لیست واحدهاي در حال تولید مستقر در شهرك صنعتي سپهر (22آذرماه :) 99
رديف

نام واحد/مالک

نام مدير

شماره تلفن

فاکس

45334289

45334289

آدرس

نوع تولید

1

ابتکارصنعت

آقای زمانی

2

تولیدی و مهندسی آتبین

آقای اطمینان

 6ـ 45332975

3

تولیدی و مهندسی صنایع
تجهیزات ابزار دقیق آتبین

آقای اطمینان

 6ـ 45332975

 6ـ 45332975

4

الوند قطعه پویا

آقای مرادی

45332157

45332150

قطعات خودرو

5

الکتروآال

آقای باقری

 16ـ 45332115

45332116

آیفون تصویری

خ شهریور غربی

6

ابنیه مقاوم آریا

آقای اسالم

45333708

45333919

دیوار پیش ساخته

خ شهریور غربی

7

ادینگ شیمی پارس

آقای شارعی

 3ـ 77539272

77539287

شیمی ساختمان

خیابان آذر شرقی

8

ارامیس رایحه سحر

آقای نجفی

 8ـ 45333996

 8ـ 45333996

اسپری خوشبو کننده محیط ( استیجاری ـ مالک  :تات سازان رایکا)

مرداد غربی

9

استیارزاده ـ کریم
(نوبهار)

آقای استیارزاده

45334450

45334450

نساجی ـ تکمیل پارچه

خیابان مهر

10

استیل پاسارگاد

آقای باریک بین

45334203

45334205

لوله و اتصاالت ـ شیرآالت و پمپ استنلس استیل

بلوار کارگر جنوبی

11

اسدزاده ـ حسن

آقای اسدزاده

 7ـ 45332985

55575974

نوار pvc

خ ابوریحان بیرونی ـ نبش بلوار کارگر

12

اکبری ـ زهرا

آقای حسنی

 8ـ 45334267

45334267

قطعات خودرو

خ دی شرقی

13

اکبری ویو ـ اسماعیل

آقای اکبری

ـــــ

ـــــ

قطعات پالستیکی

خ بهمن

14

اوج آسیا ایریا

آقای کرد

45333044

45333044

نساجی ( استیجاری ـ مالک :آقای محمدباقر خمسه زاده )

مرداد شرقی

15

اوکسین صنعت

آقای حسن پور

 3ـ 45334371

 3ـ 45334371

تعمیرات ماشین آالت سنگین

خ اردیبهشت غربی

16

ایده آلفاتک

آقای کافی

45332822

45332822

ظروف بطری با درب و دستگیره

خیابان اردیبهشت شرقی

17

ایران بانو

آقای نوری

ـــــ

ـــــ

نساجی ( استجاری ـ مالک  :آقای فاطمی نیا)

خ نسترن

18

ایجادکاران

آقای جواهری

45332368 – 9

45332369

ماشین سازی

خ شهریور غربی

19

ایران اشبنت

آقای جوانمردی

قطعات خودرو

کمربندی فردوسی ـ خ الله

20

ایران تابلو

آقای تاج الدینی

تابلوهای برق ـ سوالر خورشیدی

کمربندی فردوسی ـ خ الله

عرقیات سنتی

کمربندی فردوسی

45332559

قطعه سازی به روش فورج

خ مرداد غربی

 6ـ 45332975

تجهیزات حرارتی ( استیجاری  :مالک  :یادمان سازه)

خ شهریور غربی

ابزاردقیق( استیجاری  :مالک  :یادمان سازه)

خ شهریورغربی
خ اردیبهشت غربی

45332559

 9ـ 45332208

45332239

21

ایران ترگل

آقای کازرونیان

 9ـ 45332300

 9ـ 45332300

22

ایفا یدک گستر

آقای محمودخانی

45333436

45333436

قطعات خودرو

خ خرداد

23

ایمن تیار

آقای امامی

45332460

45332460

تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

خ فروردین ـ مابین خ خوارزمی و خ رازی

24

آتا طب سان پوریا

آقای کاتبی

45334064

45334063

انواع ایمپلنت های کاشتنـی (ستون فقـرات ـ گردن ـ لگن و زانو )

