دهد.

دوره های آموزشی جرثقیل های سقفی  و دروازه ای

آشنایی با نحوه اصول باربندی و اصول بار

اصول بهره برداری صحیح از جرثقیل های سقفی

مفهوم جریان کشی در جرثقیل های سقفی مرکز ثقل بارها  شناخت انواع بار

Www.PHQ.ir

• مقدمه ای کوتاه بر انواع جرثقیل های سقفی و دروازه ای وکاربرد متداول آنان
• اصول ایمنی در استقرار و راه اندازی جرثقیل های سقفی 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 بازرســی ریل های حرکت، چرخ ها، گیربکس باالبر اصلی، کمکی و حرکتهای طولی، 
کالســکه، 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

دوره آموزشی ایمنی فنی جرثقیل های سقفی و دروازه ای
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جرثقیلها
جرثقیلهای سقفی و دروازه ای اتوماتیک

جرثقیلهای بنادرو تخلیه کشتی ها
جرثقیلهای جابجایی وحمل کانتینر

سیستمهای اتوماسیون جابجایی مواد
انبارهای مکانیزه

خطوط تولید
سیستمهای حمل و نقل شهری

حمل و نقل مسافر
اتوماسیون خطوط انتقال

سیستمهای باالبر
آسانسورها

سیستمهای حمل بار
جابجایی و حمل بار در فرودگاهها

ترمینالهای تخلیه و چیدمان کانتینر
سیستمهای حفاظتی

سیستمهای  CCTV سیار
سیستمهای تفریحی ، استادیومها

سیستم انتقال دیتا

 D
ata

 Tran
sm

iss
ion

 Syst
em

سیستم انتقال دیتا Slotted Microwave Guide - Data Transmission System  این 
محصول در ســال 1994 توسط شرکت  VAHLEآلمان تولید شده است و تا کنون در سرتاسر جهان 
بیش از 4000 پروژه شــامل ذوب، ریختگری،فوالد سازی، انبارهای مکانیزه، سالنهایی با تعداد جرثقیل 
متوالی، بنادر و غیره توسط این سیستم مکانیزه گردیده است.علت استفاده از این سیستم به جای سیستم 
انتقال دیتای بی سیم )Wifi( این است که سیســتم وای فای امنیت 100 درصدی را تضمین نمی کند به عالوه 
ایجاد نویز در آن سیستم باعث ایجاد مشکالتی در اتوماسیون میشود. این در حالی است  که این سیستم عملیات 
انتقال دیتا را در یک ریل یک کاناله با فرکانس پایین و مطمئن تا طول 1000 متر در مسیر های مستقیم انجام می دهد.

همچنین قابلیت ارایه این محصول در مسیر دایرهای با حداقل قطر یک و هشت دهم متر فراهم می باشد. 

کاربرد های فراگیر این سیستم در موارد ذیل می باشد :

با توجه به افزایش  روز افزون استفاده از اتوماسیون 
درمبحث متریال هندلینگ بخصوص در مواردی که 
از جرثقیلها جهت جابجایی مواد در سالنها و انبارها 
استفاده می شود ضروری است که دانش خود را در 
این زمینه با تکنولوژیهای روز دنیا بروزرسانی کنیم. 
دراین مقاله کوتاه سعی بر این شده است تا مصرف 
کنندگان و مهندســین طراح را با یک محصول از 
محصوالت شــرکت VAHLE آلمان در این زمینه 

بیشتر آشنا کنیم.

ضمنا از کارخانه های معروف دنیا که از این تکنولوژی در حال استفاده می باشند عبارتند از:
BMW-MERCEDES-BENZ-VOLEX VAGON 

 www.vahle.de به ادرس  vahle منبع: سایت شرکت 
)ضمنا جهت اطالعات بیشتر میتوانید با نماینده رسمی این شرکت درایران، شرکت همکار تامین یدک تماس حاصل فرمایید(

در نشریات آتی در خصوص روند طراحی و اجرا ، مباحث جدیدی در اختیار خوانندگان محترم قرار خواهد گرفت.



آخرین تغییرات و بروز رسانی استانداردهای  بین المللی 
بازرسی فنی جرثقیل ها



Recently changed standards
 B30.5 2014 Mobile Cranes
 B30.9 2014 Slings
 B30.10 2014 Hooks
 B30.20 2013 Below the Hook Lifting Devices
 B30.21 2014 Lever Hoists

NEW IN 2014
P30.1 2014 Planning for load handling  Activities
Coming soon (in development) 
B30.30 Ropes
To be revised in 2015
 B30.1 Jacks
 B30.4 Portal and Pedestal Cranes
 B30.6 Derricks
 B30.8 Floating Cranes and Derricks
 B30.11 and B30.17 to be combined and released 

in 2015
 B30.26 Rigging Hardware

All Standards
  Personnel Competence

Persons performing the functions Identified in 
Volume shall meet the applicable qualifying ,criteria 
stated in this volume and shall through education, 
training, skill and physical fitness, asnecessary be 
competent and capable to perform the functions as 
determined by the employer or the employers 
representative.
 Specify the translation requirements when 

translating Non-English documents into English.
 This includes verification by a qualified subject 

matter expert.
   Inspection section
 Inspections shall be performed by a designated 

person. Any deficiency identified shall be examined 
and a determination made by a qualified person as to 
whether it constitutes a hazard.

 This statement is now at the beginning of each 
volumes inspection section.

Most standards
  Changes or corrections to grammar and structure 

of sentences or paragraphs that did not significantly 
change the content of that section.

 These changes will not be discussed.
B30.5 mobile cranes 
 Added definitions for multi line load operation
  Normal Operating Conditions
 Deleted appointed
 Authorized designated person
 Stabilizer

B30.5
 Revised the definition of other than stability
 Load ratings may be based on 

structural,mechanical, hydraulic, electrical 
pneumatic or other limitations other than stability.

  These ratings very depending on the cranes
configuration.

  Added additional requirements to what must be in 
the load chart. These additional requirements 
include the serial number of the crane, all of the wire 
rope information to include weight and length, and 

if it is permissible for an outrigger to leave the 
ground during a lift.
 A new requirement for an outrigger extension 

indicator visible to the operator.
Frequent Inspections

 Added
 Structural Member for damage or deformation. This 
Inspection may be accomplished by observation 
from the ground without lowering the boom to the 
ground unless deficiencies are suspected.

Testing
 Removed the requirement to load test to 110%. 

 Test loads SHALL not exceed load ratings 
established by the manufacturer, unless approved in 
writing by manufacturer or a qualified person.

Rope inspection
 Added requirement to determine if the proper type 

and size of rope is installed on the crane.
 Added that a replacement rope must meet the 

specifications shown on the load chart.
 Added that if a different rope is installed, the 

specifications must be added to the chart.
Updated responsibilities section
 Designated personnel for all operations
 Lift planning
 Verifying and maintaining wire rope information
 Allowing for multiple line use
 Rigging must be supervised by a qualified person
 Load charts may now be temporarily removed 

from the crane for load planning, however they must 
be replaced prior to the start of crane operations.

 Added commentary in operating practices about 
outrigger usage to include allowing a outrigger to 
leave the ground as provided in the manufacturer’s 
instructions.

New Section on wind speed devices
 Wind speeds shall be monitored at all sites where 

it can adversely affect crane operations.
New section on Multiple Load Line Operations
 Provides operating practices when one load is 

supported by multiple load lines.
 Prohibits separately rigged load and man basket 

Operation
New section on Induced Electrical Charges
 When a potentially hazardous condition exists, 

due to an electrical charge that can be or is being 
induced into the equipment or materials being 
handled, a qualified person shall be contacted and 
his/her recommendation for corrective actions shall 
be followed.

B30.9 sling
 Extensive revisions including the use of the term 

“load handling”, to recognize that loads may be 
moved both horizontally and vertically, and the 
removal of all rated load tables. 

B30.9 
 General statements that apply to all types of 

slings
 The manufacturer shall establish the slings rated

load.

  The rated load of a quadruple-leg or a double 
basket shall not exceed the rated load of a tripleleg 
sling.

 A repaired sling must show the name or 
trademark of the repairing entity.  

 General statements that apply to all types of 
slings

 When using a multiple-leg sling no leg shall be 
loaded beyond its single-leg rating

 Rated Loads for angles of choke less than 120 
deg shall be determined by the sling manufacturer or 
a qualified person

 General statements that apply to all types of 
slings

 When a sling leg is used as a basket hitch and the 
lower connector is attached to the master link, the 
hitch shall be rated as a single leg hitch.

 Alloy Chain slings
The rated loads of a basket hitch must be 

decreased when D/d ratios smaller than 6 are used
 >2     not recommended
 2 60%
 3 70%
 4 80%
 5 90%
 6 100%

 Wire rope slings
  Proof load test shall be a minimum of 2 times 

and a maximum of 2.5 times the single leg straight 
hitch rated load.

  Reduction in diameter from the nominal of more 
than 5%.

 Metal mesh slings
 Metal mesh slings shall not be used as bridles on 

suspended personnel platforms.
 Synthetic rope slings
 When the D/d is small then 8 /1 are necessary in 

the body of the sling, the rated load shall be 
decreased.

 Slings incorporating aluminum fittings shall not 
be used where fumes, vapors, sprays, mist or liquids 
of alkalis or acids are present.

 No sling specific changes, all changes 
correspond with general changes

 Polyester Round slings
 Knots in the round sling, except for core yarns 

inside the cover.
 There shall be no repair to core yarns.
 The rated load of a polyester round sling may 

need to be reduced depending on the shape and size 
of an attached fitting or other load handling device.

B30.10 Hooks
 Added the requirement that hook users and 

maintainers be trained and listed the source for 
training.

  During a periodic inspection, Disassembly may 
be required.

  For Allowable sling angles for duplex and
quad hooks consult the manufacturer or a qualified 

person.

RECENT CHANGES 
 TO THE ASME B30 SERIES 

 الزم به ذکر است ۱00 سال پیشینه علمی استاندارد های  ASME در سطح دنیا می باشد
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PHQ HOLDING
PROFESSIONAL TRAINING CENTER

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 آموزش رانندگی 
و اپراتوری جرثقیل ها، لیفتراک ها، ماشین االت سنگین و  آموزش 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  آالت 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  آموزشی 

نموده است.الزم به ذکر است این مرکز آموزشی به مدیریت آقای غالمرضا عبدی، در حال ارائه خدمت می باشد. 

