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صدور انواع بیمه نامه تخصصی
 در حوزه جرثقیل و لیفتینگ 

insurance.phq.ir

PHQ



PHQHOLDING
شرکت بازرسی بین المللی 

www.liftingbank.com  

فعاالن حوزه جرثقیل سقفی
فعاالن حوزه جرثقیل متحرک

 فعاالن حوزه لیفتینگ
فعاالن حوزه ماشین آالت راهسازی  معد      نی وصنعتی

فعاالن حوزه لیفتراک
فعاالن حوزه باالبر

فعاالن حوزه تاورکرین
برخی از اعضای بانک لیفتینگ

بازرسی فنی لیفتراک
بازرسی جرثقیل تاورکرین
بازرسی جرثقیل متحرک

بازرسي جرثقیل سقفی و دروازه ای

تقویم آموزشی سال 1399

شرکت های شرکت کننده  در شماره پنجم  بانک لیفتینگ

بازرگانی آسیا بکسل
بازرگانی هایپر بکسل

شرکت روز افزون
جرثقیل های  لیبهر

ایسترو ماشین
پویا تجهیز

کیان ماشین برنا
صنعت بکسل

همکار ماشین یدک
فروشگاه جرثقیل آرین

شرکت لجور
محور ماشین
لیان صنعت

گروه صنعتی پارکو
شرکت تولیدی صنعتی اهرمکو

ریموت کنترل)دنیا سوران(
بازرگانی عراقی

بکسل الغدیر
باختر پدید فوالد

هر آنچه که درباره بانک لیفتینگ باید بدانید
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 صاحب امتیازمدیر مسئول : دکتر رضا عبدی

شماره تماس مستقیم: 09121154318
مدیر بازرگانی وتبلیغات : مریم عبدی 

شماره تماس مستقیم: 09122705011
مدیر هنری : آرمان محمدی

PHQ مجری طرح: شرکتInfo@phq.ir

Telegram.me/phqcrane

Instagram.com/phqcrane

021 M O S H A V E R
021 6 6 7 4 2 8 3 7
02188930943  09128898594 

انتقادات و پیشنهادات خود را برای هر چه بهتر شدن بانک لیفتینگ با ما در میان بگذارید

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت هیرسا می باشد.

بانک لیفتینگ



PHQInfo@phq.ir

Telegram.me/phqcrane

Instagram.com/phqcrane

02188930943  
09128898594  
09121154318

 خدمات بازرسی  فنی کاال
 در خارج از کشور

شرکت بازرسی بین المللی
www.phq.ir

تایید کاال شما از فروشنده خارجی 

پیگیری فنی سفارش ها
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تلفن انحصاری مشاور جهت برقراری ارتباط مستقیم باشرکت 

تهران: میدان ولیعصر )عج( خیابان کریم خان زند - خیابان به آفرین - بن بست ششم - پالک 4- طبقه 2 

www.phq.ir

LEEA تنها عضو بین المللی
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 1378(

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

شرکتهای هیرسا
نگاه کوتاه بر گروه شرکت های هیرسا )هیرسا به معنای خانه می باشد(

استانداردهای بین المللی اخذ شده :
اولین شرکت دارنده گواهی نامه در خاورمیانه 

ISO/TS10004:2010 The First and only Company in Middle East Holder the Certificate
اولین و تنها شرکت دارنده سری کامل راهنماهای استاندارد،  سری 10000 در حوزه رضایت مشتریان

ISO10003:2007 / ISO10002:2004 / ISO10001:2007 ISO/TS10004:2010 
The frist company Full range of standard 100000 series, in the Customer field guides

دارنده گواهی نامه نظام مدیریت کیفیت
ISO9001:2008  Certified of Quality Management System

دارنده گواهی نامه نظام مدیریت پروژه
ISO10006Certified for quality management in projects

دارنده گواهی نامه نظام مدیریت موثر آموزش
ISO10015Certified of Guidelines for training

دارنده استاندارد مدیریت کیفیت در ارائه خدمات موسسات آموزشی  
IWA2:2007 گسترده شعبه ها در برنامه 5 ساله جمهوری اسالمی ایران

دفاتر : لوزان سوئیس  / تهران /  امارات متحده عربی / آلمان

021 M O S H A V E R
021 6 6 7 4 2 8 3 7

02188930943  09128898594  09121154318

HOLDING
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بازرسی فنی لیفتراک

PHQ www.phq.ir

FORKLIFT
TECHNICAL INSPECTION

Info@phq.ir
Telegram.me/phqcrane
Instagram.com/phqcrane

021- M O S H A V E R
021- 6  6 7 4  2 8 3 7 

INSPECTION OF CRANE 
TOWER CRANE

PHQ

بازرسی جرثقیل تاورکرین 

www.phq.ir

Info@phq.ir
Telegram.me/phqcrane
Instagram.com/phqcrane

021- M O S H A V E R
021- 6  6 7 4  2 8 3 7 

02188930943 
09128898594 
09121154318

02188930943 
09128898594 
09121154318

شرکت بازرسی بین المللی  
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بازرسی جرثقیل متحرک PHQ
INSPECTION OF 
MOBILE CRANES

www.phq.ir

از چه سالی بانک لیفتینگ تهیه و توزیع شده است ؟
بانک لیفتینگ از سال 1394 تدوین و هر ساله بازبینی و چاپ مجدد شده است.

در هر بازبینی ، تلفن ها ، آدرس ها و حوزه های کاری شرکت ها و افراد به روز رسانی شده است.

هر آنچه که درباره بانک لیفتینگ باید بدانید

بانک لیفتینگ در راستای توسعه و گسترش کسب و کار فعاالن صنعت جرثقیل ها 
از جمله تاورکرین ها ، جرثقیل های ســقفی و دروازه ای و جرثقیل های ماشــینی و 

متحرک ، لیفتراک ها و باالبرها ایجاد شده است.

Info@phq.ir
Telegram.me/phqcrane
Instagram.com/phqcrane

02188930943 
09128898594 
09121154318

021 M O S H A V E R
021 6 6 7 4 2 8 3 7

شرکت بازرسی بین المللی  

نقش بانک لیفتینگ در حوزه های اشخاص حقیقی و حقوقی یا همان شرکتی ها چگونه است ؟
کلیه افراد چه به صورت شخصی و چه به صورت شرکتی می توانند عضو بانک لیفتینگ بشوند و این عضویت رایگان است.
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INSPECTION OF 
OVERHEAD  AND
GANTRY CRANES

www.phq.ir

Telegram.me/phqcrane
Instagram.com/phqcrane

هدف ما اتصال خانواده بزرگ لیفتینگ به صنعت به صورت تخصصی است

www.liftingbank.ir
021 M O S H A V E R
021 6 6 7 4 2 8 3 7

یک سامانه ارتباطی خاص متعلق به بانک لیفتینگ هست ، تحت 
عنوان تلفن 021 مشاور moshaver 021  این به چه صورت است؟
این یک تلفن کامال انحصاری هست برای کلیه افراد تا بتوانند با ما 
در تماس باشند و هیچ وقت تلفن ما را  فراموش نکنند و هر وقت 

سوال داشتند و یا به خدمات ما نیاز داشتند به ما زنگ بزنند.
کافی هست حروف moshaver را روی تلفن شماره بگیرید که 
اگر این کار را با کد تهران انجام بدید مثال از تلفن همراه یا ثابت ، 
تلفن 02166742837 می شود . و همچنین تلفن 02188930943 

همواره آماده ارائه پشتیبانی خواهد بود 

02188930943 
09128898594 
09121154318

Info@phq.ir

بازرسي جرثقیل سقفی و دروازه ای

021- M O S H A V E R
021- 6  6 7 4  2 8 3 7 
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PHQ HOLDING
PROFESSIONAL TRAINING CENTER

Info@phq.ir

Telegram.me/phqcrane

Instagram.com/phqcrane

www.phq.ir

02188930943    
09128898594    
09121154318

021 M O S H A V E R
021 6 6 7 4 2 8 3 7
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بازرسی ایمنی و فنی لیفتراک
آموزش اپراتوری لیفتراک

آموزش تعمیر و نگهداری لیفتراک ها
آموزش تکمیلي دستگاههاي برقي

آشنایی با نقاط قابل باربرداری تاورکرین ها
علت ایجاد انواع حوادث مرتبط با شکست تاورکرین ها

آموزش اپراتوری جرثقیل متحرک
تعمیر و نگهداری جرثقیل متحرک

آشنایی با نحوه اصول باربندی و اصول بار
شناخت انواع بار ، مرکز ثقل بارها
مفهوم جریان کشی در جرثقیل های سقفی
اصول بهره برداری صحیح از جرثقیل های سقفی

دوره های آموزشی لیفتراک

دوره های آموزشی جرثقیل های متحرک موبایل

دوره استاندارد و ایمنی تاورکرین  

دوره های آموزشی جرثقیل های سقفی و دروازه ای
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تنها د  ارند ه نشان ملی استاند ارد  باالبرهای هید رولیکی د ر ایران از سازمان ملی استاند ارد  ایران
تنهاد  ارند ه پالک گواهی بازرسی کیفیت و استاند ارد  ایران