خیابان خیام ـ خیابان نسترن

25

آدین ـ محمد

آقای آدین

 2ـ 45330900

 2ـ 45330900

رنگ ساختمانی

خ مرداد شرقی

طراحی و گلدوزی پرده

خ ابوریحان بیرونی

26

آذرگلباف

آقای اسدزاده

 88ـ 45332986

 88ـ 45332986

خ خواجه نصیرالدین طوسی

27

آرازتاربافت

خانم صادقی

45334301

45334301

نساجی ـ تولید پرده

28

آرازنان ایرانیان

آقای علیزا ده

 62ـ 45334158

45334158

نان صنعتی ـ شیرینی الیه ای و انواع کیک

خ ابوریحان بیرونی تقاطع کارگر

29

آرام تکمیل طیف فراز

آقای طالبی

45332030

45333040

تکمیل پارچه

خیابان خواجه نصیرالدین طوسی

30

آرد سرو سپهر البرز

آقای سروی زاده

45330157
و45330294

45330146

آرد خبازی

خ دی غربی

31

آرمان پالست آیدین

آقای معتمدی

 80ـ 45332879

45332890

ظروف پالستیکی

خ خیام

32

آرمک

آقای مشفق

 87ـ 45332480

45332486

عالئم و تجهیزات ترافیکی ( استجاری ـ :مالک  :مهیار مشفق)

خ اردیبهشت شرقی ـ خ رازی

33

آروین پروتئین فاتح

آقای فاتحی

45334386

45334387

بسته بندی مرغ

خ بهمن

34

آریان گالره

آقای شاه آبادی

 93ـ 45333389

45333389

بسته بندی مرغ و گوشت و محصوالت غذایی

خ اردیبهشت شرقی

35

آسانسور بهفخر

آقای شعبانزاده

 19ـ 45332415

45332419

طراحی و ساخت آسانسور و پله برقی

خ ابوریحان بیرونی

36

آسیا پارس رود

آقای کتوندی

 7ـ 45333266

45333267

جوپرک ـ گندم پوست کنده و روغن بادام زمینی

خ ابوریحان بیرونی ـ بعد از بلوار کارگر

37

آوا پردازش ماندگار

آقای مهام

 2ـ 45332101

 2ـ 45332101

قطعات کامپیوتر( استجاری ـ مالک  :بهاران پالستیک سپهر )

خ بهمن

38

آویژه صنعت

آقای اصغری

 2ـ 45330300

 2ـ 45330300

تزریق پالستیک ( استیجاری ـ مالک  :آقای پورفالح )

خ نسترن

39

اکسیرپیشبرد ساختمان

آقای حسین
زاده

45333429

45333429

فوم s.p.s

خ کاشانی ـ خ خواجه نصیرالدین طوسی

40

بافت آرش

آقای خیاطها

 8ـ 45333286

33940860

گردبافی

خ فروردین ـ مابین خ خوارزمی و خ رازی

41

بافت بهاره

آقای پورعباس

45332110 _ 11

45332111

گردبافی

خ فروردین ـ نرسیده به شرکت هواسیستم

42

برزو ـ حسین

آقای برزو

45333783

45333783

محصوالت خوشگوار

خ خوارزمی

43

بسپار گلستان البرز

آقای صدفی

 2ـ 45330121

 2ـ 45330121

ظروف یکبار مصرف

خ ابوریحان بیرونی

44

بستنی روزبه

آقای طالبی

45332024

45333510

بستنی و یخمک

خ بهمن ـ نبش خ خواجه نصیرالدین طوسی

45

بهدیس سامان امین

آقای صابر

45332585

45332585

بتون آماده

خ ابوریحان بیرونی

46

بهدیس نوش کرج

آقای طالبی

45333508

45332366

ساندیس ـ آبمیوه

خ بهمن

47

بهشیرنجم حسام

آقای حسینی

45332189

45332189

انواع بستنی( استیجاری ـ مالک  :خانم زرین تاج ورزدار)