Instagram.com/phqcrane Www.PHQ.irInfo@phq.ir
021-MOSHAVER 021- 66742837Tel : +9821-88930943 MOBIL:09122705011

Telegram.me/phqcrane

شرکتهای هیرسا کیفیت پاسارگاد 



 نماینده انحصاری سیم بکســل KISWIRE  )الفانت کره( 
در ایران می باشــد که در سایزها و بافتهای مختلف در گونه ها 
ی دو ســر پرس و دو ســر بافت ، مهارکننده ویژه وینچ و مصارف 
گوناگون از جمله آسانســورها و جرثقیل ها ، معادن و غیره ارائه می 
گــردد .2 ( نماینده انحصاری زنجیرهــای فوالدی Mc Kinnon  در 
ســایزها و گرید های مختلف .تهیه و توزیع انــواع جرثقیل های برقی و 
دستی ، تیفور ، پولیفت ، تسمه ، طناب های ابریشمی ، بست بکسل ، ورق 
گیر ، شــگل ، قالب و ... با کیفیت بسیار 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 تست کشش 
ســیم بکسل تا 300 تن و بطول مفید 12 متر می باشد که از لحاظ قدرت کشش این 
بازرگانی آمادگی خود را در زمینه برآورد ، مشــاوره و همکاری های مقدماتی و فنی الزم 
قبل از خرید اعالم می نماید .حوزه فعالیت ایشــان بســیار وسیع بوده است و تاکنون پروژه 
های زیادی را انجام داده اند همچنین معتقدند با حمایت کردن از تولیدات با کیفیت داخلی و 
واردات اجناس اصل می توان کسب و کار را رونق بیشتری داد .امید است 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 .

امروزه ســاختار صنعت ، اســتانداردهایی را طلب 
می کند تا بتواند پشــتوانه ملی را ، همگام با جهان 
فراصنعتی منطبق نماید که این مهم معیار اصلی  ویتال 
ابزار  بوده و با ســالها تجربه در زمینه تهیه و توزیع انواع 
: سیم بکســل ، زنجیر ، ادوات کشنده و اتصاالت مورد نیاز 
کشور ، خدمات تخصصی خود را همراه با استانداردها و آخرین 
پیشرفتهای تکنولوژی جهان ارایه می نماید .آقای رحیمی بیش 
از بیست و هشت سال در زمینه فروش لوازم جانبی جرثقیل و لیفت 
فعالیت میکنند. از جمله لوازمی که ایشان میتوانند در اختیار مشتریان 
قرار دهند میتوان به انواع جرثقیل های دستی و برقی و انواع سیم بکسل 
ها اشــاره کرد.از نظر ایشان عدم نظارت بر کاالهای وارداتی و کیفیت پایین 
بعضی از این لوازم عمده مشــکل این صنف می باشد.داشــتن استاندارد های 
مشــخص و کنترل کیفیت لوازم وارداتی می تواند به بهبود کسب و کار در این 

زمینه کمک کند.

بزرگترین وارد کننده سیم بکسل در خاورمیانه و دارای نمایندگی انحصاری مرغوبترین محصوالت جهان

فروش لوازم جانبی جرثقیل و لیفت ، جرثقیل های دستی و برقی و انواع سیم بکسل ها

تلفن : ۵۵400۹۹۳ 

تلفن : 66۷48080

فکس : ۵۵406۹۵۳

همراه:0۹۳۵۱8۱8۲۳6

آدرس : میدان قزوین ، خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک ۱0 و ۱۲

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

مدت زمان فعالیت : ۳0 سال

مدت زمان فعالیت : ۲8 سال

زمینه فعالیت : جرثقیل و صنایع وابسته به آن

زمینه فعالیت :  جرثقیل و لیفت 

 بازرگانی علی عراقی

 بازرگانی استرانگ





امروزه ســاختار صنعت ، استانداردهایی را طلب 
می کند تا بتواند پشتوانه ملی را ، همگام با جهان 
فراصنعتی منطبق نماید کــه این مهم معیار اصلی  
ویتال ابزار  بوده و با سالها تجربه در زمینه تهیه و توزیع 
انواع : سیم بکسل ، زنجیر ، ادوات کشنده و اتصاالت مورد 
نیاز کشــور ، خدمات تخصصی خود را همراه با استانداردها 
و آخرین پیشــرفتهای تکنولوژی جهان ارایه می نماید. بیش 
ازپانزده سال اســت که آقای محمد رضا رحمانی در زمینه سیم 
بکســل و ادوات جا به جایی مربوط به بکســل  فعالیت می کنند. 
تاکنون پروژه های زیادی را انجــام داده اند که از جمله آنها می توان 
به نفت ، گاز و پتروشــیمی اشاره نمود .ایشان معتقدند با تولید ادوات با 
کیفیت باال می توان با رقبای خارجی رقابت کرد و با بازاریابی می توان کسب 

و کار را در این صنف رونق داد.

امروزه ســاختار صنعت ، اســتانداردهایی را طلب می کند تا 
بتواند پشتوانه ملی را ، همگام با جهان فراصنعتی منطبق نماید 
که این مهم معیار اصلی  ویتال ابزار  بوده و با سالها تجربه در زمینه 
تهیه و توزیع انواع : ســیم بکسل ، زنجیر ، ادوات کشنده و اتصاالت 
مورد نیاز کشور ، خدمات تخصصی خود را همراه با استانداردها و آخرین 
پیشــرفتهای تکنولوژی جهان ارایه می نماید. بیش از بیست و پنج  سال 
است که آقای علی قدرتی در زمینه جرثقیل های برقی و دستی ، انواع تسمه 
ها ، قالب ها و ســیم بکسل ها  فعالیت می کنند.ایشان همچنین محصوالت و 
خدمات دیگری برای مشــتریان فراهم می کنند که از جمله آنها می توان به انواع 
تســمه ها ، زنجیر ها و قالب ها برای کشــش اشاره کرد.تاکنون پروژه های زیادی را 
انجام داده اند که از جمله آنها می توان به صنایع پتروشــیمی ، کارخانجات ســیمان ، 
معادن و کارخانجات صنعتی بزرگ و کوچک اشاره نمود .ایشان معتقدند مشکالت عمده در 
این صنعت این است که عمدتا اجناس فوق وارداتی می باشند و در بعضی مواقع این اجناس 
در بازار به ندرت یافت می شوند. همچنین معتقدند با تولیدات داخلی می توان کسب و کار در 

این صنف را رونق داد و با تولیدات داخلی با رقبای خارجی رقابت کرد.

 سیم بکسل و ادوات جا به جایی مربوط به بکسل

جرثقیل های برقی و دستی ، انواع تسمه ها ، قالب ها و سیم بکسل ها

تلفن : ۵۵4۱06۹0 

تلفن : ۵۵4۱600۵ 

فکس : ۵۵4۱6۹84 

فکس : ۵۵406۹۵۳

آدرس : میدان قزوین ، خیابان قزوین ، خیابان غفاری ، پالک ۱0 و ۱۲

آدرس : میدان قزوین ، خیابان قزوین ، جنب پارک رازی پالک ۳00

مدت زمان فعالیت : ۱۵ سال

مدت زمان فعالیت : ۲۵ سال

زمینه فعالیت : جرثقیل و صنایع وابسته به آن

زمینه فعالیت : جرثقیل و صنایع وابسته به آن

WWW.ALGHADIRWR.COM  بکسل الغدیر

 بازرگانی سهند بکسل



 WWW.VITALTOOLS.IR

بیش از بیســت و پنج  سال است که آقای ابوالفضل 
عزالدینی در زمینه جرثقیل های برقی و دستی ، انواع 
تسمه های حمل بار ، فیچر تک فاز و جلو ماشین 12 ولت و 
ساخت و فیچر کشش در تاژهای مختلف  فعالیت می کنند.
ایشان همچنین محصوالت و خدمات دیگری برای مشتریان 
فراهــم می کنند که از جمله آنها می تــوان به کلیه ابزارآالت 
لیفتینگ و تعمیرات جرثقیل های دســتی و برقی و باالنسراشاره 
کرد.تاکنون پروژه هــای زیادی را انجام داده اند که از جمله آنها می 
توان به تامین کاال در اکثر شــرکت های راه سازی و خط لوله گاز و نفت 
اشاره نمود .ایشان معتقدند مشکالت عمده در این صنعت رقابت با تقلبی 
فروشان و کم فروشان خرده پا می باشد. 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 
فروشــان و وارد کنندگان ابزار که در واردات لوازم بارگیری دست دارند و اجناس 

بی کیفیت را به بازار عرضه می کنند می توان کسب و کار را در این صنف رونق داد.

جرثقیل های برقی و دستی ، انواع تسمه های حمل بار ، فیچر تک فاز و جلو ماشین ۱۲ ولت

تلفن : 66۷0۳04۳ 
فکس : 66۷۳۵4۹6

آدرس : میدان امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، بعد از مسجد ، پالک ۷۱
مدت زمان فعالیت : ۲۵ سال

زمینه فعالیت : جرثقیل و صنایع وابسته به آن

WWW.VITALTOOLS.IR  بازرگانی  ویتال ابزار

 WWW.VITALTOOLS.IR

بیش از بیست و شش سال است که آقای داوود 
سلوکی در زمینه لیفتینگ به صورت کامل ، سیم 
بکسل ، تسمه حمل بار و جرثقیل برقی فعالیت می 
دیگری  خدمات  و  محصوالت  همچنین  کنند.ایشان 
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 ایشــان بسیار وسیع بوده است 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 
، سایپا ، پتروشیمی  و رازی اشاره نمود .ایشان معتقدند با امکانات 
فعلی مشکالت عمده در این صنعت ، نداشتن سندیکا یا اتحادیه می 
باشــد. همچنین معتقدند با حمایت از تولید کندگان داخلی می توان به 

کسب و کار رونق بیشتری داد و با رقبای خارجی رقابت کرد.

جرثقیل های برقی و دستی ، انواع تسمه های حمل بار ، فیچر تک فاز و جلو ماشین ۱۲ ولت

تلفن : 66۷6۵8۳۵ 
فکس : 66۷6۵۷۷۲

آدرس : میدان امام خمینی ، خیابان امام خمینی، جنب بیمارستان سینا ، کوچه نعمتی ، پالک ۱4/4

مدت زمان فعالیت : ۲6 سال

زمینه فعالیت : جرثقیل و صنایع وابسته به آن

DSOLOOK@YAHOO.COMلیفتینگ ابزار
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3280

1854

3902

2500

3904

2467

2462

2450

2504
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3085

2471

4898

4610

4615

2501

4902

3276

2881

4905

2495

2489

2454

2466

2465

2503

2470

2473

2474

جاده قدیم کرج،کوی 17 شهریور،بعد از 15 متری سوم،پ288

کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج - جنب امالک فتح - پالک 143

