مشخصات شرکت های خذمات فىی مهىذسی دارای پرياوه استان اردبیل
ردیف

1

2

وام شرکت فىی مهىذسی

شزکت
آرتا فَالز صٌعت
شزکت
آرهاى تفکز تعالی صٌایع

3

4

7

8

9

10

بْبَز کیفیت
سیستوْای
هسیزیت ٍ
بْبَز کیفیت

شزکت
سَت هاشیي

تجْیشات

شزکت هَسسِ تحقیقات

سیستن ّای

ٍ ذسهات صٌعتی طزح

هسیزیت ٍ بْبَز

یار

کیفیت

جْاًی بٌای صٌعت
ارزبیل

6

سیستوْای
هسیزیت ٍ

هاشیي آالت ٍ

شزکت شزکت طزح
5

زمیىه فعالیت

شزکت فٌی ٍ هٌْسسی
پژٍّشگزاى صٌعت آسیا

هاشیي آالت ٍ
زستگاُ ّای
بزقی

کار آفزیٌی ساگزس
ذلرال

شزکت
اًسیشِ گستزاى یشن

سیستن ّای
هسیزیت ٍ بْبَز
کیفیت
هحصَالت
غذایی ٍ
آشاهیسًی
سیستن ّای
هسیزیت ٍ بْبَز
کیفیت
هاشیي آالت ٍ

11

شزکت ًیزٍ ساساى سبالى

آقای
رضا حبیب پَر

زستگاُ ّای
بزقی

09143585147

09147492430

33814085
33610831

33260963

 -ارزبیل ،شْزک صٌعتی  ،1ساذتواى فٌاٍری کسب ٍ کار ،طبقِ ّن

ArtaFoladSanat@yahoo.com

 ارزبیل ،خ جام جن ،بلَار صسا ٍ سیواً ،زسیسُ بِ آرز کاظوی33814084

کفٍ ،احس 3
33260963

ارزبیل ،خ شْسا ،هابیي ایستگاُ سزعیي ٍ چْار راُ حافظ ،کَچِ
سوا ،پالک 31

INFO@ISTI-IRAN.com

آقای
عبسالحسیي

09143512635

33626266

33613258

ارزبیل ،شْزک صٌعتی یک ،خ چْارم

INFO@Soutmachine.com

هحوسسازُ
آقای
شاّیي کاظوی

تجْیشات

کیفیت

شزکت

حسي عبسالِ سازُ

جْاًی تاسُ کٌس

هسیزیت ٍ بْبَز

شیز هاشیي سبالى

آقای

هاشیي ساسی ٍ

شزکت هشاٍرُ ٍ تَسعِ

صٌعت ٍ هعسى

ياحذ

مذیر عامل

دفتر مرکسی

دفتر مرکسی

آقای رٍح الِ

سیستن ّای

شزکت بْبَز سیستن

وام مذیر عامل  /مذیر

تلفه همراه

شماره تلفه

شماره ومابر

آدرس پستی دفتر مرکسی

آدرس الکتريویکی

09141512296

09143517160

آقای

09149902090

بٌْام سارع ٍزایعی

09141520639

آقای
ٍحیس فزَّزی
آقای
بْزٍس رسهی
آقای ارزالى رئیسی
گیگلَ
آقای
سعیس پَر سارع
آقای
راهیي حسیي ًژاز

09143523862

09143510050

09144510165

09143514180

09141542155

33231605

33234725

33600258

33632700
02189775968

33619875

33619875

33255684

33843385

33250536

33741847

ارزبیل ،رٍبزٍی استاًساری  ،کَجِ عارف ،پالک  ،7طبقِ زٍم

ارزبیل ،شْزک کارشٌاساى ،هیساى فزٌّگ ،جٌب پل ،پالک ، 69
طبقِ اٍل

33600258

ارزبیل ،شْزک صٌعتی زٍٍ ،احسّای ذسهاتی ،قطعِ 62

33632700

ارزبیل ،شْزک صٌعتی یک  ،ساذتواى فٌاٍری ٍ کسب ٍ کار  ،طبقِ

02189775968

اٍل

Tarhyar@gmail.com

Jahanshir_2010@yahoo.com

Airpsa@yahoo.com

Xagross@Live.com

تْزاى ،اهیز آباز شوالی ،جٌب باًک پارسیاى ،پالک  ،404طبقِ سَم
33619875

33619875

33254332

33843387

ارزبیل ،شْزک صٌعتی یک  ،ساذتواى فٌاٍری ٍ کسب ٍ کار  ،طبقِ
اٍل
ارزبیل ،شْزک صٌعتی یک  ،ساذتواى فٌاٍری ٍ کسب ٍ کار  ،طبقِ
اٍل

ارزبیل ،خ شید صفی ،ابتسای کَچِ هالّازی ،پالک 7

ارزبیل ،شْزک صٌعتی زٍ – اًتْای ذیاباى شوشاز 3

BSSM_CO@yahoo.com

Shirmachine@yahoo.com

INFO@yash,.ir

INFI@micricont.com