بلوار کارآفرینان

48

پارت صنعت دقیقکاران

آقای ابوالقاسمی

45330364

45330360

خدمات تراشکاری فلزات و برش لیزری فلزات

خ مرداد شرقی

48

پارس پاد

آقای اسدی

 16ـ 45333515

54333516

تجهیزات پزشکی و داروسازی

خ اردیبهشت شرقی ـ انتهای خ رازی

49

پارسانوین

آقای عربی

 3ـ 45332981

45332981

نخ چله فرش

خ اردیبهشت شرقی

50

پارمین جامه

آقای طائفی

45332276 – 7

45332953

پوشا ک جین

خ بهمن ـ نبش خ خواجه نصیرالدین طوسی

51

پاک بن

آقای افخمی

45332145

55616224

انواع شکالت

خ آذر غربی

52

پایاماشین

آقای محمدی

45331218

45331218

ساندویچ پنل( استیجاری ـ مالک  :کاویان سیم )

خ رازی

53

پدیدار صنعت دوران

آقای حسینی

 9ـ 45332007

88802699

قطعات الستیکی خودرو

خ خواجه نصیرالدین طوسی

54

پرستوی شکفته

آقای اسالمی

 4ـ 45332083

45332084

انواع آرد ـ نان سوخاری و خمیر پیتزا

خ فروردین ـ خ دکتر حسابی

55

پروزن

آقای متین جم

 5ـ 45332900

داخلی 9

الیه های  EPDMـ الیه سنگین پلیمری انواع منسوجات ـ کف
پوش

کمربندی فردوسی ـ خ الله

56

پرهامین رنگ کرج

آقای تیرزان

45332267 _ 8

45332268

رنگ ساختمان

خ فروردین

57

پورزادی ـ کریم

آقای پورزادی

45331265

45331047

تولید جعبه و کارتن

خ نسترن

58

پوش

آقای شیخها

 6ـ 45332005

22274853

پمپ وکیوم روتاری

خ تیر شرقی

59

پوالدامین

آقای جعفری

45332068

45332068

قطعات صنعتی

خ فروردین

60

تاکسان شرق

آقای تسلیمی

45332466

45332466

مواد شیمیایی

خ فروردین

61

تکمیل پارچه معراج

آقای تک

 4ـ 45333612

45333245

رنگرزی و تکمیل پارچه

خ آذر شرقی

62

توانا نیکان قالب

آقای پورکریم

45332091

45332091

قطعات خودرو

خ مهر

63

توسعه تجهیزات
آرتانیک

آقای اندرابی

 1ـ 45331080

45331176

لوازم آسانسور و پله پیما و ساخت انواع جرثقیل

خ آذرغربی

64

توسعه سازند
خورشیدآب

آقای مقیمی

45333185

45333185

لوله های آبیاری قطره ای (استیجاری ـ مالک  :بیژن فرهانیه )

خیابان فارابی

65

تولیدی ـ صنعتی بافران

آقای حسین
زاده

45333429

45333429

نساجی

خ کاشانی ـ خ خواجه نصیرالدین طوسی

66

تهران نورآرا

آقای میرخواجه
الدین

 50ـ 45333648

45333856

اسپری و فندک ( استیجاری ـ مالک  :مشکات جم)

انتهای خ خیام

67

تیماتکس

آقای فالح

ـــــ

ـــــ

نساجی( استجاری ـ مالک  :کارتن سازی افق )