شهریار - صفادشت - روبروی بی بی سکینه

تهران - میدان ولی عصر - خیابان شقایق - پالک 8 - واحد 19

تهران -شهرک صنعتی چهاردانگه - خیابان 19,5 طوس - پالک  44

شهرک صنعتی شمس آباد.بلوار نگارستان.نبش خیابان شهریور-شماره 134

تهران -جنت آباد مرکزی-باالتر از همت-ساختمان بانک شهر-طبقه 3

بلوار میر داماد - میدان محسنی - خ شاه نظری - خ کوشا - پالک 9

تهران ، کیلومتر 10 جاده ساوه ، روبروی از ایران خودرو دیزل

تهران - اتوبان حکیم - بعد از پل اشرفی اصفهانی-پالک17

تهران - ونک - خیابان ارارات - پالک 12

 بزرگرا ه سعیدی - شهرک ولیعصر خ طالقانی خ گلستانه کوچه طاهری پ 7

  بزرگراه فتح -خ. 29 فتح - نبش کوچه ششم غربی - پ. 64

تهران - بزرگراه فتح - فتح هفدهم - ایثاریکم پ1

تهران خیابان آزادی نبش خیابان دکتر حبیب اله پالک 2 واحد10

 اصفهان، منطقه صنعتی تیران، فاز یک، خیابان 3، پالک 22

 چهاردانگه - شهرک صنعتی - خ. صنعتگر - خ. 7 فلز تراش شرقی )22(

شاداباد،خ17شهریور،بعد از بانک تجارت،پالک182

 باالتر از پارک ساعی - کوچه گل - ساختمان گل - طبقه 4 - واحد 401

خ 17 شهریور - بعد از 15 متری سوم - جنب رستوران ملک - پال ک 339

تهران، کهریزک ، شورآباد

مازندران، کیلومتر 5 کمربندی نکا-بهشهر، شهرک صنعتی شهید نظری، فاز 1

کرج - شهرک صنعتی بهارستان - خ رباط ماشین

خیابان مطهري   خیابان میرعماد کوچه یکم پالک 6 واحد 10

 شهرک صنعتي اشتهارد - خیابان گلریز 3 پالک 11/1467

 اصفهان- شهرک صنعتی سه راه مبارکه - خیابان7- فاز 2 -پالک 5

تهران میدان آرژانتین خیابان وزراء کوچه هفتم پالک هفت طبقه اول

  قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نخلستان، گلشید5، پالک 19

سعادت آباد ،خیابان سروغربی ،خیابان بخشایش ، کوچه قائم ، پالک 4

 جرثقیل سقفی صیادی

 جرثقیل همت

خانلو

 دژ صنعت پرشین

 ساخت پیشه

فروشگاه ساعی

 هوگر نیرو

سپانو

 سداد ماشین

 سدید کاران صبا

 سیلور ورک فنالند

 شتاب صنعت

 جرثقیل اهرم

 سازه گستر فتح

 شرکت وزین صنعت

 فراز پویان دماوند

 فراگستر جرثقیل

 فروشگا جلیل زاده

 فسان جرثقیل

 فلز تراش احقاقی

 فوالد سوله پارس

 فوالد ماشین نکا

کارین

 کاوات

کاوه

 کاویان کوبان البرز

فروشگاه  وزنه

 کران سیستم توران

 ویرا صنعت ماموت

66۳۹۱6۷۷

44۷666۱۵

6۲4۳۹۲۱۵

88۹۳4۷۳۷

440040۵۲

۵6۲۳۳46۱

444۲۲48۹

88۵۵08۳۲

۵۵۲۷۲666

44000۵06

۲۲۷۱۹۲۲۷

66۳۱0۹6۱

66۷۹0۵80

 66۷۹08۲0

660۲۳64۲

4۲۳660۷0

۵۵۲۵46۳6

6680۳088

886۵۲040

66۷8۷086

۵6۵44۲64

۷۷۵۵۲۳ ۱۱

444۲6۲6۷

88۷4۷00۳

۳۷۷۷۷۹۲۳

۵۲۳۷۳۷۵6

۲۲6۵40۵6

۵6۲۳۲۹6۹

۲۲۳6۹6۱6

فعاالن حوزه جرثقیل سقفی

5239 ۳۳88044۱
اصفهان-خیابان امام خمینی -بلوارعطاالملک-بین بلوک 24-23

شرکت تابان
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 آذربایجان شرقی - جلفا - منطقه آزاد تجاری جلفای ارس

ري - خیابان شیخ اکبري خیابان کلهر- شماره 128

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

تهران ، خیابان دکتر شریعتی ، قلهک ، کوچه سجاد، پالک 70

 منطقه 5 - بلوار فردوس - خ. الله مرکزی - ک. نهم شرقی - پ. 8

چهار دانگه، خیابان 21،میدان نصرت، خیابان صنایع، بلوک 10، پالک 40/1

تهران،میدان قزوین،ابتدای خیابان قزوین،پالک238

سهروردی شمالی - هویزه غربی - خیابان ویدا - خیابان هفت غربی- پالک 34

میدان سپاه - خیابان پادگان ولیعصر -پالک 6 واحد 3

 تبریز - نرسیده به پلیس راه خسروشاه - کوی مهندسان

  جاده قدیم کرج، خیابان جوشن، خیابان دهم شرقی پالک 5 قدیم ) 8 جدید (

تهران، خیابان شریعتي، باالتر از خیابان یخچال،ساختمان 1505 ، واحد 11

 تهران - خیابان آزادي - شماره 358  

آذربایجان شرقی-هادی شهر-خیابان توحید-نرسیده به فلکه بهزیستی

میدان آرژانتین ، خیابان احمدقصیر )بخارست( -پالک 41

 بزرگراه فتح - بعد از کارخانه شیر پاستوریزه - خ. فتح 10 - پ. 6

مشهد ،کیلومتر 12 جاده آسیایی ،شهرک صنعتی توس اندیشه 5 ، پالک 656

بازار آهن غرب تهران )شادآباد(-بلوک اردیبهشت شمالی-پالک 46

اصفهان - خیابان امام خمینی - نبش خیابان مشیرالدوله )شاهپور جدید(

 میدان توحید - ابتداء ستارخان - کوچه صیامی - پالک 26 - واحد 5

بزرگراه شهید لشگری ، کیلومتر 20 ، قبل از خیابان امیرالمومنین ، پالک 5

تهران-بلوار میرداماد-شماره 376

 تهران - خیابان ولیعصر - باالتر از زرتشت - کوچه غفاري - شماره 29

کیلومتر 19 جاده مخصوص کرج,بلوارکرمان خودرو,خیابان امامزاده شماره 23

 کرج - گلشهر ، خیابان پونه شرقی ، گلستان 3 پالک 44 واحد 5

 اصفهان صمدیه - فروشگاه بزرگ تخت جمشید

 خیابان انقالب - چهارراه فلسطین - ساختمان مهر -پالک 2 

بزرگراه اشرفی اصفهانی روبروی برج نگین رضا ساختمان نگین واحد3

کیلومتر 19 اتوبان ساوه - شهرک پاسارگاد - خیابان کمیل - پالک 45

 خیابان شهید بهشتی - خیابان صابونچی - خیابان دهم- شماره 4 

  ابتکار نوین

 آداک

 آران باخ

آرتیستون صنعت

 آرتیمان تامین صنعت

 آرتیمان سازه پارس

آرین

آسگون فلز

آشتاب

آلتین پویا صنعت

 الکترو صنعت شیریان

 آیرا مکانیک

 ایران ساخت

 ایران وینچ

 بازرگانی میالد - کیتو

 یارا نیرو صنعت

 باالبان توس شرق

فروشگاه پایا

 پردیس صنعت

 پل صنعت آرش

 پل صنعت فلز

خدمات لیبهر

پوشش فلزی ایران

پیالن

 تارا صنعت دنیا

 تخت جمشید

 تلفر

 تهران وزنه

 توان سازه کیان

 توان صنعت

۳۳۷۵44۱

۵۵۹۱۲۳۹6

88۳4۱۳4۹

۲۲6۱۲0۲۱

444۲64۵4

۵۵۲66۵8۳

۵۵4۲۹4۷۹

4۵64۳۱۷0

۷۷60۲۳۵۱

۳6۳۷8۹۵۱

668046۲8

۲6600۹۱۲

66۱6۱۹6

۲۳04۷۹۷4

88۷۳۱۱46

668۱68۹8

۳۵4۱۲6۳۱

666۷44۹۳

۳۳880۳۹۱

6666۱0۷۲

44۹86۲۲6

88۷۹0۱۵4

8880۵۱۵۱

468۲۲۲۷۹

۳46۵06۱۱

۳۲۳۵۹۲۷۹

66۹۵۵4۲۱

44۲۳6۲۷4

۵6۵۷۳۲۱۱

88۵۱۹۷۳۷

فعاالن حوزه جرثقیل سقفی
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تهران -خیابان آزادی - بین خوش و بهبودی- پالک 19 واحد 3

شریعتی- میدان احمدی روشن- خ ساسانی پور نبش خیابان دریا- پالک3

تهران -خیابان قزوین-جنب شهرداری منطقه 11 - پالک 342

 تهران؛ خیابان وزرا؛ نبش کوچه یکم؛ برج ستاره؛ طبقه چهارم؛ واحد 12

تهران-خ سعدی شمالی-ساختمان 250-طبقه 3-واحد6

قزوین .شهر صنعتی البرز.فلکه دوم .جنب بانک ملی

 انتهای خیابان اشرفی اصفهانی -  خیابان کوهسار دوم غربی - پالک 2

 شادآباد، 17 شهریور، بین 15 متری اول وددوم ، جنب بانک ملی، پالک 98

جاده تبریز-آذرشهر، کیلومتر 6 جاده جزیره اسالمی، جنب کارخانه درپاد

جاده قدیم-شادآباد-خیابان 17شهریور-پاساژ وحدت شماره11

مشهد-بزرگراه آسیایی - کیلومتر8-مقابل راه منزل آباد

تهران-خیابان ایرانشهر جنوبی-پالک 62-واحد6

88722394

 مهرگان

 نصر گستر اوراسیا

 نیرو پل سازه

 هوک

همکار تامین یدک   

جرثقیل مهارت

 تیتان صنعت پیشگام

 جرثقیل سقفی براتیان

 یاقوت صنعت تبریز

میالد دماگ     

واحدصنعتی یکتا   

پاپصیران

668۹4۲84

۲۲۹۱4۹۹۹

۵۵4۱۳۱۵۲

۷۷6۱۳64۱-۲

0۹۱۲۳8۱6۵۲0

۲۲۱۳060۳

66۷8۲۹۵۱

۳۳46۷۱68

668۲46۷4

۳6۵۱6488

88۳086۱۵

فعاالن حوزه جرثقیل سقفی

فرم اشتراک ویژه نامه  صنعت لیفتینگ 

لطفا جهت اشتراک ویژه نامه ، پس از تکمیل فرم آن را از طریق یکی از را ه های ارتباطی زیر برای ما ارسال نمایید.

برای آنکه جزء مشترکان صنعت لیفتینگ باشید و این ویژه نامه 
در هر دوره برای شما ارسال شود فرم زیر را پر کنید.

نام و نام خانوادگی : .......................

زمینه فعالیت : .............................

نام شرکت :.................................

 سمت : ......................................

تلفن : .......................................

موبایل : .......................................

فکس : ........................................

کد پستی : ....................................

ایمیل : ........................................

شماره تلگرام : ..............................

آدرس : ...........................................................................................................