تنها تولید  کنند  گان جرثقیل های  پشت کامیونی با ظزفیت 30 تن به باال د ر کشور
تنها تولید  کنند ه باالبرهای آتش نشانی تا ارتفاع 33 متر د ر کشور

دفتر مرکزی و کارخانه : اراک – کیلومتر 7 جاده تهران – خیابان تالش – صندوق پستی : 38135/659
تلفن : 34131111-086 فاکس : 086-34131110 

شرکت لجور آرمان : تهران – خیابان مالصدرا – شیراز جنوبی – انتهای بن بست امینی – ساختمان امین – واحد 9 
تلفن : 88055810-021  فاکس : 88055807 -021  

www.lajvar.ir    ad@lajvar.ir    www.lajvararman.ir    office@lajvararman.ir
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فعاالن حوزه جرثقیل سقفی
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آد      رس تلفن شماره عضویت رد      یف  نام شرکت

تهران - مید      ان ولیعصر - خیابان شقایق - پالک8- واحد       19 88934737 2500 د      ژ صنعت پرشین 1

56233461 تهران - شهرک صنعتی شمس آباد       - بلوار نگارستان - نبش خیابان شهریور - شماره 134 6208 فروشگاه ساعی 2

تهران - اتوبان حکیم - بعد       از پل اشرفی اصفهانی - پالک17 44000506 2464 سد      ید       کاران صبا 3

تهران - شهرک ولیعصر- خیابان طالقانی - خیابان گلستانه -  کوچه طاهری پالک7 66310961 2471 شتاب صنعت 4

تهران - خیابان مطهری - خیابان میرعماد       - کوچه یکم - پالک6 - واحد       10 88747003 6212 کاوات 5

تهران - مید      ان آرژانتین - خیابان وزراء - کوچه هفتم -  پالک 7 طبقه اول 22654056 6213 شرکت وزنه 6

تهران - خیابان شریعتی -قلهک - کوچه سجاد       - پالک70 22612021 2449 آرتیستون صنعت 7

تهران - بلوارفرد      وس - خیابان الله مرکزی - کوچه نهم شرقی - پالک8 44426454 4901 آرتیمان تامین صنعت 8

تهران - مید      ان سپاه - خیابان پاد      گان - ولیعصر - پالک6- واحد       3  77602351 2483 آشتاب  9

تبریز- نرسید      ه به پلیس راه خسروشاه- کوی مهند      سان  04136378951 4842 آلتین پویا صنعت 10

جاد      ه قد      یم کرج- خیابان جوشن - خیابان د      هم شرقی  - پالک 5 قد      یم 8 جد      ید        66804628 6221 الکتروصنعت شیران 11

تهران - پل سید      خند      ان به سمت شریعتی - کوچه خیرمند      ی - پالک21 - طبقه2 26600912 2457 آیرا مکانیک 12

تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قیصر - پالک 41 طبقه 3 واحد 11   88731146 5973 بازرگانی میالد       - کیتو 13

تهران بزرگره شهید لشگری - کیلومتر 18 - خیابان لطیف جباری - نبش آذر 4 - پالک 5 44986226 6227 پل صنعت فلز  14

تهران - بلوار میرد      اماد       - شماره 376 88790154 6228 خد      مات لیبهر 15

تهران - خیابان ولیعصر - باالتر از زرتشت -  کوچه غفاری - شماره 29 88805151 6229 پوشش فلزی ایران  16

شهریار -کوچه پنجم جاده مالرد - صفادشت -  یوسف آباد قوام - بلوارقبچاق - خیابان چهارم غربی - پالک 4 و 6 65583374 6230 پیالن  17

تهران - خیابان انقالب - چهارراه فلسطین - ساختمان مهر - پالک2 66955421 6003 تلفر   18

تهران-  بزرگراه اشرفی اصفهانی - روبروی برج نگین رضا - ساختمان نگین واحد       3 44236274 3909 تهران وزنه  19

کیلومتر 19 اتوبان ساوه - شهرک پاسارگاد       - خیابان کمیل - پالک45 56573211 2651 توان سازه کیان  20

تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان قنبرزاده - بین کوچه 4و 6 - پالک 19 - واحد 3 88519737 6233 توان صنعت 21

تهران - خیابان آزاد      ی - بین خوش و بهبود      ی - پالک19- واحد       3 66894284 5999 مهرگان  22

تهران - بلوار میرداماد - میدان محسنی - خیابان وزیری پور - پالک 4 22914999 2562 23 نصرگستر اوراسیا

تهران - خیابان قزوین جنب شهرد      اری منطقه 11- پالک342 55413152 630 نیروپل سازه 24

تهران - خیابان سعد      ی شمالی - ساختمان 250 طبقه 3-واحد       6 77613641 4977 همکار تامین ید      ک 25

قزوین - شهر صنعتی البرز فلکه دوم جنب بانک ملی  09123816520 5019 جرثقیل مهارت  26

اصفهان- خیابان امام خمینی - بلوار عطاالملک - بین بلوک 23-24 03133880440 6237 شرکت تابان 27

تبریز - آذرشهر- کیلومتر 6 جاد      ه جزیره اسالمی - جنب کارخانه د      رپاد        04133467160 6238 یاقوت صنعت تبریز  28
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آد      رس تلفن شماره عضویت رد      یف  نام شرکت

تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - خیابان کوهسار پنجم - پالک4- واحد       2 22130603 2502 تیتان صنعت  پیشگام  28

تهران - خیابان ایرانشهر- جنوبی پالک 62 - واحد       6 88308615 5967 پاپصیران  29

جاد      ه قد      یم کرج - کوی 17 شهریور - بعد       از 15 متری سوم - پالک288  66391677 3280 جرثقیل سقفی صیاد      ی 30

تهران - بلوار میرد      اماد       - مید      ان محسنی - خیابان شاه نظری - خیابان کوشا - پالک9 88550832 2450 سپانو 31

تهران - ونک خیابان - ارارات - پالک12 22719227 3085 سیلور ورک فنالند        32

تهران - خیابان آزاد      ی - نبش خیابان د      کتر حبیب اهلل - پالک2- واحد       10 66023642 4615 شرکت وزین صنعت  33

تهران - شاد      آباد       - خیابان 17 شهریور - بعد       از بانک تجارت - پالک182 66803088 3276 فروشگاه جلیل زاد      ه  34

تهران -  باالتر از پارک ساعی - کوچه گل -  ساختمان گل - طبقه 4 - واحد       401 88652040 2881 فسان جرثقیل  35

تهران - کهریزک شورآباد 56544264 6210 فوالد       سووله پارس 36

تهران - همت - آزادگان - بلوار امیر کبیر - بلوار گل ها - نبش یاس 3 پالک 47 طبقه 2 44522415 2448 فیروزا 37

کرج - شهرک صنعتی بهارستان - خیابان رباط ماشین  44426267 6211 کارین  38

شهرک صنعتی اشتهارد       - خیابان گلریز 3 - پالک 1467/11 09123499038 1847 کاوه  39

اصفهان - شهرک صنعتی - سه راه مبارکه - خیابان 7 - فاز 2 - پالک5 03152373446 6214 کاویان کوبان البرز 40

کیلومتر 40 اتوبان تهران -قم شهرک صنعتی شمس آباد گلبرگ 12 پالک 9 56232969 2472 کران سیستم توران 41

تهران - بلوار اشرفی اصفهانی -گلستان 14 پالک 3 برج نگین رضا طبقه 6 واحد 608 44035680 2474 ویرا صنعت ماموت 42

مشهد       - بزرگراه آسیایی - کیلومتر 8- مقابل راه منزل آباد       آزادی 147 5136516488 3922 واحد       صنعتی یکتا  43

تهران فلکه د      وم صاد      قیه ابتد      ای اشرفی اصفهانی نبش خ هالل پ10 44227525 5938 سازه کاران شفق 44

جاد      ه قد      یم شاد      آباد      - خیابان 17شهریور- پاساژ وحد      ت - شماره 11 66824674 2369 میالد       د      ماگ 45

تهران - شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان 19 خیابان شمس نبش چهار فلز تراش پالک 1  55256937 4900 ابتکار نوین  46

شهرک صنعتی شمس اباد بلوار نگارستان خیابان فروردین پالک 20 09123015914 6217 آران باخ  47

چهارد      انگه - خیابان 21- مید      ان نصرت - خیابان صنایع - بلوک 10- پالک 1/40 55266583 6218 آرتیمان سازه پارس 48

تهران - مید      ان قزوین - ابتد      ای خیابان قزوین - پالک238 55429479 6219 فروشگاه آرین 49

اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت ابتدای فاز سوم خیابان شیخ بهایی اول پالک 117 03145643170 6220 آسگون فلز 50

تهران - خیابان آزاد      ی - شماره 358 66016196 2452 ایران ساخت 51

تهران - بزرگراه نواب - نبش خیابان دامپزشکی - ساختمان شهاب - واحد 321 66857534 2482 ایران وینچ 52

کرج - گلشهر خیابان پونه شرقی - گلستان 3 - پالک44 - واحد       5 02634657611 6231 تارا صنعت د      نیا  53

اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه شماره 6 - ساختمان کوثر- واحد 2 03132730844 6369 پویا تجهیز 54

اصفهان - صمد      یه - فروشگاه بزرگ تخت جمشید        32359279 6232 تخت جمشید        55
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آد      رس تلفن شماره عضویت رد      یف  نام شرکت

تهران - خیابان مطهری - خیابان فجر - خیابان لطفی - پالک106 - واحد       1 86073145 6256 پارسیان فالت کیش  1

تهران - پیج شمیران - ساختمان اداری امیر - پالک 362 - واحد 20 - طبقه همکف 77611903 6278 نوآوران آرسس صنعت  2

تهران - سه راه سیمان - نرسید      ه به مید      ان غنی آباد       - پالک14 33534104 4895 جرثقیل خیری  3

تهران - شاد      آباد      -  خیابان 17 شهریور - مجتمع تجاری پاسارگاد       - پالک16 66781511 6239 توان موتور 4

تهران - کامرانیه - خیابان منظریه جنوبی - نبش خیابان پیشرو - پالک2 22215133 2537 تیراژه ماشین  5

تهران - شهرک غرب - بلوار خوردین - تقاطع دادمان 88080800 6240 جرثقیل قد      س 6

خوزستان - شوشتر - خیابان عالمه شیخ - روبروی آتش نشانی - دفتر اجاره ماشین آالت سنگین 6226882 3056 جرثقیل کیوان  7

تهران - اتوبان همت به سمت کرج - بعد       از شهید      باقری - پروژه ایران مال  55244413 3076 جرثقیل محمد      ی  8

تهران - بزرگراه فتح - خیابان 17 شهریور - کوچه صنعت 66822560 1851 جرثقیل یوسفی  9

تهران - پاسد      اران - مید      ان نوبنیاد       - کوهستان 5 - پالک3 - واحد       2 22455435 3016 خورشید       فالت پارسی 10

تهران - جاده خاوران - سه راه شیما - دوربرگردان به سمت تهران - 33860934 2576 شهاب اطلس پارس 11

فلکه دوم صادقیه - خیابان مهران - انتهای کوچه اول - کوچه ارغوان یکم - پالک12طبقه1 44022303 4924 کامل پیله ور اریا  12

تهران - آزاد      ی نبش اسکند      ری شمالی - ساختمان 241 66420502 6246 صبا ماشین  13

اراک - کیلومتر 7 جاده تهران - خیابان تالش - شرکت لجور 08634131111 2577 لجور  14

تهران - اقد      سیه 09121781592 3057 جرثقیل زاگرس 15

تهران - چهارراه یافت آباد       - شهرک ولیعصر - خیابان رجایی - پالک22 - واحد       10 33460002 5177 جرثقیل شاهورانی  16

تهران - خیابان قزوین - خیابان غفاری - کوچه قطب - پالک534 55428769 5059 بازرگانی سلیمی  17

تهران - اتوبان آزاد      گان - ورود      ی احمد      اباد       مستوفی - خیابان شیرازی  56714997 1283 جرثقیل شکوفا  18

88030202 تهران - خیابان مالصدرا - کوچه صائب تبریزی - پالک 19 6251 یر ایران  19

تهران - خیابان سمیه - بعد       از چهارراه مفتح - شماره 102 88828112 6248 کمات ماشین شرق  20

جاد      ه شهریار - سعید      آباد       - ابتد      ای شهرک مهد      یه - پالک3  9121693248 6249 کیمیا ماشین اسیا  21

تهران - خاوران 33575335 6250 جرثقیل مرشد      زاد      ه  22

تهران - خیابان انقالب - کوچه برهانی - پالک20 66495721 3018 ماشین االت ایران  23

خوزستان - بندر ماهشهر - ناحیه ی صنعتی - بلوار سازمان برق جرثقیل حمید 06152340197 3054 جرثقیل حمید        24

تهران - خیابان قزوین - بعد       از خیابان مخصوص - پالک404 55404251 5190 ژاپن ماشین 25

تهران - خیابان قزوین - بعدازخیابان مخصوص - پالک 1 - واحد 1 84316 5095 روز افزون  26

تهران - خیابان قزوین - چهارراه عباسی - نبش خیری پالک527 - طبقه اول - واحد 1 55426536 6252 ابکوه گنو ویرتگن 27
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تهران-شهرک راه اهن- خ امیرکبیر- خ هاشم زاده- نبش رازقی سوم-  بلوک 81- زنگ سوم  44718033 1867 ابرگستر عرشیا 28

تهران - شریعتی روبروی پارک شریعتی - کوچه ذکایی - پالک33 22842415 6253 آرتا تجهیز آریان  29

تهران - سعادت آباد - سروغربی - کوچه آریا - کوچه شهید نامی _ پالک 39 واحد 4 26415812 2575 آریا د      یزل اروند        30

تهران - کیلومتر9 جاده قدیم کرج - خیابان سامانی پور - کوچه البرز 1 48641010 1366 آسان خود      رو  31

تهران - شهرک صنعتی چهارد      انگه - بلوار صنعتگر - خیابان مهر - پالک21 55253112 6254 ایران ید      ک 32

تهران - اتوبان شهید بابایی -  قنات کوثر - مطهری دوم شرقی پالک 1 22697116 2729 مه یاس قائم 33

تهران - خیابان توانیر - خیابان نظامی گنجوی خیابان پیوند کوچه حماسی پالک 12 88042893 2667 راهد      ار صنعت ماشین  34

کیلومتر 8 جاده مخصوص تهران کرج بعداز تقاطع کمربندی آزادگان نبش خیابان16 48642000 2552 محور ماشین  35

تهران - رسالت 09126365234 3042 جرثقیل علیرضا پور  36

قزوین - شهر صنعتی البرز فلکه دوم جنب بانک ملی  09123816520 5019 جرثقیل مهارت  37

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

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

زمینه فعالیت : .............................
نام شرکت :.................................
سمت : ......................................
تلفن : .......................................

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

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

ایمیل : ........................................
صفحات درخواستی : ......................
مکان درج آگهی : ............................

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.

WWW.PHQ.ir

شرکتهای هیرسا کیفیت پاسارگاد 

phq     holding
s e p t e m b e r - 2 0 1 7 no:2 WWW.PHQ.ir

021 M O S H A V E R
021 6 6 7 4 2 8 3 7www.phq.ir Info@phq.ir

فرم تقاضای درج آگهی در صنعت لیفتینگ 

02188930943  09128898594  09121154318 Instagram.com/phqcraneTelegram.me/phqcrane
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تهران - مید      ان قزوین - 100متر بعد      از خیابان غفاری - پالک 377 55404093 3513 آسیا بکسل 1

تهران - خیابان قزوین - خیابان غفاری- پالک18 55411907 3130 پارسیان بکسل  2

تهران - خیابان قزوین - ابتد      ای خیابان مخصوص  - پالک3 55414945 2001 پاور بکسل  3

تهران - خیابان قزوین - خیابان غفاری روبروی مسجد       توتونچی - پالک102 55420367 4849 پرزان بکسل  4

تهران - بزرگراه کرد      ستان - خیابان جهان آرا - خیابان سی و هشتم - پالک46 - واحد 1  88229040 4158 پوالد       رسن اریا  5

تهران - مید      ان قزوین - خیابان غفاری - پالک48 55422791 2679 تکین بکسل  6

تهران - مید      ان قزوین - خیابان غفاری جنب مسجد       توتونچی - پالک95  5541201 3528 جنرال بکسل  7

تهران - مید      ان قزوین - روبروی خیابان مخصوص - پالک 378 55403062 3232 د      راگو بکسل پد      ید       8

تهران - خیابان قزوین - خیابان غفاری - جنب مسجد      توتونچی - شماره 103 55428293 3146 رابط صنعت  9

تهران - خیابان ولیعصر - خیابان فرشته - پالک132- واحد       17 22140370 6259 رابین تجارت شرق  10

تهران - خیابان آفریقا - بلوار گلشهر - مجتمع اد      اری 22 - طبقه 2 - شماره10 22040364 3824 سامه افزار تازک 11

تهران - مید      ان قزوین - خیابان غفاری - کوچه موسیوند       - پالک52 55402296 3141 سپاهان بکسل  12

تهران - خیابان قزوین - روبروی 16 متری امیری - پالک1302 55703559 3107 سنگ شکن گارانتی  13

تهران - خیابان قزوین - جنب پارک رازی - پالک300 55416005 2692 سهند       بکسل  14

تهران - ابتد      ای خیابان قزوین - جنب پاساژ امید       - پالک271 55413585 2708 سیم بکسل ایران  15

تهران - خیابان قزوین - خیابان غفاری - شماره 20 55418083 3132 سیم بکسل ریاحی  16

تهران - مید      ان قزوین - خیابان غفاری - کوچه قطب - پالک9 55409714 4887 سیم بکسل یوسف  17

تهران - خیابان قزوین - خیابان مخصوص - پالک19 55427459 3225 سینا سیم 18

تهران - خیابان قزوین - پالک333 55411256 3512 طهران بکسل  19

تهران -خیابان قزوین - بعد       از کوچه موسیوند       - خیابان غفاری - پالک 77 55428925 5211 آراکس بکسل 20