خ ابن سینا

68

تیما بال

آقای طاهری

45333177و3180

45332766

کاالی خواب

کمربندی فردوسی ـ خ اردیبهشت غربی

69

تین رسام

آقای شیدارژنگ

 2ـ 45332200

45332202

ظروف تفلون

خ فروردین

70

جامه پوش آرا

آقای فخار

 1ـ 45332230

داخلی 6

انواع پوشاک

کمربندی فردوسی

71

جانمحمدی مالیری ـ علی

آقای جانمحمدی

 6ـ 45330105

45330106

گاز کالیبراسیون دستگاههای طبی و آزمایشگاهی

خ آذر غربی

72

جاوید کارتن رابین

آقای طیبی

45332647

45330791

کارتن سازی

تقاطع خ آذر غربی

73

جبال

آقای حسینی

45332139

45332139

کشک

خ فروردین

74

جمـع ســاز

آقای حقیقی

45332060 _ 65

45332065

انواع چراغ خودرو

خ خرداد

75

جهان لبن البرز

آقای تقی زاده

 2ـ 45331220

 2ـ 45331220

شیرخشک و پنیر

خ دی غربی

76

جیناک ـ امید

آقای جیناک

45331114

45331114

77

چای سالمتی دلستان

خانم شادمانی

 2ـ 45333581

 2ـ 45333581

78

چرم ارغوان مزینانی

آقای مزینانی

 2ـ 45332960

45332961

چرم مصنوعی

79

حامی فرآور الوند

آقای زاده نوری

45334249

45334252

ماشین آالت صنعتی ( استیجاری ـ مالک :جرثقیل ایران )

بلوار کارآفرینان

80

حسینی ـ سیدرضا

آقای حسینی

45330363

45330389

قطعات آلومینیومی و ریخته گری( استیجاری ـ مالک  :اسماعیل
صابر)

خ دکتر مجتهدی

81

خدابنده لویی ـ رجبعلی

آقای خدابنده لو

45333108

45333108

ادوات کشاورزی

خ آبان شرقی

82

خوراک شب چره

آقای مصطفوی

45334028

45334028

( استیجاری ـ مالک  :ماهان مهر جهانشهر)

خ دکتر مجتهدی

83

درین کاشت مانا

آقای ملک التجاری

 40ـ 4533139

 40ـ 4533139

تجهیزات پزشکی

تقاطع خ تیر شرقی

84

دلتاکار

آقای دهقانی

 6ـ 45332095

45332095

ساخت تجهیزات فرودگاهی

خ خرداد

85

دیبا پلیمر

آقای فوالدپنجه

 74ـ 45333073

89775535

گرانول pvc

خ اردیبهشت غربی

86

دلسارنگ

آقای نایینی

ـــــ

ــــــ

نساجی

خ آذر غربی

87

رادگسترپالستیک

آقای جوادی

45332293

45332293

صنایع پالستیک

خ اردیبهشت شرقی ـ نبش خوارزمی

88

پیشرو توسعه وستا

آقای عرب

 16ـ 45334113

 16ـ 45334113

انواع بطری و پریفرم

خ اردیبهشت شرقی

89

راشاک طعم البرز

آقای پورحسن

45332691

45332609

انواع ادویه

خ ابوریحان بیرونی

90

رافد صنعت

آقای مجیدی

45332952

45332952

خط برق جرثقیل سقفی (استیجاری ـ مالک  :فابریک فنر )

خ فروردین

91

راک لبن

آقای روزبان

45333855

45333855

روغن خوراکی

تقاطع خ مرداد غربی

92

راناکیمیا فام

آقای مالباقر

45332315

45332315

رنگ و تینر

خیابان مرداد غربی

93

رجبی ـ عباسعلی

آقای رجبی

45334064

45334064

تجهیزات پزشکی ACL

خ نسترن

94

رسانا کابل

آقای معتمدرسا

 45333793و 5

88344255

انواع سیم و کابل

خ اردیبهشت غربی

95

روزبه شکالت

آقای شمس

 6ـ 45332453

داخلی 5

مواد اولیه لوازم قنادی

خ فروردین

96

روزبه شکالت ( طرح توسعه)