PHQ HOLDING
WWW.PHQ.IR

 021moshaver@gmail.comتلگرام :0۹۱۲۲۷0۵0۱۱      فکس : 860۳4۵۹۵
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2527

1867

2528

2575

1366

1856

2520

2729

4521

2523

2511

2513

2549

2985

4895

4308

2507

2537

3055

3050

3049

3042

3056

4962

3059

5049

3074

3047

1851

3022

تهران- خیابان قزوین- چهار راه عباسي- پالک 533

شهرک راه آهن- خ امیرکبیر- خ هاشم زاده- بلوک 81- طبقه دوم

تهران، شریعتی، روبروی پارک شریعتی، کوچه ذکایی، پالک 33

تهران، بلوار میرداماد، ساختمان 149 - واحد 13

تهران -کیلومتر 9 جاده قدیم کرج ،خیابان شهید سامانی پور،کوچه البرز 1

تهران- کیلومتر 17جاده مخصوص تهران- کرج بلوار دارو پخش- پالک 13

 شهرک صنعتی چهاردانگه انتهای خ 17 کاوه بلوار صنعتگر خ.مهر  پ 21

اتوبان شهید بابایی -  قنات کوثر - مطهری- دوم شرقی - پالک 1

شهر اهواز

تهران خیابان دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پالک 28

 تهران - خیابان مطهری - خیابان فجر - خیابان لطفی - پالک 106 - واحد 1

تهران - خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی )ظفر( - پالک 187

اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان دانش

 ابتدای سهروردی شمالی اصفهان - خ شیخ صدوق جنوبی - میدان برج

سه راه سیمان - نرسیده به میدان غنی آباد - پالک 14

تبریز - خ طالقانی - ابتدای جاده ورزشگاه - جنب شرکت بتن ریز

شــاد آبــاد ، خـیابان 17 شـهریور ، ، مجتمع تجاری پاسارگاد ، پالک 16

تهران، کامرانیه، خیابان منظریه جنوبی، نبش خیابان پیشرو، پالک 2

مشهد مقدس

تهران - شهرک غرب

تهران - جاده مخصوص کرج 

تهران - رسالت

خوزستان - شوشتر

تهران 

تهران - دولت آباد

تهران-میدان قزوین-جنب گاراژصنعتی مشهد پ 29

اتوبان همت ب سمت کرج -  بعد از شهید باقری - پروژه ایران مال

تهران - خیابان رسالت

تهران 

خیابان خاوران - گردنه تنباکویی - تعمیرگاه تنباکویی - سوله سوم - پالک3

 ابکوه گنو  ویرتگن

ابرگستر عرشیا

آرتا تجهیز آریان

آریا دیزل اروند

 آسان خودرو

 ایران بنا آریان

 ایران یدک

 مه یاس قائم

 باالبرکاران اهواز

 پارس لودرز

 پارسیان فالت کیش

پارکو

 پویا ماشین

تامکو

 جرثقیل خیری

 توان ساز پیشگام

 توان موتور

 تیراژه ماشین

 جرثقیل  دهقان خاور

 جرثقیل  قدس

 جرثقیل احمدی

 جرثقیل علیرضا پور

 جرثقیل کیوان

 جرثقیل گلستان

 جرثقیل زینلی

پارس تکنیک

 جرثقیل محمدی

 جرثقیل عبدی

جرثقیل یوسفی

 جرثقیل وحیدی

۵۵4۲6۵۳6

44۷۱80۳۳

۲۲84۲4۱۵

۲64۱۵8۱۲

4864۱0۱0

44۹8۲۳00

۵۵۲۵۳۱۱۲

۲۲6۹۷۱۱6

44۲8۵۹۵

88۷۳۲84۱

884۹۳۲08

۲۲8۱0۱۷۵

۳44۱8۳۲0

۵۲46۲۷۵۱

۳۳۵۳4۱04

4۲۵۲۷4۱4

66۷8۱۵۱۱

۲۲۲۱۵۱۳۳

۲۵۳۷۲4۲

88080800

44۱۹۵0۳0

۲۲۵۱6۲8۲

6۲۲688۲

۲۲۵۲88۳۳

۳۳۷۵84۹4

۵۵4۱6۷6۳

۵۵۲444۱۳

۲۲۵۲۲84۳

668۲۲۵60

۳۳4۵0۵6۱

فعاالن حوزه جرثقیل متحرک
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3016

2667

2548

2576

2539

2543

2505

2542

2550

2577

3058

3051

3018

3054

3057

235

5059

1283

2521

2552

تهران، پاسداران، میدان نوبنیاد، کوهستان5، پالک3، واحد2

خیابان مالصدرا - خیابان شیراز جنوبی - خیابان برزیل شرقی - پالک 13

اصفهان

تهران ، جاده خاوران ، بعد از گردنه تنباکویی  ، جنب گاراژ رنجبران

دفتر مرکزی:آزادی، نبش اسکندری شمالی ساختمان 241

 تهران، بلوار آیت ا... کاشانی، خیابان گلستان، پالک 260 واحد 18

تبریز - خیابان ملت )جاده سنتو(- گاراژ بی ام و کثیری

تهران -  خیابان سمیه - بعد از چهار راه مفتح -  شماره  102 

جاده قدیم کرج - جاده شهریار - سعیدآباد - ابتدای شهرک مهدیه - پالک 3

 اراک، کیلومتر 7 جاده تهران،

مشهد

تهران - خاوران

خیابان انقالب - کوچه برهانی - پالک 20 

خوزستان - بندر ماهشهر

تهران - اقدسیه

 چهارراه یافت آباد - شهرک ولیعصر - خیابان رجایی - پالک 22 - واحد3

تهران-خ قزوین-خ غفاری-کوچه قطب-پالک 15

اتوبان آزادگان- ورودی احمد اباد مستوفی - خیابان شیرازی

 خیابان مالصدرا، خیابان شیرازی شمالی، کوچه صائب تبریزی شرقی، پالک 19

تهران، جاده مخصوص، کیلومتر 8 بعد از آزادگان، نبش خیابان 16

 خورشید فالت پارسی

 راهدار صنعت ماشین

 رسول ماشین

 شهاب اطلس پارس

 صبا ماشین

 کامل پیله ور آریا

کثیری

 کمات ماشین شرق

 کیمیا ماشین آسیا

لجور

 جرثقیل آریا

 جرثقیل مرشدزاده

 ماشین االت ایران

 جرثقیل حمید

 جرثقیل زاگرس

 جرثقیل شاهورانی

بازرگانی سلیمی

جرثقیل شکوفا

 یر ایران

 محور ماشین

۲۲4۵۵4۳۵

8804۲8۹۳

۳44۱8۳۱8

۳۳۵۷۵۹۵8

664۲0۵0۲

440۲۲۳0۳

۳۳۲06۵4

888۳۳66۹

6۵60۷۷۷۱

۳4۱۳۱۱۱۱

۳4۱۵۱04

۳۳۵۷۵۳۳۵

664۹۵۷۲۱

۵۲۳40۱۹۷

0۹۱۲۱۷8۱۵۹۲

۳۳46000۲

۵۵4۲8۷6۹

۵6۷۱4۹۹۷

880۳0۲0۲

4864۲000

فعاالن حوزه جرثقیل متحرک

PHQ HOLDING
WWW.PHQ.IR

021-66742837
021-MOSHAVER

5095

تهران- میدان آرژانتین-خیابان بخار ست - خیابان سیزدهم-پالک 13

84۳۱62448روز افزون

تهران ، ایران - کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج - شرکت مهندسی فیروزا

