منطقه آزاد چابهار
ردیف

1

نام شرکت

شرکت صنایع شیمیایی و پلیمری
اروند

نوع فعالیت  /محصوالت

تصفیه و تولید روغن موتور/انواع روغن
های موتور،صنعتی  ،دنده و پایه– تصفیه

2
3

شرکت ریس تاب

4

شرکت اف اند جی

تولید کلید وفیوز مینیاتوری

5

شرکت طال

درجه بندی و بسته بندی انواع چای

6

شکیل نگار

7

شرکت صنایع بسته بندی چای طال

8

شرکت دریا امید

9

شرکت نگین رنگ و بوی

10

شرکت بیستون موتور

11

شماره E - 9

ناصر آقاخانی

پیکره یکم کارگاهی  ،سوله شماره -19

4445644

بازسازی دستگاههای اداری

برق والکترونیک

صنایع مواد غذایی ،دارویی و بهداشتی /

غذایی ،دارویی و

فاز یکم کارگاهی – سوله شماره - 28

قند حبه و کلوخ

بهداشتی

15

برق والکترونیک

پیکره یکم – سوله شماره 1 - 2

مجید دانشور

فاز یکم کارگاهی  -انبار شماره 4

مبین

4444433

سعید ارشادی

9173743378

فاز یکم کارگاهی  -انبار شماره 4 - 3

مبین

31-4444433

پیکره ششم – حاشیه غربی خلیج چابهار

عظیم پایدار

4445640

غذایی ،دارویی و
بهداشتی

بازسازی ماشین های زیراکس و فتوکپی

برق والکترونیک

تولید انواع قوطی فلزی  ،جعبه و قوطی

غذایی ،دارویی و

مقوائی  ،انواع کارتن بسته بندی
تولید وسایل حمل و نقل ابی  ،خشکی و

بهداشتی

ارائه خدمات مربوطه  /ساخت انواع

فلزی

کننده هوا – حالت دهنده مو مام زیربغل –
ضد درد – بی حس کننده – رنگ موی سر –

( ) VENUS

پیکره هفتم صنعتی – قطعه زمین

کمال شیشه چی

WS

سبک
آرایشی /وزن
فوالدیو جمعاً تا
شناور
کشتی
خوشبو
بهداشتی
تولیدولوازم

شرکت آب آشامیدنی ونوس

شیمیایی و پلیمری

دوم در بسته بندی های مختلف

شرکت نیکو سیستم

شرکت توسعه ماشین های اداری

رشته فعالیت

محل فعالیت

نام نماینده

شماره تماس

بازسازی انواع قطعات خودرو و موتور

کامل خودرو /انواع استارت  ،دینام ،
تولید  ،تصفیه و بسته بندی اب آشامیدنی
 /تهیه آب شیرین و بسته بندی آن به
ظرفیت  300مترمکعب در روز

غذایی ،دارویی و
بهداشتی
فلزی
غذایی ،دارویی و
بهداشتی

فاز یکم کارگاهی – سوله شماره - 15
WS

پیکره هفتم صنعتی – قطعه  111کاوش

محمدرضا عسگری

9121161908

محمدباقرپورصدفی

9121234238

2256950

رنگ و بوی

3906586

فاز یکم کارگاهی سوله شماره 1-12

صنیعی نژاد

9126778429

منطقه آزاد چابهار  -روستای تیس

علی پارسا

9151450274

منطقه آزاد چابهار
ردیف

نام شرکت

12

شرکت کنچار

13

شرکت ارغوان گوشت (نام قبلی
ماکیان)

14

شرکت فرآورده های شهد جنوب

15

شرکت دانشجو

16

شرکت بلوچ فوم چابهار

17

شرکت ستاره کالدان چابهار

18

شرکت خوشه آزاد

نوع فعالیت  /محصوالت

تولید لوازم انتقال و توزیع نیروی برق  /تولید
کلیدهای گازی – کلیدهای هوائی  24و 36

صنایع مواد غذایی ،دارویی و بهداشتی (
فرآوری  ،انجماد و بسته بندی انواع
گوشت قرمز و فرآورده های گوشتی)

رشته فعالیت

محل فعالیت

برق والکترونیک

فاز یکم کارگاهی– انبار شماره 2

غذایی ،دارویی و

پیکره هفتم صنعتی  -بخش شیالتی –

بهداشتی

قطعات شماره  35 – 26 – 25و 36

صنایع مواد غذایی ،دارویی و بهداشتی (بسته

غذایی ،دارویی و

بندی خرما ،سبزیجات،ادویه جات ،میوه )....