آقای شمس

 6ـ 45332453

 6ـ 45332453

مواد اولیه لوازم قنادی

خ آذر غربی

97

رویان تجهیز جم

آقای آزاده پور

 9ـ 45332546

66165537

مبدلهای حرارتی

خ فروردین

98

زرین ترنج سپهر

آقای خزایی

45332441

انواع پنیر

خ فروردین ـ خ دکتر حسابی

99

زرین دشت سفره

آقای توکلی زاده

 3ـ 45332822

45332367

کنسروهای غیرگوشتی ـ رب گوجه فرنگی

خ اردیبهشت شرقی

100

زاویه

آقای شعری مطلق

 3ـ45333810

 3ـ45333810

بسته بندی خشکبار( استجاری  :مالک  :شعری مطلق)

خ آذر غربی

101

ساپرا جاوید صنعت
گستر اطلس

آقای اسکافی

45332827

45332827

لنت ترمز

خ خرداد

102

ساتگین

آقای صبوری

45332143

45332143

سوسیس و کالباس

خ آذر غربی

45333021

گلدوزی پرده

خ اردیبهشت شرقی

نوشابه کمبوچا( استیجاری ـ مالک  :محسن دهستانی )

ابتدای خ اردیبهشت شرقی
خ مهر

103

ساران

آقای طالش

 9ـ 45332050

45332050

تهویه مطبوع – چیلر – پکیچ

خ تیر شرقی

104

سازان سنگ ساالر

آقای دهقان
نیری

45332128

45332130

محصوالت بتنی ـ سنگ مصنوعی

کمربندی فردوسی ـ خ الله

105

ساالرگستر

آقای لواسانی

 86ـ 45332085

45332496

قطعات خودرو

بلوار کارآفرینان ـ خ کاشانی ـ خ خیام

106

سبالن درب مهر()1

آقای باقری

45334479

45334479

انواع درب ضد سرقت

خیابان ابوریحان بیرونی

107

سبالن درب مهر()2

آقای باقری

45334479

45334479

انواع درب ضد سرقت ( استیجاری ـ مالک :پویاینک گستر)

خیابان ابوریحان بیرونی

108

سپهر بافت

خانم افشار

 2ـ 45332310

داخلی 2

تولید الیه چرم

خ اردیبهشت شرقی ـ نبش خ رازی

109

سپهر چرم خاورمیانه

خانم افشار

45332978

داخلی 6

تولید الیه چرم

خ ابوریحان بیرونی

110

سپهر سیم سده

آقای نیکبخت

45332226

45332579

محصول میانی سیم و کابل

خ خرداد

111

سپهر صدف آسیا

آقای معصومی

45332175

 19ـ 45333018

بسته بندی پای مرغ

خ خرداد

112

سپهرپالستیک ترکمن

آقای ترکمنی

 9ـ 45333906

45333906

تجهیزات جانبی تولید پالستیک

خ تیر شرقی

113

سرامیک دوریکا

آقای مافی

 8ـ 45332946

45332946

ظروف سرامیکی

خ بهمن

114

سردخانه سپهر

آقای دریانی

45332700

45332800

سردخانه باالی صفر

خ رازی

115

سرو بی خزان

آقای سمیعی

 9ـ 45333246

45332028

محصوالت لبنی

خ کاشانی

116

سروش سالمت نیکان

آقای محمدی

 5ـ 45334500

داخلی 102

فیله ـ گوشت ماهی و میگو منجمد(شارین)

خ فروردین

117

سفره رنگین دریا

آقای آزادفالح

 7ـ 45332256

داخلی 126

محصوالت پروتئینی مارین

خ فروردین

118

سالمت گوشت ماهی

آقای جنابی

 39ـ 45332536

45332539

همبرگر  ،سوسیس و کالباس

خ بهمن

119

سنی پالست

آقای نوبخت

 13ـ 45332012

45332013

وسایل بهداشتی ساختمان

خ تیر غربی

120

سهندنخ بافت آیدین

آقای فتحی

45332160

45332160

نخ فیالمنتی پلی استر ( استیجاری ـ مالک:علی جان محمدی
مالیری)