فیروزا 44۵۲۲4۱۵
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3108

3511

3130

2001

4849

4158

2679

3098

3528

3232

3146

2738

3824

3141

3107

2692

2708

3132

2728

4887

3225

3512

3525

3135

3120

3218

3154

3217

862

3079

تهران؛خیابان قزوین

میدان قزوین ،خیابان قزوین، خیابان غفاری پالک 8

میدان قزوین/خیابان قزوین/خیابان غفاری/پالک18

میدان قزوین؛خ قزوین؛ابتدای خ معصومی؛پ3

خ قزوین - خ غفاری روبروی مسجد توتونچی - پ 102

    بزرگراه کردستان، خیابان جهان آرا، خیابان سی و هشتم، پالک 46

 میدان قزوین - خیابان غفاری - پالک 48

 خ قزوین,چهارراه عباسی,جنب پل نواب,پالک743

میدان قزوین،ضلع شمال غربی،پالک 29

میدان قزوین روبروی خیابان مخصوص شماره378

میدان قزوین،خیابان قزوین،خیابان غفاری جنب مسجد توتونجی، شماره103

تهران - سعادت اباد - میدان کاج - ابتدای سرو غربی - پالک 7 - واحد 17

خیابان افریقا بلوار گلشهر مجتمع اداری 22 طبقه دوم شماره 10

میدان قزوین-خیابان غفاری-کوچه موسیوند-پالک52

خیابان قزوین؛روبروی 16 متری امیری؛پالک1302

میدان قزوین- خیابان قزوین  جنب پارک رازی پالک 300

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

خیابان قزوین،خیابان غفاری،شماره28

شیراز - ترمینال باربری - جنب باسکول

میدان قزوین - خ غفاری - کوچه قطب  پ9

خیابان قزوین خیابان مخصوص پالک19

میدان قزوین خیابان قزوین پالک 333

میدان قزوین،خیابان غفاری،پالک 5

میدان قزوین،خیابان قزوین،خیابان غفاری،پالک38

تهران،خیابان امام خمینی،خیابان کشاورزی،مجتمع تجاری سپه،پالک2

خیابان قزوین،جنب پارک رازی،پالک306

تهران،خیابان قزوین،خیابان مخصوص پالک 130

تهران،خ قزوین،پالک302

تهران،خیابان قزوین،خ غفاری،نبش گاراژ شیردل،فروشگاه شفق،پالک56

تهران - جاده ساوه - شاتره - جنب تعمیرگاه ساحل - پالک381

 پارت قطعات

 پارس بکسل

 پارسیان بکسل

 پاور بکسل

 پرزان بکسل

 پوالد رسن آریا

 تکین بکسل

 تهران یدک

 جنرال بکسل

 دراگو بکسل پدید

 رابط صنعت

 رابین تجارت شرق

 سامه افزار تاژک

 سپاهان بکسل

 سنگ شکن گارانتی

 سهند بکسل

 سیم بکسل ایران

 سیم بکسل ریاحی

 سیم بکسل میالد

 سیم بکسل یوسف

 سینا سیم

 طهران بکسل

 عدالت بکسل

 آراکس

 استیل بکسل

 بکسل کار طهماسبی

 فروشگاه پژلند

 سعید شیشه بر

 شفق بکسل

 فروشگاه عباسیان

0۹۱۲۱648۲۳8

۵۵4۲۷۷۵0

۵۵4۱۱۹0۷

۵۵4۱4۹4۵

۵۵4۲0۳6۷

88۲۲۹040

۵۵4۲۲۷۹۱

۵۵4۱۹04۵

۵۵4۱۲۱0۱

۵۵40۳06۲

۵۵4۲8۲۹۳

۲۲۱40۳۷0

۲۲040۳64

۵۵40۲۲۹6

۵۵۷0۳۵۵۹

۵۵4۱600۵

۵۵4۱۳۵8۵

۵۵4۱808۳

8۲۲۳۵۳6

۵۵40۹۷۷۳

۵۵4۲۷4۵۹

۵۵4۱۱۲۵6

۵۵4۲۵6۳۷

۵۵4۲8۹۲۵

66۷۵۲۵08

۵۵4۲6۵۱0

۵۵4۱۵۲۲0

۵۵4۲۳۱۷۱

۵۵40۷4۲4

۵۵۲44۷4۳

فعاالن حوزه لیفتینگ
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3077

3532

2684

2693

4853

3219

3142

2493

3513

3096

2713

1997

3240

2689

3129

3119

3080

3529

2691

2688

4915

3222

2685

3914

2725

3229

3081

4860

2711

3101

 میدان قزوین -  مقابل اداره راهنمایی و رانندگی منطقه 11 - پالک 407

میدان قزوین،ابتدای خیابان قزوین،نبش پاساژ فرجی،پالک256

 خیابان امام خمینی - جنب پاساژ تبریز - کاالی فنی اتحاد -پالک 146

 تهران ، خیابان قزوین ، پالک 320

تهران خیابان قزوین روبه روی اداره راهنمایی و رانندگی پالک 419

تهران،میدان قزوین،خیابان قزوین،نبش خیابان غفاری،پالک323

خیابان غفاری،پایین تر از مسجد،پالک67

  میدان قزوی -بعداز خیابان غفاری - نرسیده به شهرداری -پالک 326

میدان قزوین،100متر بعد از خیابان غفاری،پالک377

خیابان قزوین,خیابان غفاری,پالک36

 تهران خیابان قزوین روبروی شهرداری منطقه 11 پالک 391

تهران-خیابان قزوین-روبروی بانک صادرات-پالک 378

تهران خیابان قزوین ،نرسیده به پل امام زاده معصوم پالک 788

 خیابان قزوین - روبروی مجتمع فرهنگی ورزشی رازی - پالک 327

تهران،خیابان قزوین،خیابان غفاری،پالک13

خیابان امام خمینی،جنب بیمارستان سینا ابتدای کوجه میرزایی پالک1

تهران - خیابان قزوین - بعد از خیابان مخصوص - پالک 585

تهران  میدان قزوین نرسیده به شهرداری منطقه 11 پالک 383

تهران - خیابان قزوین - خیابان مخصوص - پالک 29 - 31 - 33

تهران - خیابان قزوین - روبروی پارک رازی - پالک 335

 میدان قزوین - خیابان قزوین - نبش خیابان غفاری - پالک 6

تهران،خیابان قزوین،جنب شهرداری منطقه11 پالک332

تهران - میدان قزوین - خیابان غفاری - بن بست قطب - پالک 15

تهران - میدان قزوین - خیابان مخصوص، نبش گاراژ بگینی پالک 57

خ جمهوری خ باستان خ کمالی- بن بست افسانه پالک 1 واحد 1

خیابان قزوین،خیابان مخصوص،پالک51-49

تهران - خیابان غفاری - پالک 144 و 142

خیابان قزوین - روبروی خ مخصوص - پالک 388

 تهران، خیابان قزوین، ابتدای غفاری شماره 12 و 10

تهران,خ قزوین,خ مخصوص,پالک3/51

 ابزار بکسل

 ابزار بکسل ساربانها

 اتحاد

 آرشام بکسل

آریا بکسل

 استحکام بکسل

 استیل بکسل

 اسلینگ بکسل

آسیا بکسل

 ایران بکسل

 ایگل بکسل

بهسازان سیمین

بارو

 بازرگانی استیل پیچ

 بازرگانی ایمان

 بازرگانی برادران

 بازرگانی برادران عرب

 بازرگانی پرسین

 بازرگانی پوالد

 بازرگانی جهان ارای

 بازرگانی حامدی

 بازرگانی حمیدی

 بازرگانی دارابی

 بازرگانی دراکو بکسل

 بازرگانی اصغری

 بازرگانی شاهنگ گر

 فوالد پرس

 بازرگانی صنعت بکسل

 بازرگانی علی عراقی 

 بازرگانی فوالد وایر

۵۵4۱۷8۲8

۵۵4۱۳۷0۷

66۷۱8۳۲6

۵۵4۲604۲

۵۵4۱۵۲۲8

۵۵4۲84۲4

۵۵4۱۳46۷

۵۵40۹8۳۳

۵۵40۷۱۱4

0۹۱۲۱8۵۹۹۳۹

۵۵4۲0800

۵۵4۲۱0۷۷

۵۵4۲۵600

۵۵4۱۱۳4۱

۵۵4۱۹۵08

66۷4۳۵۹0

۵۵4۱۹4۱۷

۵۵40۷0۹۷

۵۵4۱۱۷0۳

۵۵4۲۵4۳۹

۵۵4۱۳۱66

۵۵4۱۷۲۲۱

۵۵400۱80

۵۵40۹۹06

6684۵۲۱۲

۵۵4۱۵۱۱4

۵۵4۱0۷8۱

۵۵4۱664۱

۵۵400۹۹۳

0۹۱۲6۹۳۲۱8۳

فعاالن حوزه لیفتینگ
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2687

3516

3106

2681

4846

3536

3518

3115

3508

1997

2686

4850

خیابان قزوین - بعد از خیابان غفاری - کوچه موسیوند - پالک 5

میدان قزوین ابتدای خیابان قزوین جنب باربری مشهد پالک 219

میدان قزوین؛خیابان غفاری؛بعد از آقاباالزاده؛پالک113

 خیابان قزوین - خیابان مخصوص - پالک 51 

 خ قزوین خ غفاری کوچه قطب

خیابان قزوین-خیابان غفاری-پالک288

میدان قزوین - خیابان قزوین -بعدازخیابان مخصوص پالک484

خیابان قزوین-خیابان مخصوص - روبه روی نمایندگی هیوندا-پالک 73

میدان قزوین-جنب مجتمع صنعتی مشهد-پالک229

تهران-میدان قزوین-روبه روی خیابان مخصوص-شماره 378

تهران - خیابان قزوین - جنب بانک شهر - پالک 342

تهران میدان قزوین - خ غفاری - روبروی پاساژ الزهرا - پ 44

 بصروی

 بکسل الغدیر

 بکسل المهدی

 بکسل فدرال

 سیم بکسل آزادگان

بازرگانی حقیقت  

ژاپن ماشین     

بازرگانی فجر

ابزارصنعتی عرشیا

باخترپدید فوالد   

 فروشگاه نظری

 فوالد بکسل

۵۵4۲۱۳۱۱

۵۵4۱06۹0

0۹۱۲۲۲0۳80۳

۵۵4۲۹480

۵۵4۱۷084

۵۵4۲۳۹4۲

۵۵404۲۵۱

۵۵4۲۵۷06

۵۵4۱۷۲۲6

۵۵4۱۱80۹

۵۵4۱۲6۹4

۵۵4۱۲0۲8

4871

4599

4608

2956

1603

4608

5241

4872

3234

4943

4598

4609

3838

5240

خ قزوین - روبروی دخانیات - بعد از خ میرجلیلی - درختی - پالک 544

 البرز, کرج، منطقه صنعتی کمالشهر، خیابان ظفر 9 )نهم(، پالک 50

 خ سهروردی شمالی،خ شهید قندی غربی،نبش ک 17،ساختمان 104،ط3و4

 شهـــر صنعتـــی هشتگــرد ، فــاز دوم ، خیــابــان یــازدهـــم

کیلومتر 24 جاده مخصوص کرج)گرمدره(- نبش خیابان کشاورز- پالک 31

 خ سهروردی شمالی،خ شهید قندی غربی،نبش ک 17،ساختمان 104

تهران کیلومتر 10جاده خاوران روبه روی توتک پ 2456

خ قزوین - بین دخانیت و چهار راه عباسی - پالک 550

تهران خیابان قزوین نرسیده به پل امام زاده معصوم- پالک691

تهران - خیابان قزوین -دوراهی قپان -جنب کوچه میرزاخانی -پالک 909-

 شهرک صنعتي پرند، میدان فناوري،خیابان فروزان، خیابان گل آرا، شماره  115

فلکه دوم صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی - نبش خ هالل - پالک 10

تهران-خیابان انقالب - خیابانخارک - بن بست دوم پالک1

مشهد بزرگراه آسیایی تقاطع میثاق 

 سان هیدرولیک 

 سبالن ماشین انتظاری

 سیمان سازان

 سامان گستر خاور

 سامان سازان باختر

 سیمان سازان

خاورصنعت پاسارگاد

 راه موتور

 رویال کوماتسو

 رویال ماشین پارت

 ساری ماشین

 سازه کاران شفق

راش بر

آران ماشین توس 

۵۵404۳00

۱4۷۱۵600

88۷484۱۱

44۲۳۵۷۹۵

۳6۱0۱4۵0

88۷484۱۱

۳۳846۷00

۵۵4۱۱۵۳4

۵۵۷۳۵۳۱۷

۵۵۱4۵۳0۲

۵64۱۷۳۱4

44۲۲۷۵۲۵

6۵۲6۲۲۲6

0۵۱۳66664000

 فعاالن حوزه ماشین آالت راهسازی
 معدنی و صنعتی

فعاالن حوزه لیفتینگ
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4591

4938

4606

4605

4455

2530

4869

4489

2546

2545

2544

765

4855

4867

4870

2532

4934

3102

4592

2534

2535

2536

4604

1926

4909

4881

تهران، خیابان امام خمینی، مجتمع تجاری نظام، طبقه سوم، واحد 405

خ قزوین - روبروی درب بزرگ دخانیات - پالک 510

تهران ، خ دماوند ، سازمان آب

تهران - سه را آذری - خیابان 45 متری زرند - پالک 491

 خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت ، برج ملت، ط نهم ، واحد 6

45متری زرند -مجتمع تجاری کاترپیالر

 تهران ، خ ولی عصر ، روبروی خ جام جم ، خ مهیار ، پ 57 ، طبقه 2

تهران - خیابان آزادی - بین نواب و اسکندری - خیابان سامانی - پالک 1

شهرصنعتی البرز - بلوار سهروردی - خیابان شفا - پالک 7

  خیابان شریعتی- روبروی پارک شریعتی- کوچه ذکایی- پالک 33

خ قزوین - سه راه مخصوص - مقابل بانک صادرات - پالک 394

 خیابان قزوین به سمت سه راه اذری-ایستگاه سلیمانیه- پالک 1088

تهران، میدان جمال الدین اسدآبادی، خیابان الله ، پالک 70

تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پالک 19

تهران ، میدان فاطمی ، ساختمان فاطمی ، طبقه پنجم ، واحد 54

تهران - اسالمشهر - خیابان بسیج - روبروی شهرک سعیدیه

تهران خ قزوین - روبروی دخانیات - پالک 396

خیابان قزوین - جنب شرکت دخانیات پالک 473

میدان قزوین - خیابان قزوین - بعد از شرکت دخانیات - پالک 493

خ شریعتی - بعد از پل سید خندان- پالک 965 - واحد 9

خ قزوین - دو راهی قپان - مجتمع تجاری الجواد - همکف پالک 29

تهران؛خیابان قزوین؛نرسیده به دوراهی قپان,جنب پارکینگ جانسپار؛پالک836

تهران ، خ آزادی ، بین خ نواب و اسکندری ، پ 183 ، واحد 1

کامرانیه جنوبی - منظریه جنوبی - نبش کوچه پیشرو - پالک 2

سیرجان, بلوار مالک اشتر- جنب خیابان دکتر مجد رضوی

کرمان - بلوار شهید صدوقي - نرسیده به چهارراه فیروزه

تهران-خیابان دیباجی جنوبی-خیابان برادران جوزی-کوچه آشیان-پالک3

  خیابان جالل آل احمد - جنب درمانگاه باران - کوچه اول - پالک 6 

خ قزوین - بعد از دخانیات - شماره 554

خ قزوین - بعد از شرکت دخانیات - پالک 481

 ابزار برین

 آذر لودر

آرا کلیان

 آسان راه البرز

 اسنو پارس

 آلیس کوماتسو

 ایران تراکتور

 ایران ماشین کار

 بهره ور ماشین

 بهنام صنعت پایا

 پارت فیلتر

 پارت لودر

 پارس یونایتد موتورز

 پارسیان پیشرو صنعت

 پاسارگاد ماشین

 پاسارگاد ماشین پرشیا

 پرشین یدک

 تامین بلدوزر

 بابکت سرویس

 تجهیز ماشین اساد

 تکنو استارت دیزل

 تکنو لیبهر

 تکین ماشین سازی

 تیراژه ماشین

 جهاد نصر سیرجان

 جهاد نصر کرمان

 جهان بهرو

 دلتا راه ماشین

 دیزل کوماتسو

 راه ساز کوماتسو
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 فعاالن حوزه ماشین آالت راهسازی 
 معدنی و صنعتی
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4925

