اطالعات تماس با نمایندگان و مسئوالن مناطق:

نمایندگی منطقه ( 1البرز ،قزوین ،گیالن)
مسئول منطقه :خانم واحدیان 0912-9583307
تلفن 026-34760145-50 :داخلی2301 :

نماینده:
شرکت آرتان هوا صنعت سایا
آقای ولیزاده

0912-6432337

آقای رستمی

0912-6633473

تلفن دفتر:

 026-34710004الی 6

آدرس:کرج ،کمالشهر ،خ شهید بهشتی ،نبش فجر ،14ساختمان برج سفید ،طبقه ،1واحد2
آدرس :قزوین ،شهرک صنعتی البرز ،نبش بلوار میرداماد غربی ،جنب بانک ملی ،شماره 3

نمایندگی منطقه ( 2تهران غرب)
مسئول منطقه :خانم خدابنده 0912-8331636
تلفن 026-34760145-50 :داخلی2301 :

نماینده:
شرکت پایا صنعت هوا سپهر
آقای احمدوند

0919-4646836

تلفن دفتر:

026-33554061

آدرس :کرج ،مهرویال ،خیابان درختی ،ساختمان اروند ،پالک  ،297طبقه  ،4واحد 13

نمایندگی مناطق  3و ( 4تهران شرق ،تهران جنوب ،تهران شمال ،تهران مرکز ،قم،کاشان ،مرکزی)

مسئول منطقه :خانم پاپی 0912-8198845
تلفن 026-34760145-50 :داخلی2208 :

نماینده:
شرکت هواکار صنعت آندیا
آقای گلستانه

0936-4805464

آقای هاشمی

0937-9299067

تلفن دفتر:

026- 026-34723791
34725707

آدرس  :1کرج ،کمالشهر ،خ شهید بهشتی ،نبش فجر ،14ساختمان برج سفید ،طبقه ،4واحد8

نمایندگی منطقه ( 5مازندران ،گلستان ،سمنان)
مسئول منطقه :خانم مشایخی 0912-9590181
تلفن 026-34760145-50 :داخلی2109 :

نماینده:
شرکت امداد کمپرسور
آقای نوروززاده

0912-2369918

تلفکس

017-32546427

آدرس :گلستان ،گرگان ،بین گلشهر16و  ،18جنب فروشگاه آریا ،مجتمع ونوس ،واحد ،1طبقه1

*********************************************************************************

نمایندگی منطقه ( 6آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل ،زنجان)

مسئول منطقه :خانم مشایخی 0912-9590181
تلفن 026-34760145-50 :داخلی2109 :

نماینده:
شرکت آذر دقیق درخشان طب آیدین
آقای مهدلو

0912-8697646

آقای موالیی

0912-6974657

آقای موالیی

0901-1617415
02433361458
04134248087
04134263702

تلفن دفتر زنجان:
تلفن دفتر تبریز:

آدرس :تبریز ،اتوبان تبریز-ارومیه ،منطقه صنعتی صنعتگران ،جنب باسکول خداپسند
آدرس :زنجان ،خیابان سعدی  -خیابان زینبیه  -پالک 606
*********************************************************************************
نمایندگی منطقه ( 7خراسان)

مسئول منطقه :خانم معروفخانی 0912-8199227
تلفن 026-34760145-50 :داخلی2234 :

نماینده:
شرکت اطلس کمپرسور ایرانیان
آقای ربیعی
شماره دفتر:

0912-7651939
05136672525

آدرس :خراسان رضوی  -مشهد  -بزرگراه آسیایی  -آزادی  -91سعادت  -5پالک 30

نمایندگی منطقه( 8کرمان ،فارس ،هرمزگان)

مسئول منطقه :خانم سوری 0912-9590187
تلفن 026-34760145-50 :داخلی2307 :

نماینده:
شرکت آروین صنعت هواگستر
آقای صفری (کرمان)

0912-4496567

آقای صفری (کرمان)

0936-3880480

آقای صفری (شیراز)

09177483732

تلفن دفتر:

071-32290962

آدرس :کرمان ،جاده تهران ،بعد از سه راهی قائم آباد ،روبروی ایران گاز ،نبش آهن آالت ساعدی
آدرس :فارس ،بلوار گلستان نبش کوچه  8ساختمان دیانت  7واحد3

*********************************************************************************
منطقه ( 9خوزستان ،بوشهر ،چهارمحال بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد)

مسئول منطقه :آقای شورمیج 0912-8121508
تلفن 026-34760145-50 :داخلی2205 :

این منطقه نمایندگی ندارد و ارائه خدمات بصورت مستقیم انجام میشود.

*********************************************************************************

نمایندگی منطقه( 10کرمانشاه ،کردستان)

مسئول منطقه :خانم سوری 0912-9590187
تلفن 026-34760145-50 :داخلی2307 :

نماینده:
شرکت آروند صنعت بیستون
آقای مرانکی

0912-8239848

تلفن دفتر

08336233665

فکس02189788791 :

آدرس :کرمانشاه -بلوار شهید بهشتی -نرسیده به چهارراه بسیج -روبروی بانک پارسیان -ساختمان بیمه رازی-
ساختمان حنا طبقه دوم واحد- 8شرکت آروند صنعت بیستون
*********************************************************************************

نمایندگی منطقه( 11اصفهان)

مسئول منطقه :خانم معروفخانی 0912-8199227
تلفن 026-34760145-50 :داخلی2234 :

نماینده:
بازرگانی صنعت و معدن
آقای باللی

0913-1080307

تلفن دفتر

 03137472711الی15

آدرس :اصفهان ،کیلومتر 5اتوبان -ذوب آهن -اول روستای ورسکلن -جنب بانک تجارت-نبش خ حافظ -ساختمان حافظ -فروشگاه
صنعت و معدن
*********************************************************************************

نمایندگی منطقه( 12یزد)

مسئول منطقه :خانم سوری 0912-9590187
تلفن 026-34760145-50 :داخلی2307 :

نماینده:
شرکت هواصنعت
آقای دهقانی زاده

0913-1522464

تلفن دفتر

035-35263095

آدرس :یزد ،چهارراه یزدباف – خیابان تبلیغات اسالمی – کوچه گلبانگ شرقی – سمت راست – پالک 25

*********************************************************************************

نمایندگی منطقه( 13لرستان ،همدان ،ایالم)

مسئول منطقه :خانم معروفخانی 0912-8199227
تلفن 026-34760145-50 :داخلی2234 :

نماینده
شرکت بهین تجهیز امین
آقای عزیزی
تلفن دفتر

0913-5596804
066-33323377

آدرس :خرم آباد -بعد از چهار راه بانک -پاساژ رضا -طبقه 2

تیم پروژه های خاص:

آقای شکوهمندی0912-8127047 :
داخلی 2162

آقای احسنی0912-8127053 :
داخلی 2278

آقای رمضان خانلو0912-7394682 :
داخلی 2278

آقای شورمیج0912-8121508 :
داخلی 2162