تهران - خیابان امام خمینی - پاساژ رشید      ی - پالک24 66752508 3142 استیل بکسل  21

تهران - خیابان قزوین - جنب پارک رازی - پالک306 55426510 3218 بکسل کار طهماسبی  22

تهران - خیابان قزوین - خیابان مخصوص - پالک130 55415220 3154 فروشگاه پژلند        23

تهران - خیابان قزوین- خیابان غفاری نبش گاراژ شیرد      ل - پالک56 55407424 862 شفق بکسل  24

تهران - مید      ان قزوین - مقابل اد      اره راهنمایی رانند      گی منطقه 11- پالک407 55417828 3077 ابزاربکسل  25

تهران - ابتد      ای خیابان قزوین - نبش پاساژ فرجی - پالک256 55413707 3532 ابزاربکسل ساربانها  26

تهران - خیابان امام خمینی - جنب پاساز تبریز - کاال فنی اتحاد       - پالک146 66718326 2684 اتحاد        27
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تهران - خیابان قزوین - روبرو اد      اره راهنمایی رانند      گی - پالک419 55415228 5196 آریا بکسل  28

تهران - مید      ان قزوین بعد       از خیابان غفاری - نرسید      ه به شهرد      اری - پالک326 55409833 2493 اسلینگ بکسل  29

تهران - خیابان قزوین نرسید      ه - به خیابان غفاری - پالک295 55407114 3513 هایپربکسل  30

تهران - خیابان قزوین - خیابان غفاری - پالک36 9121859939 3096 ایران بکسل 31

تهران - خیابان قزوین روبروشهرد      اری - پالک391 55420800 2713 ایگل بکسل  32

تهران - خیابان قزوین - روبرو بانک صاد      رات - پالک378 55421077 1997 بهسازان سیمین  33

تهران - خیابان قزوین - نرسید      ه به پل امام زاد      ه معصوم - پالک788 55425600 3240 بارو 34

تهران - خیابان قزوین - روبرو مجتمع فرهنگی ورزشی - رازی - پالک327 55411341 2689 بازرگانی استیل پیچ  35

تهران - خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا - ابتد      ا کوچه میرزایی - پالک1 66743560 3526 بازرگانی براد      ران  36

تهران - خیابان قزوین - بعد       از خیابان مخصوص - پالک 441 55419417 3080 بازرگانی براد      ران عرب  37

تهران - مید      ان قزوین - نرسید      ه به شهرد      اری منطقه 11- پالک383 55407097 3529 بازرگانی پرسین  38

تهران - خیابان قزوین - خیابان مخصوص - پالک29 55411703 3226 بازرگانی پوالد        39

تهران - خیابان قزوین - روبروی پارک رازی - پالک335 55425439 6265 بازرگانی جهان ارای  40

تهران - خیابان قزوین - نبش خیابان غفاری - پالک6 55413166 4915 بازرگانی حامد      ی  41

تهران - خیابان قزوین - جنب شهرد      اری - منطقه 111- پالک323 55417221 3222 بازرگانی حمید      ی  42

تهران - خیابان قزوین - خیابان غفاری - بن بست قطب - پالک15 55400180 2685 بازرگانی د      ارابی  43

تهران - مید      ان قزوین - خیابان مخصوص - نبش گاراژ بگینی - پالک57 55409906 3914 بازرگانی د      راکو بکسل  44

تهران - خیابان قزوین - خیابان مخصوص - پالک49 55415114 2667 بازرگانی شاهنگ گر  45

تهران - خیابان غفاری - پالک 122 55410781 3081 فوالد       پرس  46

تهران - خیابان قزوین - روبروی خیابان - مخصوص - پالک388 55416641 4860 صنعت بکسل  47

تهران - خیابان قزوین - ابتد      ای خیابان غفاری - شماره 12 55400993 2711 بازرگانی علی عراقی  48

تهران - خیابان قزوین - خیابان مخصوص - پالک51/3 9126932183 3101 بازرگانی فوالد       وایر  49

تهران - خیابان قزوین - بعد       از خیابان غفاری - کوچه موسیوند       - پالک5 55421311 6268 بصروی 50

تهران - جاد      ه ساوه - شاتره - جنب تعمبرگاه ساحل - پالک381 55244743 3079 فروشگاه عباسیان  51

تهران - مید      ان قزوین - خیابان غفاری - بعد       از آقاباالزاد      ه - پالک113 9122203803 3106 بکسل المهد      ی 52

تهران - خیابان قزوین - خیابان غفاری - کوچه قطب - پالک 20 55417084 6270 سیم بکسل ازاد      گان 53

تهران - خیابان قزوین - خیابان غفاری - پالک288 55423942 3536 بازرگانی حقیقت  54
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تهران - خیابان قزوین - خیابان مخصوص روبه رو نمایند      گی هیوند      ای - پالک73 55425706 3115 بازرگانی فجر 55

تهران - مید      ان قزوین - جنب مجتمع صنعتی مشهد       - پالک229 55417226 3508 ابزار صنعتی عرشیا 56

تهران - مید      ان قزوین - خیابان قزوین - جنب بانک شهر - پالک 366 55421077 2683 باختر پد      ید       فوالد        57

تهران - مید      ان قزوین - خیابان غفاری - روبروی پاساژ الزهرا - پالک44 55412028 4850 فوالد       بکسل 58

تهران - ابتد      ای خیابان قزوین - جنب باربری مشهد       - پالک219 55410690 3516 بکسل الغد      یر 59

تهران - مید      ان قزوین -جنب پارک رازی-پالک 304 55415620 5052 سیم بکسل عماد       60

تهران-مید      ان قزوین-خیابان قزوین-خیابان غفاری-پالک 22 55415715 5053 بازرگانی سعید       61

تهران - خیابان کارگرجنوبی -خیابان طوس- خیابان غفاری - پالک143 55422906 5055 تامین ابزار سبحان 62

تهران - خیابان قزوین - خیابان مخصوص - پالک19 55427459 3225 سیناسیم 63

تهران - خیابان قزوین-ابتد      ای خیابان غفاری- کوچه قد      س تهران - پالک12 55414577 717 فروشگاه کریمی 64

021 M O S H A V E R
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PHQ HOLDING
www.phq.ir

نام و نام خانوادگی : .......................
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نام شرکت :.................................
سمت : ......................................
تلفن : .......................................

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

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

ایمیل : ........................................
صفحات درخواستی : ......................
مکان درج آگهی : ............................

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

فرم تقاضای درج اطالعات در بانک لیفتینگ

Instagram.com/phqcraneTelegram.me/phqcrane

درج اطالعات به صورت رایگان

02188930943  09128898594  09121154318
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NO.5 March-April 2020

آد      رس تلفن شماره عضویت رد      یف  نام شرکت

تهران - خیابان قزوین روبروی د      خانیات - خیابان  د      رختی - پالک544 55404300 4871 سان هید      رولیک  1

تهران - جالل آل احمد       - جنب د      رمانگاه باران - کوچه اول - پالک6 88335701 1926 د      لتا راه ماشین  2

تهران -کیلومتر 24 جاد      ه مخصوص کرج - نبش خیابان کشاورز - پالک31 36101450 1603 سامان سازان باختر 3

تهران - خیابان د      یباجی جنوبی - خیابان براد      ران جوزی - کوچه آشیان - پالک3 22769343 4604 جهان بهرو 4

تهران - خیابان قزوین - بین د      خانیات و چهارراه عباسی - پالک550 55411534 4872 راه موتور 5

تهران - خیابان قزوین - نرسید      ه به پل امام زاد      ه معصوم - پالک 691 55735317 3234 رویال کوماتسو 6

تهران - خیابان قزوین - د      وراهی قپان - جنب کوچه میرزاخانی - پالک909 55145302 4943 رویال ماشین پارت 7

مشهد       - بزرگراه آسیایی - تقاطع میثاق - جنب سیمان شرق  051366664000 5242 آران ماشین توس  8

تهران - خیابان امام خمینی - مجتمع تجاری نظام - طبقه سوم - واحد       405 09121155289 4613 ابزار برین  9

تهران - سه راه آذری - خیابان 45 متری زرند       - پالک491 66661040 2529 آسان راه البرز  10

تهران - خیابان ولیعصر - مقابل پارک ملت - برج ملت طبقه نهم - واحد       6 22046640 4938 اسنو پارس 11

تهران - 45 متری زرند       - مجتمع تجاری کاترپیالر  66626934 4938 آلیس کوماتسو  12

تهران - خیابان ولیعصر - روبروی خیابان جام جم - خیابان مهیار - پالک57 22050115 4606 ایران تراکتور  13

تهران - خیابان آزاد      ی - بین نواب و اسکند      ری - خیابان سامانی - پالک1 66428041 4605 ایران ماشین کار  14

تهران - خیابان قزوین - سه راه مخصوص - مقابل بانک صاد      رات - پالک394 55414951 4869 پارت فیلتر  15

تهران - خیابان قزوین به سمت سه راه آذری - ایستگاه سلیمانیه - پالک 1088 88053576 4489 پارت لود      ر  16