4594

2522

4602

4601

4600

2574

4614

4910

4939

4931

4937

4928

4927

4868

4940

4593

4924

4936

3495

4874

4851

2571

1608

750

4611

2555

2554

2552

3507

تهران - تقاطع مفتح وسمیه داخل خیابان سمیه ساختمان شماره 102

تهران, , میدان ونک-خیابان مالصدرا-کوچه صدر-پالک 7-واحد اول

تهران- خیابان مطهری- خیابان میرعماد - کوچه دوم - پالک 18

 تهران ، خ آزادی ، روبروی کارخانه زمزم ، پ 411 ، طبقه 3

تهران ، بلوار کشاورز ، خ غریب ، ک سوسن، پ 4 ، واحد 28

تهرانپارس ، خیابان فرجام ، بعد از بزرگراه باقری ، پالک 20

تهران - لواسان - بلوار سروش - کوچه افتاب - پالک 33

خیابان انقالب - خیابان برادران مظفر- پالک 101 - طبقه دوم واحد 14

خیابان قزوین - خیابان احمدی سخاب - روبروی دخانیات - پالک 77

سه راه آذری - خ زرند - مجتمع کاترپیالر - طبقه همکف - پالک 81

 تهران ، سه راه آذری - ابتدای خیابان زرند - پاساژ 213 - ط. دوم - پ. 50

سه راه آذری -مجتمع کاترپیالر -  پالک 133

سه راه آذری - خ زرند - مجتمع تجاری213 - پالک 45

سه راه آذری، خ زرند، بعد از پمپ بنزین، روبروی درمانگاه مشیری پ 77

فروشگاه مرکزی نوین

 ابتدای جاده ساوه - جنب بازار مبل 3- مجتمع ربیعی- طبقه اول پالک 56

 جاده ساوه ، قبل از تقاطع یافت آباد ، کوچه تقی زاده ، پ 11

بلوار آیت اهلل کاشانی، بین رامین و گلستان، شماره 260، طبقه 4 ، واحد 18

 تهران خیابان قزوین . جنب پمپ بنزین پالک 785

خیابان قزوین بعد از دخانیات،نبش گاراژ تهران سیر پالک 479

خ قزوین - جنب دخانیات - پالک 621

ته  ران، آزادگان کمربندی جاده ساوه - نبش علی آباد قاجار

تهران - خیابان سمیه - شماره 102، ساختمان هپکو، طبقه ششم

خروجی کیلومتر 27 اتوبان تهران کرج- ورودی شهرک جهان نما- خیابان اول- پ 10

کیلومتر 19 جاده قدیم کرج جنب شرکت هپکو پالک 609

کیلومتر 5 جاده قدیم کرج- خیابان جوشن- کوچه 5 غربی- شماره 4

تهران - خیابان بخارست - خیابان هشتم پالک 7

خیابان کریم خان زند - نبش کوچه مسجدی - پالک 1 - طبقه 2- واحد 4

تهران، جاده مخصوص، کیلومتر 8 بعد از آزادگان، نبش خیابان 16

تهران خیابان قزوین بعد از شرکت دخانیات پالک 483 

 کومات ماشین شرق 

 پارسی رآد ایرانیان

 سنگین ماشین ایستا

 شانا ماشین

 ماشین رول

 صدرا فیدار ایرانیان

 صدف ماشین

 فرادید میهن

 فرهاد یدک

 فروشگاه اکباتان

 پارت رسان

 فروشگاه چهاردهم

 فروشگاه شبستری

 فروشگاه عالم زاده

 فروشگاه مرکزی نوین

 فروشگاه نشاط

 کارخانه رولیران

 کامل پیله ور آریا

 کت ماشین سنتر

 کرمان کوماتسو

 گلچین یدک

 لوازم یدکی ماک

 آفتاب شرق

 خان محمدی

 یکتا کرین

 ماشین سازی کالر

 ماشین سنگین آریا

 ماشین معدن کویر

 محور ماشین

 مولتی پارت
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 فعاالن حوزه ماشین آالت راهسازی
 معدنی و صنعتی
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5057

5050

5156

5157
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5158

5159

5160
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5163
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5165

5166

5167

5168

5169

5170

5171

3814

4926

2525

3531

2573

2551

4942

2526

3113

خیابان قزوین-روبه روی شرکت دخانیات - پالک 498

65متری فتح-پشت شیرپاستوریزه-خیابان 17شهریور- پالک23

تهران-خ قزوین - روبه رو دخانیات - پ 428

خ قزوین - روبه رو دخانیات-اول میرجلیلی-پ117

تهران - ولیعصر بلوار کشاورز س 54ط 5

خ کاشانی نرسیده به جنت آباد ساختمان پاسارگاد پ8

خ بهشتی خ پاکستان کوچه 2 پ13 واحد 6

میردامادپ248

خ مطهری خ میرداماد کوچه یکم پ5

خ سمیه بین مفتح وفرصت پ 102 ط6

خ قزوین بعداز پل نواب  پ646  

خ ملت کوچه آذرطوس پاساژسبحان پ56

خ قزوین دخانیات عباسی پ 564  

جاده ساوه - شاطره             

خ زرند پاساژ کاترپیالر پ197  

خیابان زرند، پاساژ کاتریپالر، پالک 190

الله زار پاساژ بازار صنعت پ8 

میدان فاطمی ساختمان فاطمی پ54 ط5

بوشهر خ دهقان ساختمان گرمسیری پ2

بوشهر خ دهقان مقابل گمرک ساختمان معزی

کرمان شهرک صنعتی خضراء خ یاس

خیابان شریعتی باالتر از سید خندان پالک1001 واحد 14

 تهران - خ. قزوین - چهارراه عباسی - ش. 677

تهران - خیابان سمیه - بعد از چهار راه شهید مفتح - شماره 102

خیابان قزوین روبه روی خیابان مخصوص پالک 390

تهران - خیابان پاسداران - بوستان دوم )اخوان( - پالک 12 - واحد 2

تهـــران. بلوار امام رضا ، آقا نور  جنب بانک صادرات . شماره 970

تهران-منطقه 11-قزوین - خیابان برادران احمدی سخا - پالک 124

تهران - کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج - بعد از کمربندي آزادگان - پالک 147

خیابان قزوین،خیابان مخصوص،پالک28

تکنیک کوماتسو   

ابزارجهان

  راه ساز

پارت دفتر

دانیال دنیای ماشین     

نیماتسو پارس  

حفار ماشین شیراز   

برادران امیریان

ویرتگن قشم 

ماشین آالت شرق   

بازرگانی آریا تراک     

بازرگانی پاکدامن  

بازرگانی همیار

آموت صنعت 

بازرگانی بابازاده 

بازرگانی حسین لو      

بازرگانی ولی زاده    

پاسارگاد ماشین

بازرگانی احمدی

بازرگانی رئیسی  

رهرو ماشین

 نوآوران اتوماسیون دنا

 هاتص یدک

هپکو

 هپکو پارس

 هلی خودرو

 هم آوند چکاد

 همکار لودر

 همیار ماشین آسیا

 یدک آلیس

۵۵4۱4۵۵6

66۳۹۳۳۲۷

 ۵۵4۱۵۵4۷

۵۵40۳۳60

66۱۳۲۹۵۷

44۱۳۳60۱

88۷۵0۷۲۷

88۷۹0۱۵4

88۷4۱6۹6

88۳۲86۵6

۵۵4۱۵۵۵8

۳60۵۵6۳۷

۵۵4000۱8

۵۵۲6۱6۱۲

66608۳۵0

666۳4۱86

۳۳۹4۷۷۵6

88۹8۳۳۷۵

۲۲۵۲۷88۵

۲۲۵۲۲66۵

۳4۲0۲80

۲۱۲۲8۷۳۵۵6

۲۱۵۵4۱۳۷۹۹

86۳۳680۹40

۵۵40۲۲۳۷

۲۲8۹8۹۵۳

۳۳860۱۹0

۵۵400۲۵۷

44۵4۲86۳

۵۵40۷08۷

 فعاالن حوزه ماشین آالت راهسازی
 معدنی و صنعتی
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5134

5135

4943

5137

5138

5139

5140

5141

5142

5143

5144

5145

5146

1967

5136

2479

5147

5148

4989

5149

5150

5151

5152

5153

5154

5155

5052

5051

5054

5053

خ قزوین دوراه قپان پ 12012

خ قزوین دوراه قپان پ1012

خ قزوین دوراه قپان پ909

خ قزوین خ میرجلیلی پ58

خ قزوین خ میرجلیلی پ50

خ قزوین  روبه روی راهنمایی پ425

خ قزوین دخانیات پ494

خ قزوین آذری گاراژبار سهامی

خ قزوین  پاساژ میالد قائم پ445

خ قزوین  پاساژ میالد قائم پ253

خ قزوین  پاساژ میالد قائم پ243

زرند گاراژ مروتی پ 12

زرند پاساژ 213 پ38

خ زرندپاساژ 213 پ45

خ بروجردی فلکه دولت آباد نبش کوچه ظفر

ج ساوه بعداز بازار آهن نعمت آباد پ662

چهارراه یافت آباد گاراژ اسدی پ25

ج ساوه شهرک چهاردانگه خ بهرام پ22

ج ساوه شهرک چهاردانگه شرکت صنیع کاوه

ج ساوه چهاردانگه پ250

ج ساوه میدان نماز جنب گروه بهمن

خ قزوین دوراه قپان پ980

خ قزوین نبش خ طالبی پ1115

خ قزوین دوراه قپان پ933

خ قزوین دوراه قپان جنب پاساژالجواد پ894

کرج بلواربهشتی  روبروی کالنتری 24

میدان قزوین-جنب پارک رازی-پ 304   

خ قزوین- خ غفاری-پ 14    

تهران-میدان قزوین- خ غفاری -کوچه قطب -پ 22

تهران-میدان قزوین-خ قزوین-خ غفاری-پ22

تراشکاری البرز    

جنرال لیفتراک

رویال ماشین 

فروشگاه شیرزادی    

دیزل تراک

لیفتراک آریان      

میالد راه

ایران لیفتراک       

سنگین یدک        

هایستر یدک       

فروشگاه بالکان سهند  

لیفتراک  طاها     

مهان ماشین         

فروشگاه خسرو      

لیفتراک مهدی       

کاسپین ماشین

فروشگاه موسوی      

هیدروآرین

لیفتراک محسن

خدمات لیفتراک برتر  

ماهار ماشین

صنعتی آرال

سانترال لیفتراک     

تکنو لیفتر آریا      

آسیا  لیفتراک      

تامین قطعه کرج    

سیم بکسل عماد  

فروشگاه  میرکاظمی

فروشگاه نوین  

بازرگانی سعید
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فعاالن حوزه لیفتراک
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5100