بهداشتی

بسته بندی انواع چای
تولید مواد و محصوالت شیمیایی و
پلیمری ( به جز دارو )  /تولید انواع بلوک
تولید مواد و محصوالت الستیکی و پالستیکی /
مواد اولیه پالستیک آکرولیک

غذایی ،دارویی و
بهداشتی
شیمیایی و پلیمری

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی – قطعات شماره
 20و C 3 19
فاز یکم – سوله شماره 16 - 11
فاز دوم کارگاهی – سوله های شماره
 1 – 074و  1 – 075و 1 - 076
پیکره هفتم صنعتی  /قطعه زمین شماره
C3 – 64 – 2

صنایع مواد غذایی ،دارویی و بهداشتی  /آرد

غذایی ،دارویی و

پیکره هفتم صنعتی – قطعه زمین شماره

سبوس گرفته  ،آرد ستاره  ،آرد نول و

بهداشتی

C3 – 36

19

& SAMPLE INDUSTRIAL
GENERAL TRADING

تولید بازساری و نوسازی قطعات خودرو

فلزی

20

ARTEMIS C.F.Z CORP

تولید و بسته بندی محصوالت آرایشی

21

شرکت ورزش گستر آریا

تولید لوازم و پوشاک ورزشی

فاز دوم کارگاهی – سوله شماره -046
1

غذایی ،دارویی و

فاز دوم کارگاهی – سوله شماره - 056

بهداشتی

1

نساجی و چرم

فاز دوم کارگاهی – سوله شماره - 049
1

نام نماینده

افتیم باباچه
علیرضا زارع کلیشادی
حسین آقایی شورورق

خانم حسینی

عبدالغفور جابرنیا

شماره تماس

4444037

9121077288

4447715
– 09155412000
4442764

محمود خیرالهی وش

9141212584

عبدالشکور هوت

9155453254

فرهاد بوذری

19123484661

جواد داودی

33564262 -021

سید جعفر تهرانی نژاد

9127255320

زاهد محمود

9159531525

منطقه آزاد چابهار
ردیف

نام شرکت

22

شرکت مکران فوم امیدی

نوع فعالیت  /محصوالت

رشته فعالیت

محل فعالیت

نام نماینده

شماره تماس

تولید انواع یونولیت سقفی و دیواری /

23
24
25

26

( AL RUWAIS C.F.Z CO
الرویس )
شرکت آب شیرین کن دهکده آبی

بلوک سقفی فوم – کلمن – تری دی پانل
(  3Dپانل )
طالسازی

بهداشتی

SB-4

فرآوری و بسته بندی انواع آبزیان  /بال

غذایی ،دارویی و

پیکره ششم – کارگاهی درمجتمع نمک

کوسه ماهی خام خشک شده

بهداشتی

فروشان

شرکت تجارت آبزیان ستاره زرد

فرآوری و بسته بندی آبزیان /بال کوسه

غذایی ،دارویی و

پیکره ششم  -کارگاهی در مجتمع نمک

جنوب

ماهی خشک شده

بهداشتی

فروشان

غذایی ،دارویی و

پیکره هفتم صنعتی – قطعه زمین شماره

بهداشتی

K12 – 1

خدمات سردخانه ایی ،بسته بندی آبزیان

غذایی ،دارویی و

پیکره هفتم – زون شیالتی – قطعه  45و

دریایی (ماهیان غیر ماکول )
بسته بندی مواد غذایی ،دارویی و

بهداشتی
غذایی ،دارویی و

بهداشتی( درجه بندی و بسته بندی چای)

بهداشتی

تولید کننده انواع پتو

نساجی و چرم

تیس
شرکت ستاره ساربوک

27

تولید و تصفیه انواع آب (آب شیرین کن)