تهران - مید      ان جمالد      ین اسد      اآباد      ی - خیابان الله پالک70 88061381 2546 پارس یونایتد       موتورز 17

تهران - مید      ان آرژانتین - خیابان زاگرس - پالک19 88774499 2545 پارسیان پیشرو صنعت  18

تهران - مید      ان فاطمی - ساختمان فاطمی - واحد       54 88983375 2544 پاسارگاد       ماشین  19

تهران - اسالمشهر - خیابان بسیج - روبروی شهرک سعید      یه  56478893 765 پاسارگاد       ماشین پرشیا 20

تهران - خیابان قزوین - روبروی د      خانیات - پالک396 55415408 4855 پرشین ید      ک  21

تهران - خیابان قزوین - بعد       از شرکت د      خانیات - پالک493 55413236 4870 بابکت سرویس 22

تهران - خیابان شریعتی - بعد       از پل سید      خند      ان - پالک965 - واحد       9 22893217 2532 تجهیز ماشین اساد        23

تهران - خیابان قزوین - د      وراهی قپان - مجتمع تجاری الجواد       - پالک 29 55719005 4934 تکنو استارت د      یزل  24

تهران - خیابان قزوین - نرسید      ه به د      وراهی قپان - پالک836 55708688 3102 تکنو لیبهر  25

تهران - خیابان کریم خان زن- روبروی ایرانشهر - پالک 1 - طبقه 2- واحد       4 42235002 2554 ماشین معد      ن کویر  26

تهران- جاد      ه مخصوص- کیلومتر 8 بعد       از آزاد      گان- نبش خیابان 16- پالک 14 48642000 2552 محور ماشین 27
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آد      رس تلفن شماره عضویت رد      یف  نام شرکت

تهران - خیابان شهید       بهشتی - خیابان سر افراز - پالک 47 09128240599 6170 پارس پروژه راه صنعت 28

55414556 تهران - خیابان قزوین - روبه روی شرکت د      خانیات - پالک 498 3540 تکنیک کوماتسو  29

66393327 تهران - 65 متری فتح- خیابان 17 شهریور-پاساژ آزاد      ی-پالک 23  3254 ابزار جهان  30

55415547 تهران-خیابان قزوین-روبروی د      خانیات-پالک 428  5057 راه ساز  31

55403360 تهران- خیابان قزوین-روبه روی د      خانیات -اول میرجلیلی -پالک 117  5050 پارت د      فتر  32

55400018 تهران- خیابان قزوین - د      خانیات عباسی - پالک 564  5163 بازرگانی همیار  33

تهران - خیابان قزوین - بعد       از د      خانیات - شماره 554 55405287 4909 د      یزل کوماتسو  34

تهران-خیابان زرند       - پاساژ کاترپیالر - پالک197 66608350 5165 بازرگانی بابازاد      ه 35

66634186 تهران- خیابان زرند       - پاساژکاترپیالر-  پالک190  5166 بازرگانی حسین لو  36

تهران-اول الله زار - پاساژبازار صنعت - پالک8 33947756 5167 بازرگانی ولی زاد      ه  37

تهران-مید      ان فاطمی - ساختمان فاطمی - پالک54ط5 88983375 5168 پاسارگاد       ماشین  38

تهران - خیابان قزوین - بعد       از شرکت د      خانیات - پالک481 55425156 4881 راه ساز کوماتسو  39

بوشهر - خیابان د      هقان - مقابل گمرک ساختمان معزی 22522665 5170 بازرگانی رییسی 40

تهران -فلکه د      وم صاد      قیه -پالک432 - طبقه 2 - واحد       206 22873556 3814 نوآوران اتوماسیون د      نا  41

تهران -خیابان قزوین - چهارراه عباسی -پالک 523  55413799 4926 هاتص ید      ک  42

تهران - خیابان سمیه - بعد       از چهار راه شهید       مفتح - شماره 102  88860975 2525 هپکو 43

تهران - خیابان قزوین - روبه روی خیابان مخصوص - پالک 390 55402237 3531 هپکو پارس  44

تهران - خیابان پاسد      اران - بوستان د      وم )اخوان( - پالک 12- واحد       2 22898953 2573 هلی خود      رو  45

تهران- بلوار امام رضا- روبروي شهرک کاروان - شماره 970  33860190 2551 هم آوند       چکاد        46

تهران - منطقه11- خیابان براد      ران احمد      ی سخا - پالک 124 55400257 4942 همکار لود      ر  47

تهران - کیلومتر 8 جاد      ه مخصوص کرج - بعد       از کمربند      ي آزاد      گان - پالک 147  44542863 2526 همیار ماشین آسیا  48

تهران - خیابان قزوین- خیابان مخصوص- پالک28 55407087 3113 ید      ک آلیس  49

تهران - بلوار فرد      وس شرق- تقاطع وفا آذر- ساختمان ایریک شمالی 44012499 4442 ماند      گار تجارت شریف 50

تهران - خیابان قزوین - چهارراه عباسی - جنب پل نواب - پالک743 55419045 3098 تهران ید      ک 51

تهران - خیابان قزوین - بعد       از شرکت د      خانیات - پالک 483 55421978 3507 مولتی پارت  52

تهران - تقاطع مفتح وسمیه - د      اخل خیابان سمیه - ساختمان - شماره 102  88845993 4925 کومات ماشین شرق  53

تهران- خیابان شیراز شمالی - خیابان صائب تبریزی شرقی - پالک 10 - واحد      2 88644680 4594 پارسی رآد       ایرانیان 54
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آد      رس تلفن شماره عضویت رد      یف  نام شرکت

تهران- خیابان مطهری- خیابان میرعماد       - کوچه د      وم - پالک 18- طبقه پنجم 88512141 2522 سنگین ماشین ایستا  55

تهران - بلوار کشاورز - خیابان غریب - کوچه سوسن- پالک 4 - واحد       28 66813128 4601 ماشین رول  56

تهران - تهرانپارس - خیابان فرجام - بعد       از بزرگراه باقری - پالک 20 77740233 4600 صد      رافید      ارایرانیان  57

تهران - خیابان انقالب - خیابان براد      ران مظفر-پالک 101 )ساختمان صبا (   88557526 4614 فراد      ید      میهن 58

تهران -خیابان قزوین - 45 متری زرند       - گاراژ شرق 66651272 4910 فرهاد       ید      ک  59

تهران - سه راه آذری - خیابان زرند       - مجتمع کاترپیالر -  پالک 81 66653144 4939 فروشگاه اکباتان  60

تهران - سه راه آذری - ابتد      ای خیابان زرند       - پاساژ 213 -  پالک 50 66620414 4931 پارت رسان  61

تهران -سه راه آذری -مجتمع کاترپیالر - پالک 133  66699627 4937 فروشگاه چهارد      هم  62

تهران - سه راه آذری - خیابان زرند       - مجتمع تجاری213 - پالک 45 66693607 4928 فروشگاه شبستری  63

تهران -سه راه آذری- خیابان زرند      - روبروی د      رمانگاه مشیری - پالک 77 66629059 4927 فروشگاه عالم زاد      ه  64

تهران - خیابان قزوین - بعد      از د      خانیات - نبش گاراژ لیفتر - پالک 497 55428815 4868 فروشگاه مرکزی نوین  65

تهران -ابتد      ای جاد      ه ساوه - جنب بازار مبل 3 - طبقه اول - پالک 56 66626806 4940 فروشگاه نشاط  66

تهران - خیابان قزوین - جنب پمپ بنزین - پالک 785  55708070 4936 کت ماشین سنتر  67

تهران - خیابان قزوین - بعد       از د      خانیات- نبش گاراژ تهران سیر - پالک 479  55422152 3495 کرمان کوماتسو  68

55257393 تهران - بزرگراه آزاد      گان - کمربند      ی جاد      ه ساوه - نبش علی آباد       قاجار  4851 لوازم ید      کی ماک 69

تهران - خیابان سمیه - شماره 102- ساختمان هپکو- طبقه ششم 88828112 2571 آفتاب شرق  70

تهران - کیلومتر 19 جاد      ه قد      یم کرج - جنب شرکت هپکو - پالک 609 44988591 750 یکتا کرین  71

66802748 کیلومتر 5 جاد      ه قد      یم کرج)خیابان فتح(- خیابان جوشن- کوچه 5 غربی- شماره 4 4611 ماشین سازی کالر 72

تهران - خیابان بخارست - خیابان هشتم - پالک 7 88535559 2555 ماشین سنگین آریا 73

تهران - خیابان کاشانی نرسید      ه به جنت آباد       - پالک 8 44133601 5157 نیماتسو پارس  74

تهران -خیابان شهید       بهشتی - خیابان پاکستان-کوچه د      وم- پالک 13- طبقه 6 88750727 2441 حفار ماشین شیراز  75

تهران - خیابان مطهری تهران - خیابان میرعماد       تهران - کوچه یکم تهران - پالک 5 88741696 5159 ویرتگن قشم  76

تهران - خیابان سمیه - بین مفتح وفرصت - پالک 102 88328656 5160 ماشین آالت شرق  77

55415558 تهران -خیابان قزوین بعد      از پل نواب - پالک646 5161 بازرگانی آریا تراک  78