5101

5102

5103

5105

5106

5107

5108

5109

5110

5111

5112

5113

5114

5115

5117

5118

2000

5119

5120

5121

5122

5123

5124

5125

5126

5071

5127

5128

5129

خ قزوین – فرهنگسرا – پ 1654

خ قزوین - فرهنگسرا-پ1222

خ قزوین- فرهنگسرا-پ1214

خ قزوین - فرهنگسرا-پ1240

خ قزوین- بعداز پمپ بنزین-پ833

خ قزوین - امامزاده معصوم پ 734

خ قزوین - فرهنگسرا- پ 1244

خ قزوین- ایستگاه تیموری روبه روی بانک تجارت گاراژارومیه

خ قزوین - فرهنگسرا-پ1175

خ قزوین - فرهنگسرا-پ1230

خ قزوین - پل امامزاده معصوم پ778

خ قزوین - امامزاده معصوم پ 800

هالل احمر-خ کشاورز- جنب پمپ بنزین پ7

خ قزوین - کارواش یگانه

خ قزوین - اول هالل احمر پ501

خ قزوین - مقابل پل نواب پ573

خ قزوین -پ 1650

خ قزوین - سه راه آذری -پ 1329

خ قزوین آذری پ1329

خ قزوین آذری پ1767

خ قزوین آذری پ1723

خ قزوین آذری پ1339

خ قزوین - خ فرهنگسرا - پ1593

خ قزوین - خ مخصوص پ142

خ قزوین خ مخصوص پ48

خ قزوین - نبش عظیمی پ1203

خ قزوین -16 متری امیری

خ قزوین آذری گاراژآریا پ15

خ قزوین- ایستگاه تیموری - گاراژ خلیل پور

خ  قزوین - فرهنگسرا گاراژخلیل پور پ 30

باالبر کاران 

تهران کالرک      

دنیای  لیفتراک         

معدن لیفتراک جرثقیل 

پرسپولیس لیفتراک

پارس لیفتراک   

معدن ماشین     

لیفتراک صنعت   

خراسانی ۱۱0   

لیفتراک سعید ۱۲۱ 

پارت یاب سهند    

فروشگاه بهشتی   

پارسه 

حبیب وطن 

قدرت  لیفتراک   

لیفتراک برقی ایران

لیفتراک نیک  

البرز لیفتر 

جهان لیفتراک

لیفتراک فجر   

فدک قطعه سازان 

تکنیک لیفتراک

نوین لیفتراک      

لیفتراک پاسارگاد

فروشگاه پیشرو

یدک لیفتراک

دووگستر پارسا  لیفتراک

خزر لیفتراک

صنعت لیفتراک

لیفتراک شیرازی   

۵۵۷08۵4۱

۵۵۱۳۳۲66

۵۵۱۳۷0۲6

۵۵۷۳06۳۳

۵۵۷8۵۵6۱

۵۵40۹۷۲۱

۵۵۱۳۹۱80

۵۵۷6۵۲۳۳

۵۵۷08۷۹۷

۵۵۷08۵۱۱

۵۵40۷۷8۲

۵۵4۳8066

۵۵4۱60۲۲

۵۵۷0۹8۱۵

۵۵4۱۵۳۷۱

۵۵۷۷8۳86

۵۵۷8۳60۵

666۹4۲۷0

666۹۱848

666۹88۷۷

666۹۲6۲8

66۵۷۱۱۳

۵۵۷088۱۳

۵۵4۲4۷8۱

۵۵4۱6۲04

۵۵۷۷00۲۳

666۲۹6۳۷

66۳۹80۳۷

۵۵۷04۱40

۵۵۷۵۱6۹۲
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5130

5131

5132

5133

4566

4559

4561

3224

4560

2451

1612

1736

4565

3505

4551

3216

3170

2508

4549

4550

4564

4911

4562

4563

4553

1755

4442

3912

4912

4913

خ قزوین - روبه رو فرهنگسرا پ1188

خ قزوین - فرهنگسرا پ1636

خ قزوین فرهنگسرا پ1216

خ قزوین  فرهنگسرا پ1212

تهران،خیابان آزادی،نبش خیابان زارع،پالک 128،طبقه سوم

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

خ قزوین - خ میرجلیلی - پالک 1/76

خیابان قزوین،بعد از پل نواب سر پل امامزاده معصوم نبش گاراژ مسعودی، شماره681

خیابان قزوین -نبش 16متری امیری گاراژ کاوه اقای علی موسوی

اصفهان - خیابان امام خمینی - نبش خیابان مشیرالدوله -  مجموعه پردیس صنعت

خیابان آزادی- روبروی ایران فیلم- کوچه نورگاه- پالک 1- واحد 4

دفترمرکزی: خیابان بهشتی- بعد از سهروردی-پالک 133- طبقه 1

 شهر قدس)قلعه حسن خان( میدان قدس،خیابان امامزاده، ، مجتمع گلبرگ ، پالک 40

تهران خیابان قزوین روبه روی درب اصلی دخانیات پالک 586

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

سه را آذری،45متری زرند،گاراژ نصیری،جرثقیل درخشان

تهران،خ قزوین،جنب خ شهید حسینی)سلیمانیه(،روبروی بانک کشاورزی،پالک1031

 اتوبان آزادگان،جاده احمد آباد مستوفی ، خیابان گلستان دوم

اتوبان باکری جنوب ؛ ضلع جنوب غربی پل فردوس ، شماره 30 ، مجتمع ارم

کیلومتر 17  جاده مخصوص کرج  سه راه اندیشه  به سمت اندیشه

 سه راه آذری نرسیده به دو راهی قپان،روبروی کوچه بنکدار پ1034

تهران - سه راه آذری. خیابان 45 متری زرند. میدان بوتان پالک 43

 خیابان قزوین - خیابان سبحانی - پاساژمیالد طبقه زیر همکف پالک 39

تهران - شهر قدس - بلوار انقالب؛ روبروی آتش نشانی

کیلومتر20 بزرگراه فتح-روبروی بیمارستان ارشاد مجتع نگین پالک114

تهران ، خیابان آزادی ، روبروی دانشکده دامپزشکی ، پالک 130

تهران - بلوار فردوس شرق- تقاطع وفا آذر جنب بانک شهر - ساختمان آیریک شمالی

خیابان 22)نخ زرین( خیابان جالل خیابان کاج ساختمان لینده پالک 2

تهران--45متری زرند -گاراژ ملک

خ قزوین-نرسیده به سه راه ادران- روبروی فرهنگسرای قران- پالک 1242

55709288 اورجینال لیفتراک   

پارت قطعه    

لیفتراک مرکزی    

پرشین ماشین

 آریان یسان ماهان

 آذران ماشین

 پارت لیفتراک

 پارس یدک

 پایا لیفتراک

 پردیس صنعت

  ماشین ایرانیان

 تسهیل ماشین صنعت

 تک چین لیفتراک

 تک لیفتراک

 تکنو لیفتراک میهن

 لیفتراک درخشان

 جنرال لیفتراک

 چین ران ماشین

 رادکیان ماشین

 زاگرس لیفتراک

 فروشگاه پارت لینده

 پاور لیفتراک

 لیفتراک پایتخت

 لیفتراک امین

 لیفتراک دی

 لیفتراک سازی آریا

 ماندگار تجارت شریف 

مهریزان

 همکار لیفتراک

 یدک پرکینز

۵۵۷4۵۹۹۹

۵۵۷48۵6۵

۵۵۱4۳۹۵0

66۹۱4۳۷۱

04۱۱۳۳۳۹۵۲۳

۵۵۷68۲۷۱

۵۵۷۷۵0۷8

۵۵۷6۲۱۳۲

۳۳880۳۹۱

6600۵۷00

۲۱4۲۹84

468۹۹۵۲۵

۵۵4۱۹6۵۹

۵64۹4۱۲۱

666۹۱6۱۳

۵۵۱۳8۱۷0

4864۳000

44۱۲۱۷۳۱

8868۱۱۲0

۵۵۷66۷8

666۹8۹۱۵

66680۵84

46848000

668406۳۲

66۹۲۹0۹۹

440۱۲4۹۹

44۵4۵۷00

666406۵۱

۵۵۷48۱06
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5038

5056

5055

3225

717

4844

5071

4546

تهران-کیلومتر17 بزرگراه فتح)جاده قدیم کرج(-خیابان 56-پالک2

خ قزوین- خ مخصوص -پ45

خ کارگر جنوبی - خیابان طوس- خ غفاری- پ 143

خ قزوین - خ مخصوص- پ 19

خ قزوین-ابتدای خ غفاری - پ16

میدان قزوین-خ قزوین- جنب بانک سپه - پ343

خ قزوین- نرسیده به میدان آذری - پاساژمیالد قائم طبقه اول پالک 427

خیابان کریمخان زند، خیابان خرمند شمالي، خیابان ششم، پالک 24

 کیان ماشین برنا  

سیم وقالب عرب

تامین ابزار سبحان

فروشگاه عربزاده      

فروشگاه کریمی

بازرگانی پایتخت

پارسا لیفتراک

لیفتراک سازی سهند

44۱۹۱00۲-4

۵۵4۲۹0۱۵

 ۵۵4۲۲۹06

0۹۱۲6۷0۹640

۵۵4۱4۵۷۷

۵۵4۲۵۲۲8

0۹۱۲۳۵۷۲۲6۵

888۲۱۵6۱

1962

2896

1609

4968

3800

4583

1613

5236

1608

3598

2814

3879

1970

2934

2668

3800

4980

5237

تهران-بلوار میرداماد-نبش مدرس-خیابان البرز-کوی قبادیان-شماره 72

تهران - خیابان آزادی - بعد از دانشگاه صنعتی شریف - پالک 517 

کیلومتر 28 جاده مخصوص تهران کرج- روبروی کارخانه نوردسرد

خیابان بهار شمالی -باالتر از خیابان طالقانی- خیابان یزدان نیاز -پالک23

کرج :