خ اردیبهشت شرقی

121

سیال نیرو صنعت

آقای علی نژاد

 9ـ 45332258

45332259

قطعات خودرو

خ اردیبهشت شرقی ـ خ رازی

122

سیکاپارسیان

آقای پویا

45332253

45332253

روانساز بتون

خ آذر غربی

123

سیمیا

آقای معتمدرسا

45333586

45333590

انواع سیم و کابل

خ اردیبهشت غربی

124

شادپروتئین کیهان

آقای زارع

 8ـ 45334283

 8ـ 45334283

بسته بندی تخم مرغ

خ خرداد

125

شاهین ارکیده

آقای سلطان پور

 60ـ 45333458

 60ـ 45333458

محصوالت گوشتی ـ پنیر پیتزا

خ بهمن

126

شیرین طعم آریاارتمن

آقای صالحی

45332422

45332422

شیرینی و شکالت

خ اردیبهشت شرقی

127

شیرین پارت ایرانیان

آقای احمدی

45332073

45332195

آرد و نان سوخاری

خ فروردین

128

شیرین شهد پارسیان

آقای آقازاده

 9ـ 45333006

45333006

انواع شیرینی و شکالت

خ ابوریحان بیرونی

129

شیرین نخل پویا

آقای نیکخواه

 3ـ 45332491

45332493

انواع شکالت

انتهای خ فروردین

130

صبابرودت پارس

آقای اصالحچی

45332330 – 1

45332331

تجهیزات و تاسیسات برودتی

خ بهمن

131

صدری کرمی ـ مهدی

آقای صدری

45333202

45333202

کابینت و MDF

خ فروردین

132

صدوقی ـ علیرضا

آقای صدوقی

 8ـ45332906

 8ـ45332906

ماشین کاری

خ شهریور غربی

133

صنایع برترآتی

آقای رضوی

 60ـ 45332350

45332361

غذای آماده

خ فروردین

134

صنعت پژوهان برق
پارس

آقای اسکندری

 6ـ 45333253

45333253

کلمپ ها ـ یراق آالت صنعت برق فشار قوی ( استجاری  :مالک ـ
آقایان رستمی و اسماعیلی)

کمربندی فردوسی ـ خ الله

135

طعام صنعت البرز

آقای امامی

45333638

45333617

نان و ارد سوخاری

انتهای خ اردیبهشت شرقی

136

عادلی ـ سیف اله

آقای عادلی

45330574

45330574

حشره کش و قاررچ کش

خ مرداد شرقی

137

عامرالشیبی و شریک

آقای
عامرالشیبی

45332168

55214843

پارچه روکش صندلی وسایل نقلیه

خیابان آبان شرقی

138

علیفرد ـ محمدحسن

آقای علیفرد

45330148

45330332

ترانسهای صنعتی

خ شهریور غربی

139

فرازسازه

آقای آزاده پور

45332034

45332035

مبدلهای حرارتی

خ اردیبهشت شرقی ـ بعد از خ رازی

140

فرآذرآب

آقای شهابی

45333858

45333858

دستگاههای آب شیرین کن

141

فریور ـ علی

آقای فریور

45330352

45330375

سایر قطعات آسانسور و طبقه بندی نشده در جای دیگر

خ شهریور غربی

142

گروه صنعتی جعفری

آقای جعفری

45333889

45333889

تجهیزات و سازه های فلزی ( استیجاری ـ مالک  :سیدرضا
شهرستانی)

خ شهریور غربی

143

فن آوران قطعه ایرانیان

آقای سالمیان

45332572و
45334428

داخلی 5

سیلندر اصلی ترمز خودرو

خ دکتر مجتهدی

144

فنی فتح

آقای بهرنگ

 2ـ 45332070

45332071

قطعات خودرو

خ اردیبهشت شرقی

145

فام نگار البرز

آقای حیدری
مهر

45334363

45334363

پوششهای بسته بندی انعطاف دار ( استیجاری ـ مالک :حیدری
مهر)