تهران -خیابان ملت - کوچه آذر طوس - پاساژ سبحان - پالک 56  36055637 5162 بازرگانی پاکد      امن  79

تهران - بلوار میرد      اماد       - شماره 376 88790154 6228 خد      مات لیبهر 80
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NO.5 March-April 2020

آد      رس تلفن شماره عضویت رد      یف  نام شرکت

تهران - خیابان قزوین - روبه روی شرکت د      خانیات - پالک26 55422237 5134 تراشکاری البرز   1

تهران - خیابان قزوین - د      وراه قپان - پالک1012 55138170 5135 جنرال لیفتراک 2

تهران - خیابان قزوین -د      وراهی قپان -جنب کوچه میرزاخانی - پالک 909 55145302 4943 رویال ماشین  3

تهران - خیابان قزوین خ میرجلیلی - پالک58 55426846 5137 فروشگاه شیرزاد      ی  4

تهران - خیابان قزوین خ میر جلیلی - پالک50 55415086 5138 د      یزل تراک  5

55418776 تهران - خیابان قزوین روبه روی راهنمایی - پالک425 5139 6  لیفتراک پیشرو تراک

تهران - خیابان قزوین - خیابان آذری - گاراژ بار سهامی  66623528 5141 ایران لیفتراک  7

اصفهان - شاپور جدید - میدان مشیرالدوله 09136557739 5383 لیان صنعت 8

تهران - خیابان قزوین - پاساژمیالد       قائم - پالک 243 66645633 5144 فروشگاه بالکان سهند       9

تهران - خیابان زرند       - گاراژ مروتی - پالک 12 66632895 5145 لیفتراک طاها 10

تهران -خیابان زرند       - پاساژ213 - پالک 38 66629046 5146 مهان ماشین  11

تهران - خیابان زرند       - پاساژ 213 - پالک 45 66693607 1967 فروشگاه خسرو 12

تهران - جاد      ه ساوه - بعد       از بازار آهن - نعمت آباد       - پالک 662 5587992 2479 کاسپین ماشین  13

تهران - چهارراه یافت آباد       - گاراژ اسد      ی - پالک 25 09124234298 5147 فروشگاه موسوی  14

تهران - جاد      ه ساوه - شهرک چهارد      انگه - شرکت صنیع کاوه 55275914 4989 لیفتراک محسن  15

تهران - ج ساوه - چهار د      انگه - پالک 250 55855999 5149 خد      مات لیفتراک برتر  16

تهران - خیابان قزوین - د      وراه قپان - پالک980 55767715 5151 صنعتی آرال  17

تهران - خیابان قزوین - نبش خیابان طالبی - پالک 1115 55764291 5152 سانترال لیفتراک  18

تهران - خیابان قزوین - د      و راه قپان- پالک 953 55148914 6264 تکنو لیفتر آریا  19

تهران - خیابان  قزوین - د      وراه قپان - جنب پاساژالجواد       - پالک 894  55705030 5154 آسیا لیفتراک  20

تهران - مید      ان قزوین -جنب پارک رازی-پالک 304 55415620 5052 سیم بکسل عماد        21

تهران کیلومتر 9جاد      ه مخصوص کرج -خیابان جالل - خیابان کاج - پالک 2  66640651 3912 مهریزان  22

تهران - خیابان کریمخان زند      - خیابان خرمند       شمالي - خیابان اعرابی 3 - پالک 24  09136557739 4546 لیفتراک سازی سهند        23

تهران - خیابان قزوین - روبروی فرهنگسرای قرآن - پالک 1242 44191002 4913 ید      ک پرکنیز  24

تهران -  بزرگراه  فتح  55429015 5038 کیان برنا ماشین  25

تهران - خیابان قزوین-خیابان مخصوص -پالک45  55425228 5056 سیم و قالب عرب  26

مید      ان قزوین - خ قزوین - جنب بانک سپه پ343 88821561 4844 بازرگانی پایتخت  27



www.liftingbank.ir
lifting Bank

47

آد      رس تلفن شماره عضویت رد      یف  نام شرکت

تهران - خیابان قزوین-خیابان غفاری - پالک14 55411520 5051 فروشگاه میر کاظمی  28

تهران-مید      ان قزوین -خیابان قزوین-خیابان غفاری -کوچه قطب -پالک22 55401687 5054 فروشگاه نوین  29

تهران - خیابان قزوین - فرهنگسرا -پالک 1222 55133266 5101 تهران کالرک  30

تهران - خیابان قزوین- فرهنگسرا- پالک 1214 55137026 5102 د      نیای لیفتراک  31

تهران - خیابان قزوین - فرهنگسرا - پالک 1240 55730633 5103 معد      ن لیفتراک جرثقیل  32

تهران - خیابان قزوین - بعد      از پمپ بنزین - پالک 833  55785561 5105 پرسپولیس لیفتراک  33

تهران - خیابان قزوین - امازاد      ه معصوم - پالک 734  55409721 5106 پارس لیفتراک  34

خیابان قزوین - فرهنگسرا - پالک1244 55139180 5107 معد      ن ماشین  35

تهران - خیابان قزوین - ایستگاه تیموری - روبه روی بانک تجارت - گاراژارومیه 55765233 5108 لیفتراک صنعت  36

تهران - خیابان قزوین - فرهنگسرا- پالک 1175 55708797 5109 خراسانی 110  37

تهران - خیابان قزوین - فرهنگسرا- پالک 1230 55708511 5110 لیفتراک سعید       121 38

تهران - خیابان قزوین - پل امامزاد      ه معصوم - پالک 778 55407782 5111 پارت یاب سهند        39

تهران - هالل احمر- خیابان کشاورز - جنب پمپ بنزین - پالک 7 55416022 5113 پارسه  40

تهران - خیابان قزوین - روبه روی فرهنگسرای قرآن - کارواش یگانه  55709815 5114 حبیب وطن 41

تهران - خیابان قزوین - اول هالل احمر -پالک 501  55415371 5115 قد      رت لیفتراک  42

تهران - خیابان قزوین - مقابل پل نواب - پالک 573 55778386 5117 لیفتراک برقی ایران   43

تهران-خیابان قزوین-نرسید      ه به سه راه آذری-پالک 1329 66694270 2000 البرز لیفتر  44

تهران - خیابان قزوین - سه راه آذری  - پالک 1327 66691848 5119 جهان لیفتراک  45

تهران - خیابان قزوین - سه راه  آذری - پالک 1343 66698877 5120 لیفتراک فجر 46

تهران - خیابان قزوین - سه راه آذری - پالک1305 6692628 5121 فد      ک قطعه سازان  47

تهران - خیابان قزوین - د      وراهی قپان - خیابان بنکد      ار - پالک 6 55713004 5122 تکنیک لیفتراک  48

تهران - خیابان قزوین - جنب فرهنگسرای قرآن - پالک 1185 55708813 5123 نوین لیفتراک  49

تهران - خیابان قزوین - خیابان مخصوص - پالک142 55424781 5124 لیفتراک پاسارگاد        50

تهران - خیابان قزوین - خیابان مخصوص - پالک 48 55416204 5125 فروشگاه پیشرو  51

تهران - خیابان قزوین - نبش عظیمی - پالک1203 55770023 5126 ید      ک لیفتراک  52

66840632 تهران - شهر قد      س - بلوار انقالب - روبه روی آتش نشانی 4563 لیفتراک امین  53

کیلومتر20 بزرگراه فتح-روبروی بیمارستان ارشاد       - مجتع نگین - پالک114 66929099 4553 لیفتراک د      ی  54
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آد      رس تلفن شماره عضویت رد      یف  نام شرکت

تهران - خیابان قزوین - پاساژ میالد       قائم - طبقه اول - پالک 427  66629637 5071 د      ووگستر پارسا 55

تهران - خیابان قزوین - ایستگاه تیموری - گاراژخلیل پور 55704140 5128 صنعت لیفتراک  56

تهران - خیابان قزوین - فرهنگسرا - گاراژ خلیل پور - پالک30 55751692 5129 لیفتراک شیرازی  57

تهران - خیابان قزوین - فرهنگسرا - پالک 1188 55709288 5130 اورجینال لیفتراک  58

تهران - خیابان قزوین - فرهنگسرا - پالک 1636 55745999 5131 پارت قطعه  59

تهران - خیابان قزوین - فرهنگسرا - پالک 1216 55748565 5132 لیفتراک مرکزی  60

تهران - خیابان قزوین - فرهنگسرا - پالک 1212 55143950 5133 پرشین ماشین  61

تهران - خیابان آزاد      ی - نبش خیابان زارع - پالک 128- طبقه سوم  66914371 4566 آریان یسان ماهان  62

تهران - خیابان قزوین -نرسید      ه به  16متری امیری - گاراژ کاوه 55762132 4560 پایا لیفتراک  63

اصفهان - خیابان امام خمینی - نبش خیابان مشیرالد      وله )شاهپور جد      ید      (  33880391 2451 پرد      یس صنعت  64

