صندوق بیمه سزمایه گذاري فعالیت هاي معدني
ليست شركتهاي طرف تفاهم
( ماشين آالت معدنی  ،تجهيسات ايمنی وحفاري  ،ماشين آالت فرآوري و خدمات آزمايشگاهی)

 شركت هاي فروشنده ماشين آالت معدنی

توام ًوایٌدگی ّای هجاش شسکت ّای تَلید کٌٌدُ داخلی هاًٌد ایساى خَدزٍ دیصل ٍ سایپا دیصل ٍ غیسُ کِ تعْد ًاهِ هٌدزج دز سایت صٌدٍق کِ دز ایي زابطِ
تٌظین شدُ است زا اهضاء ٍ ازسال دازًد  ،بسای خسید کاهیَى هَزد قبَل هی باشد
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آزیا دیصل  آدرس :تْراى ،خادُ هخصَظ کرج ،کیلَهتر  ،11پالک  124تلفي44906590 :
آزاى هاشیي تَس آدرس :هطْذ -تسرگراُ آسیایی -تقاطع تلَار هیثاق تلفي0511-6666400 )800( :
تلفي021 - 88955564-88996795:
آساى زاُ البسش(ًوایٌدگی ّیًَدا)آدرس :تْراى،هیذاى فاطوی،ساختواى فاطوی،طثقٍِ،7احذ71
تلفي88828112 ٍ 88328656 :
آفتاب شسق (داهپتساک   ) NHLآدرس :تْراى ،خ سویِ ،تعذ از چْارراُ ضْیذ هفتح ،ضوارُ  ، 102طثقِ ضطن
تلفي66181010 :
آساى خَدزٍ( بیل هکاًیکی شٍهالیي ٍ داهپتساک ) NHLآدرس :تْراى -کیلَهتر  9خادُ قذین کرج -خیاتاى ضْیذ ساهاًیپَر -کَچِ الثرز اٍل
تلفي88552673 :
اَّزا صٌعت هاشیي  آدرس :تْراى -خ ضْیذ تْطتی -خ خالذ اسالهثَلی -خ تست ٍ یکن -پالک  -8طثقِ 4
تلفي56478893 :
پاسازگاد هاشیي پسشیا جٌَب  آدرس :تْراى-اسالهطْر -خ تسیح -رٍترٍی ضْرک سعیذیِ
تلفـي 021- 88309360-7 :
تَلید تجْیسات سٌگیي ّپکَ ( ًوایٌدگی کَهاتسَ ٍ ًوایٌدگی ٍلٍَ) آدرس دفتـر هرکـسی  :تْراى  ،خیاتاى سویِ ،ضوارُ 10
تیساضُ هاشیي ( ًوایٌدگی هاشیي آالت هعدًی ٍ ضًساتَز ّای  )Longgongآدرس  :تْراى  ،کاهراًیِ خٌَتی  ،خیاتاى هٌظریِ ً ،ثص خیاتاى پیطرٍ  ،پالک  ، 2طثقِ دٍم تلفي 23522200 :
تلفي 021 -88510399 :
حفاز هاشیي شیساش(ًوایٌدگی لیَگاًگ)  آدرس  :تْراى  ،خیاتاى ضْیذ تْطتی  ،خیاتاى پاکستاى  ،کَچِ دٍم  ،پالک 13
چیي زاى هاشیي (ًوایٌدگی   )SUNWARDآدرس  :تْراى -تسرگراُ آزادگاى -تعذ از پل خادُ قذین کرج -خادُ احوذآتاد هستَفی -گلستاى دٍم تلفي 48643000 :
خدهاتی هاشیي هعدى کَیس  آدرس  :تْراى -خ کرین خاى زًذ -رٍترٍی ایراًطْرً -ثص کَچِ عسدذی -پالک – 1طثقِ دٍمٍ -احذ  4تلفي 88324460 :
زاّدشت جٌَب ( هاشیي آالت دست دٍم) آدرس :تَضْر ،تسرگراُ ضْیذ سپْثذ قرُ ًی ،خٌة پایاًِ هسافرتری ،پطت خایگاُ  CNGتلفي  ٍ 077-33570052-3ٍ 077-33570005-6 :تلفي دفتر تْراى 88583725 :
تلفي 021- 22883763 ، 021 22883356 :
شاگسس هاشیي(ًوایٌدگی داهپتساک بالش) آدرس  :تْراى  ،تسرگراُ ّوت  ،خیاتاى پاسذاراى  ،اتتذای ًگارستاى ّفتن  ،پالک ٍ ، 79احذ 3
تلفي 22181390- 1 :
شاگسس هاشیي پَیا( هاشیي آالت دست دٍم) آدرس :تْراى -زعفراًیِ-خ آصف -رٍترٍی کَچِ حاهذ -ساختواى آصف -پالک -33طثقِ ٍ -3احذ 12
تلفي 66420502 :
صبا هاشیي ( ًوایٌدگی بل ٍ   ) titanآدرس  :تْراى  ،خیاتاى آزادی  ،چْار راُ اسکٌذری  ،ساختواى 241
تلفي0511-6572777 :
فازٍب شهاى  آدرس  :هطْذ کیلَهتر  5خادُ آسیایی
تلفي 88555534 :
کاّک( هاشیي آالت دست دٍم) آدرس :تْراى -خ ٍزرا -کَچِ ضطن -کَچِ دل افرٍز -پالکٍ -4احذ3
تلفي 09126585282 - 88640001 :
هاشیي سٌگیي آزیا ( هاشیي آالت هعدًی ٍ ضًساتَزّای کاتسپیالز )  آدرس  :تْراى  ،هیذاى آرشاًتیي ،خیاتاى الًَذ  ،پالک  ، 18طثقِ اٍل
تلفي 021-3549 ، 33860190 :
ّن آًٍد چکاد ( ًوایٌدگی ًیَّلٌد )  آدرس  :تْراى  ،خیاتاى خاٍراى  ،تلَار اهام رضا  ،پالک 970
ّلی خَدزٍ( تَلیدکٌٌدُ لَدز ٍ بیل هکاًیکی با بسًد ّلیکَ ( آدرس :تْراى -خیاتاى پاسذاراى -خیاتاى تَستاى دٍم(اخَاى) -پالکٍ -12احذ 2تلفي2289895 -4 :