خ رازی

146

فوم گستر اورانوس

آقای یزدی

 9ـ 45334076

 9ـ 45334076

ظروف یکبار مصرف

بلوار کارآفرینان

147

فیدار سرزمین توانا

آقای پورمحله

 19ـ 45333018

45333019

یراق آالت در و پنجره  ( upvcاستیجاری ـ مالک :محمود زابلی )

خ شهریور غربی

148

قطراب سپهر البرز

آقای آذرافروز

45332793

45332983

اتصاالت فشاری ـ سیستم آبیاری قطـره ای( استیجاری ـ مالک :
آذرافروز و شرکا )

خ خیام ـ خ نسترن

149

قوطی سازان کندو

آقای دانش پژوه

 9ـ 45333038

333742 45

انواع گالن های چهارگوش فلزی

خیابان خرداد

150

کارتن حامد

آقای امیری

 3ـ 45334381

 3ـ 45334381

کارتن سازی

خ نسترن

خ اردیبهشت غربی

151

کارگاه الماس البرز

آقای عظیمی

 18ـ45334017

45334016

میکسر صنعتی

خیابان خرداد

152

کارگاه تولیدی اطلس

آقای منصوری نژاد

 3ـ 45333341

45333337

مبدلهای حرارتی و مخازن تحت فشار

نبش خ دی شرقی

153

کارن تینا

آقای جاهد

45332500

45332503

بیسکویت کراکر ـ شیرینی و شکالت

خ آذر غربی

154

کاواک صنعت

آقای مهین زارع

45333477

45333477

ماشین سازی (استیجاری ـ مالک:علیمحمد لطیفی)

خ رازی

155

کاوشکام آسیا

آقای قاسمی

45332167

45332167

اسکلت فلزی ساختمان فوالدی و دکل مخابراتی

خ شهریور غربی

156

کتیبه گستر صدرا

آقای مافی

45332246

45332248

کاغذهای حرارتی

خ اردیبهشت شرقی

157

کردگار سرو اورس

آقای حیدری

45334377

45330043

انواع مارماالد و سس

خ فروردین

158

کمپرسور صنعتی ایرسا

آقای بروغنی

45333756

45333014

کمپرسورسازی

خ شهریور غربی

159

کوهبر ـ علی

آقای کوهبر

 7ـ 45332406

 7ـ 45332406

خدمات تراشکاری

خیابان تیرغربی

160

کیاسبز آشیان کوشا

آقای جعفری

 6ـ 45330222

 6ـ 45330222

کودهای شیمیایی( استیجاری ـ مالک  :رستمی )

خ شهریور غربی

161

کیان پایاب

آقای سردشتی

45333611

داخلی 4

تجهیزات هیدرومکانیک سد و شبکه های آبرسانی

خ آذر غربی

162

کیمیافراز زیبایی

آقای مقدم

 27ـ 45332026

45332027

مواد آرایشی ـ بهداشتی

خ مرداد غربی

163

کیمیا رشد صنعت

آقای رستمی

 6ـ 45333335

 6ـ 45333335

تولید خوراک دام ( استجاری  :مالک  :معدنی پور)

خ خرداد

164

گستره صنعت سحاب

آقای
احمدخانیها

45333320

45333320

انواع تجهیزات و سازه های فلزی

خ خرداد

165

گلبرگ غذایی کوروش

آقای حیدری

45332782

45332733

بسته بندی عسل(استیجاری ـ مالک  :مصطفی رضابیگ)

خ آذرغربی

166

گلران

آقای کراچیان

45332080

45332080

بهداشتی ـ آرایشی

خ بهمن

167

گلگشت شیرین

آقای حیدری

 19ـ 45332018

45332019

رب گوجه فرنگی

خ فروردین

168

ماسه رزین فهام

آقای حسن نژاد

45332332 – 3

45332333

ماسه قالبسازی

خ فروردین ـ خ رازی

169

ماشین سازی برادران همتی

آقای همتی

 2ـ 45332151

45332151

قطعات نیروگاهی

خ اردیبهشت شرقی

170

محور استیل آریا نوین

آقای یکه دهقان

45334240

45334245

مونتاژ قطعات خودرو(استیجاری ـ مالک  :یکه دهقان)