تهرانسر - بولوار اصلی - کوچه هفده - پالک 10

میرداماد- خیابان حصاری)رازان جنوبی(- پالک 19- واحد 2

میرداماد-میدان مادر-خ شاه نظری نبش ناز آفرین برج پویا طبقه 5

اتوبان تهران کرج - روبه روی شهرک خاتم- خیابان اول پ 10  

اراک - شهرک کوثر - مجتمع صدرا - بلوک ش7 - واحد 31

خ گاندی -  نبش کوچه سوم - ساختمان گاندی - پالک 7 - طبقه 3 - واحد 11

تهران جاده مالرد ابتدای یوسف اباد قوام بلوار قبچاق نبش خیابان هشتم غربی پالک 1

کیلومتر 27 جاده مخصوص تهران کرج-خیابان طالقانی-کوچه باغبان محمدی-پالک 14

دفتر تهران - خیابان دولت - شماره 301

تهران - میدان مادر)محسنی( - خیابان بهروز - پالک 17 - طبقه چهارم - واحد 41

سه راه ادران - شهرک صنعتی سبالن - خیابان فانی - پالک 37

تهران - خ کارگر شمالی - بین خ ششم وهفتم پالک 1891 

تهران میدان هفت تیر

 اهرم کو

 ایران کرین

 ایمن تاور کرین

 بهینه صنعت دیهیم

 تاورکرین خیری

 تاورکرین سروش

 فراگردان

مهندسی تاورایران

خان محمدی

 تاورکرین عرش

 تکنو کرین

 توانا کرین

  تاور کرین آالیی

 ساین  فرانسه نوایی

 ساینا

تاور کرین اصالنی

ایسترو ماشین

تاورکرین پارس

۲۲۲۲۷6۲۱

6600۳4۱0

۲6۱۲۳۱40۳0

۲۲۷۷4۲۳۷

۲6۳6۱0۷08۲

44۵۱۱08۲

۲۲۲۵44۵۲

۲۲4600۷6

۳۲۳088۱۳

0۹۱886066۹۱

8888۱۱۳۷

۲۲068۱۵8

۳۲۷۱۲6۳۵

۲۲۵۷0۱۷6

۲۲۹0۲۳0۵

۵۵۲4۲80۳

88۳۵0۹۵8

    0۹۱۲۲۲۱۷۵44

فعاالن حوزه لیفتراک

فعاالن حوزه تاورکرین
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پنجمین همایش ملی و نمایشگاه  ساالنه  استاندارد ایمنی به روایت تصویر
 لیفتینگ ،جر ثقیل ،لیفتراک ، باالبر وصنایع وابسته ۱۳۹۵
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کانال و گروه های ایمنی

کانال و گروه های جرثقیل 

HSE کانال همدالن
حسین مرادیان 

1412

https://t.me/hamdelanhse2

09375182849

OIL@GAZHSE 4539

 ttps://telegram.me/joinchat/AAAAADwcyABmou28653G-A

@HealthSafetyEnvironment

HSEسمینار،همایش،آموزش
مهدی چراجی

1218

https://t.me/joinchat/CnZcT0cH2l4HpQM3g-O6WA

@mehdicheraji

کانون مسئولین ایمني و بهداشت کار
هادی احسنی

4089

t.me/tehranhse01

@tehranhse

کانون مسئولین سراسری حفاظت فنی و بهداشت
مرادیانی

1413

https://t.me/joinchat/EVZD7j9j257O3jgte3SsRA

@parsianhse

HSE Group
مهدی طهماسبی

330

https://t.me/joinchat/Bepq8T6LAqSuSFClbw5ERg

@Mehdi62t

سالمت،ایمنی و محیط زیست ایران
صادق حسینی

433

https://telegram.me/joinchat/BrMRSj-6MiY44ihfy0p8xw

@HSEpowerplant

NGO.HSE.IRAN گروه انجمن
توسلی 484

https://t.me/joinchat/A39GWz9Dyb-ZWIuIifKi8Q

@MTavasooliFar

گروه رسمی کارشناسان ایمنی
احد لطفی 363

https://t.me/joinchat/AAAAAEAryU94SpxA7cJWfg

@Ahadlotfi

کانال مهندسین ایمنی و بهداشت 1011

T.ME/HSEkar

@HSE_kar

HSE سوپرگروه مدیریت
کوروش

1242

https://t.me/joinchat/AmQnj0GNV1sZctrXEdGYmQ

@GLADIATOR989

Health & Safety 520

t.me/safety_hse

@xHealthx

جرثقیل داران همدان
اسماعیل پیله وری

551

https://t.me/joinchat/B_W4Mz_hn_RpexDQDtmNXw

جرثقیل داران ایران 2001

https://telegram.me/joinchat/BeFGNz92ofUYZj2oj8CyVg

@miliexion

اطالع رسانی جرثقیل
اکبراسدی

1237

https://t.me/joinchat/BAG-eT-c2OOVRRZM_phxtQ

@Akbarasady84

Technical plant inspection
علی اکبر قادری

1920

https://t.me/joinchat/AAAAAEBdgThaW7tsi3kekQ

@ali30589

ماشین االت سنگین
آقای حسنی 

1263

https://t.me/joinchat/AAAAADy94KfVg0GufvXwUQ

09147258257

تخصصی جرثقیل کاران ایران
مهدی اسمی خانی  612

https://t.me/joinchat/CnZe1UMnG9VW5a66yVsnHw

@smikhani

پیمانکاران تهران
علی مختارنیا

1563

https://telegram.me/joinchat/Apr4fj_g2dHJNOoeZatgLA

@M1400A

صنعت ساختمان تهران سازان 11239

@TehranSazan

@HashemiTs

گروه جرثقیل داران ایران
اکبراسدی

970

https://t.me/joinchat/B2kZIz8Arom8CqmuIvSZaw

@Akbarasady84

بازار ماشین آالت سنگین ایران
 عادل علیمردانی

1636

http://t.me/joinchat/BdtTkz2bGy6A0q6A8R7qNA

@InJustPomp

ژاپن کرین 
پیمان طلوعی 

269

https://t.me/japancrane

@payamtoloui

عمران و راهسازی
حمید محمدیاری

18588

http://telegram.me/joinchat/A2yVOz61fSnUzPtrj301Og

@Hamidmohammadyari

گروه جرثقیل اصفهان
احسان کیایی  

1503

http://telegram.me/joinchat/BAnAbj6cs3Yur30J8jeY-w

@Hesam6606

فوق تخصصی جرثقیل ها و ماشین آالت
هادی جعفر زاده 

555

https://t.me/joinchat/CFEnkz15TajSEEnQgkJvNA

@hadijafarzadeh

جرثقیل داران ایران خرید وفروش  
مهران امجدیان 751

https://t.me/joinchat/B74zADwSkcFioOdBFA0F3g

09121220561

ایسترو ماشین
228 سید حسن حسینی 

https://t.me/istromachin

09120517615

https://t.me/joinchat/AAAAAEOgG5DqgnWGT08MKw

@Hamidmohammadyari

12777
ماشین آالت راه و ساختمان معدن

حمید محمدیاری

کانال تخصصی لیفتینگ 1161

Telegram.me/phqcrane

09128898594

@phqcrane

WWW.PHQ.IR
TELEGRAM.ME/PHQCRANE

09128898594
@PHQCRANE





 جهت اطالع از تاریخ دوره ها به تقویم آموزشی در همین بانک اطالعاتی 
و یا وبسایت WWW.PHQ.IR مراجعه فرمایید



فرم تقاضا ی درج آگهی  در ویژه نامه  صنعت لیفتینگ برای آنکه جزء مشترکان صنعت لیفتینگ باشید و این ویژه نامه در هر دوره برای شما ارسال شود فرم زیر را پر کنید.

جهت ارسال فرم می توانید از یکی از راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید

در صورتی که مایل به چاپ اطالعات  شرکت خود در این ویژه نامه هستید 
 فرم زیر را تکمیل نمایید وبرای ما ارسال کنید تا همکاران ما

 در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

نام و نام خانوادگی : .......................

زمینه فعالیت : .............................

نام شرکت :.................................

 سمت : ......................................

تلفن : .......................................

موبایل : .......................................

فکس : ........................................

ایمیل : ........................................

صفحات درخواستی : ......................

مکان درج آگهی : ............................

آدرس : ...........................................................................................................

PHQ HOLDING
WWW.PHQ.IR

 021moshaver@gmail.comتلگرام :0۹۱۲۲۷0۵0۱۱      فکس : 860۳4۵۹۵

PHQ HOLDING

M  O  S  H  A  V  E  R
021-
021-

6 6 7 4 2 8 3 7
تلفن انحصاری مشاور جهت برقراری ارتباط مستقیم  باشرکت

شرکتهای هیرسا کیفیت پاسارگاد 

09128898594

تلفن مستقیم و موبایل مسئول امور مشتریان :   0۲۱۲۲60۳66۷ - 0۹۱۲۲۷0۵0۱۱
واحد بازرسی :  0۲۱88۹۳0۹4۳   0۲۱88۹۳6۹۹4   0۲۱860۳4860  0۲۱860۳4۱۷۱

واحد صدور : 0۲۱860۳4۱۷۱    واحد مالی : 0۲۱860۳4۱۷۱  شماره فکس : 0۲۱860۳4۵۹۵ 
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ISO/IEC17025:2017

ISO 9001:2015  

TESTING AND CALIBRATION LABORATORIES 

TESTING AND CALIBRATION LABORATORIES 

ISO 45001 - OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

TECHNICAL INSPECTION AND SAFETY TOWER CRANES 

RIGGING & ROLLS LIFTING METHODS

TECHNICAL INSPECTION AND  SAFETY TOWER CRANE

TECHNICAL INSPECTION & SAFETY MOBILE CRANE 
 OVERHEAD CRANE , FORK LIFT 

استاندارد تست و کالیبیراسون - ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش سال ۲۰۱۷

استاندارد بین المللی ایزو در مدیریت کیفیت - ایزو  ۹۰۰۱  

OHSAS 18001 استاندارد بین المللی ایمنی و مدیریت بهداشت - جایگزین

بازرسی فنی ایمنی جرثقیل برجی - تاور کرین

ایمنی ریگری و اصول صحیح بستن بار

بازرسی فنی ایمنی جرثقیل برجی - تاور کرین

ایمنی و بازرسی جرثقیل ماشینی- سقفی و لیفتراک

 هزینه دوره : ۰۰۰/ ۱/۵۰۰ ریال

 هزینه دوره : ۰۰۰/ ۱/۵۰۰ ریال

 هزینه دوره : ۰۰۰/ ۱/۵۰۰ ریال

 هزینه دوره : ۰۰۰/ ۱/۵۰۰ ریال

   هزینه دوره: ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

  هزینه دوره: ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

   هزینه دوره: 4/۵۰۰/۰۰۰ ریال

دو شنبه  3۱ اردیبهشت 

پنج شنبه  ۲۹ آذر   

پنج شنبه  ۲۷ دی  

پنج شنبه 3۱ خرداد    

پنج شنبه ۲8 تیر    

پنج شنبه 3۰ بهمن   

۲شنبه تا 4 شنبه ، ۲8تا3۰ آبان

یک روزه  6ساعت 

یک روزه  6ساعت 

یک روزه  6ساعت 

یک روزه  6ساعت 

یک روزه  6ساعت 

یک روزه  6ساعت 

3 روزه ۱8ساعت

PHQ Educational Calendar 2018-2019

تقویم آموزشی سال ۱3۹۷ 
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نمایشگاه ملی و همایش ساالنه لیفتنگ شهریور ماه هرسال

WWW.PHQ.IR

 بانک اطالعاتی 
فعاالن صنعت لیفتینگ ۱۳۹۷