 شركت هاي فروشنده تجهيسات معدنی  ،ايمنی و ماشين آالت حفاري 
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تدبیس آسا هبیي آدرس  :تْراى -تسرگراُ ًَاب اتتذای داهپسضکی -ساختواى ضْابٍ -3احذ321
جادُ آٌّیي (تجْیصات زیلی) تْراى – زیر پل سیذخٌذاى-اٍل سْرٍردی ضوالیً -ثص کَچِ حاج حسٌی – پالک  -43طثقِ دٍم
فَالد تْساى ًَزد ( تَلید کٌٌدُ آزک فلصی )  آدرس کارخاًِ  :تْراى  ،خادُ قذین قن –  60هتری ضَر آتاد – خ چْارم ضوالی
کازا صٌعت ًَیي ایوي تجْیص (تجْیصات ایوٌی هعادى ذغال)  آدرس  :تْراى  ،خیاتاى اهام خویٌیً ،رسیذُ تِ هیذاى حسي آتاد ،هدتوع رضیذ  ،1طثقِ اٍل ،پالک  9تلفي 09122111088 ٍ 66728004 :
تلفي44477300 - 44450920:
هحافظاى صٌعت ،هعدى تْراى – تسرگراُ ستاری ضوال -تعذ از خیاتاى پیاهثرً -ثص کَچِ رخة -ساختواى دارٍخاًِ دکتر هرٍستی -پالک -47طثقِ اٍلٍ -احذ 6
تلفي09121240494-88505235:
تلفـي 56547690ٍ1 :

 شركت هاي فروشنده ماشين آالت فرآوري 
 .1هٌْدسی داًش فسآٍزاى  آدرس دفتر هرکسی  :تْراى تسرگراُ آیت ا ...کاضـاًی  ،تلَار اتارر ًثص کَچِ فْیوی  ،ضوارُ  ( 150قذین)ٍ ( 2خذیذ )  ،طثقِ سـَم ٍ ،احـذ 12
 .2آسیا هاسِ ساش بٌْام  آدرس  :تْراى  -خیاتاى آزادی – تیي هترٍ ٍ خیاتاى ضادهاى – ضوارُ  - 399ساختواى ضادهْر  -طثقِ سَم ٍ -احذ 14
 .3آسیا سٌگ شکي آدرس :تْراى  -ضْرقذس – هدتوع صٌعتی زاگرس ضوارُ 112

تلفي 44062059 :

تلفي 09121779642 ، 66088677 ، 66088669 :

تلفي 09121328730 ، 46855118-19 :

ًَ .4یي ساشاى شتابکاز آدرس :تْراى ،خیاتاى آزادی ،خیاتاى حثیة الْی ،خیاتاى ضْیذ قاسوی ،پالک ،37هدتوع فٌاٍری ضریف  ،2طثقٍِ ،3احذ 10
 .5شسکت هاشیي زٍل  آدرس :تْراى ،کیلَهتر  4تسرگراُ فتح(خادُ قذین کرج)ً ،ثص فتح  ،15پالک 357

تلفي021 – 61975330 :

تلفي66806068 :

 شركت هاي ارائه دهنده خدمات آزمايشگاهی 

 .1هطالعات هَاد هعدًی شزآشها  آدرس :تْراى – تسرگراُ هحوذ علی خٌاح – خیاتاى  12هتری چْارم – پالک ٍ – 23احذ سَم ضرقی

تلفي 44048364-6 :

لَار سَپا – اًتْای تلَار – ضْرک تحقیقاتی کاٍش تلفي 026-92108361-71 :
 .2هسکص تحقیقات فساٍزی هَاد هعدًی ایساى  آدرس :تْراى – کیلَهتر  10اتَتاى کرج قسٍیي – ب
 .3پازس پی آشها آدرس :تْراى – تسرگراُ خالل آل احوذ – تٌرسیذُ تِ پل آزهایص – ج حاخی پَراهیر -کَچِ ارًٍذ – پالک 4

تلفي 021-44226511 :

اطالعات تکویلی هاشیي آالت ٍ تجْیصات هعدًی زا هی تَاًید با هساجعِ بِ ٍاحد طسح ٍ بسًاهِ زیصی صٌدٍق بیوِ سسهایِ گرازی فعالیتْای هعدًی اخر ًوایید .