خیابان شهریور غربی

171

مرادی ـ مهدی و سعید

آقای مرادی

45332251

45332251

ظروف یکبار مصرف

خ رازی ـ خ فارابی

172

مرکز رشد بهنود ژن ()1

آقای محمدی

 2ـ 45334190

 2ـ 45334190

اولین مرکز رشد بخش خصوصی کشور در زمینه تولیدات دارویی

خ بهمن

173

مرکز رشد بهنودژن()2

آقای محمدی

4552181

4552181

انبار (استیجاری ـ مالک  :علی حقیقی )

خ تیر غربی

174

معدنی ـ اسماعیل

آقای معدنی

45330430

45330430

فیلتر هوای کابین و سوخت خودرو

خ مرداد شرقی

175

مقصودی ـ مهرداد

آقای مقصودی

45330079

45330129

چسب کاشی و ضدیخ بتون

خیابان الله

176

ملزومات برق

آقای برکتین

45332158

45332265

تابلوهای برق

کمربندی فردوسی ـ خ خیام

177

ملزومات برق( طرح
توسعه)

آقای کفایی

45333397

45333397

تجهیزات فرودگاهی

خ خواجه نصیرالدین طوسی

178

ملیکا لبنیات سالمتی

آقای رضاقلی

45332038

45332038

لبنیات

خ فروردین

179

موادپژوهان گوهرفام

خانم سامانی پور

45332396

45332497

ترکیبات نیکل( استیجاری ـ مالک :بهمن قدردان )

خ اردیبهشت غربی

180

مهندسی خور ()1

آقای بینش پور

45332994

45332232

قطعات پرسی خودرو

نبش خ آبان غربی

181

مهندسی خور ()2

آقای بینش پور

 5ـ 45332994

45332232

قطعات پرسی خودرو(استیجاری ـمالک:رخساره تجارت پویا)

خ آبان غربی

182

میرزایی توانا ـ فریبرز

آقای میرزایی

45333585

45333585

قطعه سازی

خ فروردین

183

میرزایی ـ

آقای میرزایی

453332714

453332714

تزریق پالستیک

خ فروردین

184

ناردیس آرین

آقای
احمدخانیها

45333244

45333244

توتون قلیان

خ تیر شرقی

185

نارین تاربافت

آقای اسماعیلیان

45333951

45333951

تولید پرده

بلوار کارافرینان

186

نوآوران صنعت پیشگام

خانم عامری

45332458

45334180

سیستم مترینگ و شماره انداز گاز

خ آبان غربی

187

نیکوپالست عصر ایرانیان

آقای فالحی

ـــــ

ـــــ

ظروف پالستیکی

خ بهمن

188

نیک سینا

آقای ایمانی

 6ـ 45332164

45332165

کارتن سازی

خ شهریور شرقی

189

نصیری ـ حافظعلی

آقای نصیری

 9ـ 45333873

 9ـ 45333873

نوشمک

بلوار آذر غربی

190

واحدی ـ علی اکبر

آقای واحدی

 8ـ 45332457

45332457

تکمیل پارچه

خ خواجه نصیرالدین طوسی

191

وزین پرشیا

آقای سلیمی

 54ـ 45333445

45333454

ساخت انواع کاربری ( انواع تریلر )

خ اردیبهشت غربی

192

هنرکده صنعتی
سماواتی

آقای سماواتی

45334417

ــــــ

حفاظ استیل و تابلو

خیابان شهریور غربی

193

هواسیستم ایران

آقای فرسادیار

45332079

45332079

دستگاه تصفیه هوا

خ فروردین

194

هوایار پالستیک رادمان

آقای خزایی

 7ـ 45333556

ــــــ

ظروف پالستیکی

خ فروردین

195

یاراپویش ایرانیان

آقای خدابنده لو

45332577

45332674

کفپوش و چمن مصنوعی

تقاطع شهریور غربی و بلوار کارآفرینان