تهران - خیابان بهشتی- خیابان سرافراز - کوچه یکم - پالک 12- واحد       1 42984 1736 تسهیل ماشین صنعت  65

تهران - خیابان قزوین - روبه روی د      رب اصلی د      خانیات - پالک 586 55419659 3505 تک لیفتراک  66

تهران - سه راه آذری،45متری زرند      - گاراژ نصیری  66691613 3216 لیفتراک د      رخشان  67

تهران- خیابان قزوین- جنب خیابان شهید       حسینی)سلیمانیه(- پالک1031 55138170 3170 جنرال لیفتراک 68

48643000 تهران- کیلومتر 9 جاد      ه قد      یم کرج - خیابان سامانی پور - خیابان البرز اول 2508 چین ران ماشین  69

تهران - ضلع جنوب غربی پل فرد      وس - شماره 30 - مجتمع ارم 44121731 4549 راد      کیان ماشین  70

88681120 کیلومتر 17 جاد      ه مخصوص کرج سه راه اند      یشه -30 متری اقتصاد       - پالک 16 4550 زاگرس لیفتراک  71

تهران - سه راه آذری - نرسید      ه به د      وراهی قپان -پالک 1034 55766785 4564 فروشگاه پارت لیند      ه  72

تهران - سه راه اذری. خیابان 45 متری زرند      . مید      ان بوتان پالک 43 66698915 4911 پاور لیفتراک  73

تهران - خیابان قزوین - خیابان سبحانی - پاساژ میالد       - طبقه زیرهمکف - پالک39  66680584 4562 لیفتراک پایتخت  74

تهران - خیابان آزاد      ی - روبروی د      انشکد      ه د      امپزشکی - پالک 130 44545700 1755 لیفتراک سازی آریا  75

تهران - بزرگراه فتح - بعد      از پل کفش ملی - پالک  866 09123183374 6202 لیفتراک لیفتو            76

تهران -خیابان قزوین - فرهنگسرا - پالک1654 55708541 5100 باالبر کاران 77

تهران - میدان جمهوري - ساختمان شهاب 3 ,واحد 322 09122002522 6638 سافکو 78

کرج - بلوار بهشتی - روبه روی کالنتری 24 5155 تامین قطعه کرج  79

تهران -خیابان بروجرد      ی فلکه د      ولت آباد       - نبش کوچه ظفر 5136 لیفتراک مهد      ی  80

تهران - خیابان قزوین - پاساژمیالد       قائم - پالک 253 5143 هایستر ید      ک  81
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فعاالن حوزه باالبر

فعاالن حوزه تاورکرین
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آد      رس تلفن شماره عضویت رد      یف  نام شرکت

تهران - جاد      ه ساوه - چهارد      انگه - روبه روی تاالر تند      یس - پالک 359 55272818 2983 شرکت کاریران 1

تهران - خیابان انقالب - ساختمان فرورد      ین - طبقه پنجم - واحد       18 66417171 1999 باالن صنعت 2

کیلومتر 8 جاد      ه مخصوص کرج - جنب شرکت تام ایران خود      رو - شماره 147 44525222 6199 کند      وکاو ماشین 3

شیراز - شهرک صنعتی بزرگ شیراز - بعد      از مید      ان ششم - نبش خیابان 33 7743348 4464 بیشرو باالبرفارس  4

تهران - شریعتی - بن بست سینا- ساختمان پل رومی - پالک 2- طبقه چهارم 22688720 3880 د      نا باالبر ایرانیان 5

اهواز - خیابان آزاد      گان - روبروی خیابان شمخانی- پالک 65 - طبقه اول 32202020 4540 پارسیان باالبر 6

تهران - خیابان پاسد      اران - شماره 306 - واحد       8 22766548 1600 آریا صنعت 7

اصفهان - خیابان چهار باغ خواجو - خیابان عافیت بعد       از امامزاد      ه باقر - پالک 171 32245571 4571 کالیر 8

تهران - شهرک صنعتی چهار د      انگه - خیابان 15 - پالک 7 55283910 6200 رها ید      ک 9

تهران - شهرک صنعتی چهارد      انگه - خیابان 15/5 - پالک 15 55448609 6201 پارس صنعت نوین 10

A2       تهران - میرد      اماد      - خیابان حصاری)رازان جنوبی(-پالک 19- واحد 22254452 1613 فراگرد      ان 11

تهران -خیابان قزوین - فرهنگسرا - پالک1654 55708541 5100 باالبر کاران  12

آد      رس تلفن شماره عضویت رد      یف  نام شرکت

کیلومتر 28 جاد      ه مخصوص تهران کرج- روبروی کارخانه نورد      سرد        12314030 1609 ایمن تاورکرین  1

تهران -خیابان بهارشمالی - خیابان یزد      ان نیاز - پالک 23  22774237 4968 بهینه صنعت د      یهیم  2

تهران-بلوار میرد      اماد      -خیابان البرز-کوی قباد      یان شرقی -شماره 34 22227621 1962 اهرمکو  3

22460076 کیلومتر 25 جاد      ه کرج )گرمد      ره ( بلوار امیر آباد      -نبش کوچه صلواتی -طبقه 4 -واحد      5 5236 مهند      سی تاورایران  4

خروجی کیلومتر 27 اتوبان تهران کرج- ورود      ی شهرک جهان نما- خیابان اول- پالک 10 32308813 1608 خان محمد      ی  5

اراک - شهرک کوثر - مجتمع صد      را- بلوک 7 - واحد       31 09188606691 3598 تاورکرین عرش  6

تهران -خیابان گاند      ی - نبش کوچه سوم -پالک 7 - طبقه 3 - واحد       11  888881137 2814 تکنو کرین  7

تهران - جاد      ه مالرد      - بلوار قبچاق - نبش خیابان هشتم غربی - پالک 1 22068158 3879 توانا کرین  8

تهران - مید      ان ماد      ر)محسنی( - خیابان بهروز - پالک 17 - طبقه چهارم  22902305 2668 ساینا 9

تهران - سه راه اد      ران - شهرک صنعتی سبالن - خیابان فانی - پالک 37 55242803 6260 تاورکرین اصالنی  10

تهران - کارگرشمالی-بین ششم و هفتم-پالک 1891-طبقه 3-واحد       11  88350958 4980 ایسترو ماشین  11

تهران اتوبان رسالت -  خیابان استاد       حسن بنای جنوبی - کوچه مقیسه - پالک 32 09122217544 5237 تاورکرین پارس 12
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برخی از اعضای بانک لیفتینگ
لیست کامل به صورت آنالین در سایت
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تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-10-03 1391-05-21 20476 کرمعلی 1364-11-14 سامان امیدی 1

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-12-07 4761 جمشید 1364-06-25 عابدین تیموری 2

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-11-02 18090 یحیی 1366-02-09 سجاد ناصری 3

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-10-14 18413 علی 1367-11-01 مجید خجسته اقبال 4

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-05-15 15380 سید ابوالفضل 1365-05-17 سید نعیم اله حیوه الغیبی 5

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-02-25 1877 حسین 1360-04-09 محمد نوری 6

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-05-30 3528 سیف علی 1364-09-23 علیرضا سرمستی 7

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-06-10 3874 مراد علی 1355-09-17 فرزاد دارابی گرگالنی 8

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-03-12 3875 ناد علی 1370-01-19 حمید خزایی 9

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-08-22 4270 آقا 1346-03-03 مراد بیات فر 10

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-02-25 4298 جوانشیر 1367-03-20 جهانگیر سربازی 11

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-12-04 4310 احمد 1358-08-01 محمد جمیل ویسی 12

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-09-17 4570 سیروس 1365-09-17 مهرداد کریمی 13

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-04-17 4921 بابا 1356-03-09 فخرالدین بابایی مسدرقی 14
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تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-05-12 5040 قدرت اهلل 1362-12-06 مهدی پرویزی 15

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-09-27 5457 دوست علی 1370-11-22 بهمن خزایی 16

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-02-24 5581 ناد علی 1369-02-17 وحید حسینی 17

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-04-16 5953 صحت قلی 1367-01-24 حامد جعفر آبادی 18

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-11-06 1393-11-01 7098 غالمعلی 1371-01-23 ابراهیم میهن خواه 19

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-09-10 9044 امام علی 1353-06-30 سیروس پرویزی گل 20

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-10-28 9765 یحیی 1370-02-06 محمد ناصری 21

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-11-13 1388-08-19 10673 علی 1342-01-01 غالم دلسوز 22

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-07-22 10853 اله حسین 1363-09-05 مهدی میرزایی رفعت 23

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-07-22 11003 رضا علی 1341-07-20 احمد علی بیگلری عزیز آبادی 24

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-10-12 11055 عمران 1350-04-05 اباذر سربازی 25

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-11-01 12770 علی رضا 1357-04-03 بهزاد دارایی 26

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-05-06 16956 علی 1369-05-21 سهراب شکری 27

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-07-14 15519 نعمت اهلل 1351-11-20 شهرام محمدی اسکلکی 28
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تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-06-17 13265 رضا 1353-03-05 اما معلی شورچه 29

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-09-13 13295 عینعلی 1356-07-01 امجد شکری 30

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-09-20 17277 محمد 1365-01-01 بهنام گل دوست گبلو 31

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-04-15 17354 برات 1355-03-06 غالم معصومی معلم بایگی 32

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-04-11 17636 جها نشیر 1338-10-24 محمد ابراهیم سیف 33

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-06-17 17700 فتاح بگ 1364-01-11 کاوه سرمستی 34

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-11-12 1393-03-10 20871 ملک حسین 1368-12-16 یونس بختیای 35

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-11-12 1395-02-05 20811 محمد 1352-06-17 عبدالرضا حسین زاده 36

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-11-07 1397-06-01 20780 احمد 1378-01-17 محمد حسن سام دلیری 37

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-10-02 1395-03-14 20484 صفر 1373-02-01 غالمرضا علی پور 38

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-10-10 1394-01-01 20467 موسی 1362-10-11 بنیامین اندوه 39

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-09-23 1395-02-04 20435 حمداله 1364-08-20 عباس کوه گرد کتج 40

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-10-28 20408 خداویردی 1367-02-01 سعید خدادادی کمارسفلی 41

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-10-18 1397-07-01 20389 اسمعیل 1365-10-24 مجتبی رباط سرپوشی 42
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تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-07-21 1395-06-08 20237 عبدالرحمان 1374-12-24 ابوبکر عطایی 43

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-07-21 1396-06-09 20235 احمد 1358-05-01 آراز محمد قره وی 44

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-07-14 1398-05-16 20208 صفر 1365-01-14 مهدی صفری 45

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-06-30 1396-01-22 20188 عیسی 1364-06-25 احمد غالم قاسمی 46

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-06-26 1390-02-05 20182 سلطان 1360-07-01 ستار عسگری زاده 47

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-06-17 1397-05-12 20146 علی 1367-04-10 یاسر زامیران 48

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-05-30 1397-05-20 20067 صید موسی 1361-10-13 سعید قاسمی 49

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-05-30 1397-05-22 20066 قدرت اهلل 1365-11-09 جهانگیر پاپی 50

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-06-30 1397-02-16 20057 علی گدا 1363-04-17 حمید رضا رضائی 51

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-05-08 1397-05-01 20029 حسن 1368-12-06 محمد قوره جیلی 52

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-05-23 1395-10-01 200474 شهباز 1374-06-30 امیر ارسالن نجفی سر پیری 53

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-05-07 1394-02-04 20006 قاسم 1363-01-28 احمد ساروقی 54

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-04-30   19984 حبیب 1365-05-20 هومن قامت 55

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-04-22 1398-01-15 19957 احمد 1360-06-23 کامران صدیق معتمدی 56
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تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-04-01 1394-12-06 19888 علی ابدال 1360-06-30 علی کارگر 57

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-04-01 19887 حسین 1369-12-09 فتح اهلل گودرزی 58

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-04-01 1397-01-14 19873 حسین 1359-07-01 عباس فرزادی 59

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-03-25 1389-05-12 19833 حسن مراد 1358-10-10 فرزاد رحمتی 60

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-03-12 19821 هوشنگ 1358-06-30 ایمان عبداهلل زاده 61

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-03-12 19820 علی 1347-06-14 فردین متاجی نیموری 62

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-03-05 19811 بهروز 1369-12-12 ایوب بلوری عنایت 63

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-07-09 1387-02-06 19779 عیسی 1358-11-18 رضا مختاری 64

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-02-23 1393-03-01 19766 سلیمان 1379-11-11 فرهاد هاشمی 65

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-02-21 1379-01-04 19760 نصراله 1363-06-31 مهدی نجفلوی ترکمانی 66

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-02-18 19756 خداداد 1370-01-02 سید امین موسوی 67

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-02-18 1385-10-05 19755 ناد علی 1358-12-01 مهدی حسینی 68

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-02-15 1397-06-15 19738 مرید 1364-06-20 سعید رحمانی 69

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-05-27 19030 اسداله 1353-05-30 کوروش اسماعیلی 70
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تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-11-24 1390-05-16 18503 غالمرضا 1367-05-15 میثم رمضانی 71

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-11-24 1390-06-15 18502 غالمرضا 1369-04-13 حامد رمضانی 72

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-11-24 18501 ابوطالب 1363-09-11 حسن برجی 73

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-10-02 18427 سوخته زار 1357-06-01 احمد ساالروند 74

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-06-17 17702 بهمن 1364-12-01 سام موسوی کنگر شاهی 75

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-05-14 18067 آقا خون 1366-01-01 مجتبی قاسمی 76

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-04-16 17592 بهرام 1362-06-07 خوشدل بهرامی سنگده 77

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-07-21 17198 ابراهیم 1357-12-26 جالل سرمستی 78

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-11-20 علی اکبر 1365-02-28 مسعود آقا بزرگ 79

تاریخ عضویت تاریخ شروع به کار کد عضویت نام پدر تاریخ تولد نام- نام خانوادگی رد      یف

1398-06-17 17704 رضا 1363-12-15 کاظم شور چه 80

هم اکنون عضو رایگان بانک لیفتینگ شوید

Telegram.me/phqcrane Instagram.com/phqcrane

02188930943    09128898594    09121154318

021 M O S H A V E R
021 6 6 7 4 2 8 3 7

www.liftingbank.com  



PHQ HOLDING
www.phq.ir

021 M O S H A V E R
021 6 6 7 4 2 8 3 7 Telegram.me/phqcraneInstagram.com/phqcrane

021moshaver@Gmail.com

دوره های 
شروع هشتمین سال همایش لیفتینگ / جرثقیل ، لیفتراک و باالبر

PHQ



PHQ Educational Calendar 2020-2021

تقویم آموزشی سال 1399

سه شنبه و چهارشنبه 2 و 3 اردیبهشت  هزینه د      وره: 5/000/000 ریالاصول اپراتوری فنی انواع جرثقیل ها
BASIC KNOWLEDGE OF CRANES OPERATION)21دو روزه )16 ساعتth - 22th April 2020

شنبه و یکشنبه 24 و 25 خرداد  هزینه د      وره: 5/000/000 ریالایمنی و بازرسی فنی جرثقیل ماشینی
SAFETY & INSPECTION OF THE CRANE – OVERHEAD CRANE)13دو روزه )16 ساعتth - 14th June 2020

چهارشنبه 30 مهر  هزینه د      وره: 3/000/000 ریالاصول ایمنی و بازرسی کالیمر و باالبر کارگاهی
SAFETY & INSPECTION OF WORKSHOP LIFT & CLIMBER)21یک روزه )8 ساعتth Oct 2020

یکشنبه 29 تیر  هزینه د      وره: 3/000/000 ریالآشنایی اولیه با اصول و مقدمات لیفتینگ پلن
BASIC OF LIFTING PLAN WITH SOFTWARE)19یک روزه )8 ساعتth July 2020

چهارشنبه 28 آبان  هزینه د      وره: 3/000/000 ریالایمنی ریگری و اصول صحیح بستن بار
RIGGING & LIFTING METHODS)21یک روزه )8 ساعتth Oct 2020

سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 دی  هزینه د      وره: 5/000/000 ریالاصول اپراتوری ، ایمنی و بازرسی لیفتراک
ERATION , SAFETY AND INSPECTION OF FORKLIFTS)12دو روزه )16 ساعتth , 13th Jan 2021

سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 بهمن  هزینه د      وره: 5/000/000 ریالتعمیر و نگهداری لیفتراک
MAINTENANCE OF FORKLIFT)16دو روزه )16 ساعتth - 17th Feb 2021

دوشنبه و سه شنبه 30 و 31 تیر  هزینه د      وره: 5/000/000 ریالتشریحات اصول تهیه لیفتینگ پلن با جرثقیل های متحرک و بوم خشک
DESCRIBE THE PRINCIPLES OF PREPARING PLAN LIFTS WITH 

MOBILE CRANES
20th , 21th July 2020دو روزه )16 ساعت(

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه 24 و 25 و 26 آذر  هزینه د      وره: 7/000/000 ریالایمنی و بازرسی انواع جرثقیل ها ) ماشینی سقفی تاور کرین (
SAFETY & INSPECTION OF VARIOUS TYPES OF CRANES ( 
MOBILE CRANE – OVERHEAD CRANE – TOWER CRANE )

14th - 15th – 16th Dec 2020سه روزه )24 ساعت(

ایمنی و بازرسی موبایل کرین
  هزینه د      وره: 3/000/000 ریال19 شهریور 1399

021 M O S H A V E R
021 6 6 7 4 2 8 3 7

www.phq.irInfo@phq.ir

جهت رزرو و ثبت نام با شماره های 02188930943 و 09128898594 تماس حاصل نمایید      
021moshaver@Gmail.com

هشتمین سال همایش لیفتینگ / جرثقیل ، لیفتراک و باالبر

ایمنی و بازرسی لیفتراک
  هزینه د      وره: 3/000/000 ریال16 شهریور 1399

ایمنی و بازرسی جرثقیل سقفی
  هزینه د      وره: 3/000/000 ریال17 شهریور 1399

ایمنی و بازرسی تاور کرین
  هزینه د      وره: 3/000/000 ریال18 شهریور 1399