28

صنایع شیالتی بندر و دریا

بسته بندی  /صنایع مواد غذایی ،دارویی و
بهداشتی و بسته بندی

31

32

دوم کارگاهی

غذایی ،دارویی و

شرکت توسعه بحار تجارت

30

فلزی

زمین تجاری  TE-4و سوله  1-045فاز
پیکره نهم صنعتی-قطعه زمین شماره

صنایع مواد غذایی ،دارویی و بهداشتی و

29

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی – قطعه B-92-D4

شرکت نگین صنعتی جنوب منطقه
آزاد چابهار(با مسئولیت محدود)
شرکت ترنج گستر منطقه آزاد
چابهار (سهامی خاص)
شرکت کوشا گستر قرن منطقه آزاد

تولید کننده انواع پوشاک (شلوار جین و

چابهار(سهامی خاص)

شلوار کتان)

چهار چوب آریا منطقه آزاد چابهار (با
مسئولیت محدود)

تولید محصوالت چوبی

نساجی و چرم

سلولزی

55
پیکره هفتم صنعتی -سوله شماره

حامد امیدی

9151450030

محمد داودی

9153459846

علی پارسا

9151450274

اکبر رئیسی

9155453416

الهی بخش جالل زهی

دکتر قانع

عبدالرحمن خداشناس
آال عظیمی  /احتشامی

09153451087
3331569
9151955955

9153452502
9124883213

081
فاز یکم کارگاهی – سوله

هنگامه هراتی
صفری  /بیگلری

شماره32/15

یزدانی
سعیدی

پیکره هفتم صنعتی – سوله شماره 097

علوی

9181114436

اریا

9158271850

فاز دوم کارگاهی -سوله شماره
042-1

9153458992

منطقه آزاد چابهار
ردیف

33
34
35

36

37

38

39
40

نام شرکت

نوع فعالیت  /محصوالت

شرکت گلبرگ نقره ایی منطقه آزاد

طراحی و دوخت انواع پوشاک(لباس

چابهار (با مسئولیت محدود)

محلی)

شرکت تولیدی هانا منطقه آزاد
چابهار (با مسئولیت محدود)

طراحی و دوخت انواع پوشاک

شرکت لیپار بتن منطقه آزاد چابهار ( تولید انواع سازه های بتونی  /تولید بتن ،
با مسئولیت محدود)

آماده سازی سازه های بتنی

شرکت کارتن سازی مکران نورانی

تولید انواع کارتن بسته بندی( تبدیل ورق

منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)

به کارتن )

شعبه شرکت ساختمانی کندوان پارس

تولید آسفالت

شرکت بهار چمن منطقه آزاد چابهار
(سهامی خاص)

فرآوری و بسته بندی انواع برنج

صنایع چوب الوار سازه منطقه آزاد

تولید مبلمان  ،دکوراسیون منزل  ،کابینت

چابهار ( سهامی خاص)

و کمد

فدک (بامسئولیت محدود)

درجه بندی وبسته بندی انواع چایی

رشته فعالیت

محل فعالیت

نساجی و چرم

فاز یکم کارگاهی – سوله شماره ws-3

نساجی و چرم

فاز یکم کارگاهی – سوله شماره 2-11

نام نماینده

نبی بخش امیری
بهزاد بادپا
میالد محمدی
عبدالنبی محمدی

شماره تماس

9155451988
9334120233

پیکره هفتم صنعتی – قطعات شماره -37

محمد رضا اصهانیان

 7Gو 7G-44

حسین متبحری

پیکره هفتم صنعتی – سوله شماره 104

قادر بخش نورانی

9152887918

پیکره هفتم صنعتی – قطعه زمین های

محمد حسن صاحب

9121222295

شماره1E5 - 2-3-5-6-7

زمانی سیف

9123502923

غذایی ،دارویی و

فاز دوم کارگاهی – سوله شماره -001

مطیع اهلل

بهداشتی

1

یحیی میر بلوچ

سلولزی

پیکره هفتم صنعتی -سوله شماره 081

فقر محمد کوپچی

غذایی ،دارویی و

فاز دوم طرح کاوش -سوله های

کانی غیرفلزی

سلولزی

کانی غیرفلزی

بهداشتی

شماره

 11و 12

محمد ابراهیم مبین

9121163733

9153163519
9151558500
4443019
9377383639
09377383639
4442444

منطقه آزاد چابهار
ردیف

41

42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

نام شرکت

نوع فعالیت  /محصوالت

شرکت آرام اوج منطقه آزاد

دمونتاژ(اوراق) ماشین آالت سنگین  ،نیمه

چابهار(سهامی خاص)

سنگین،سبک

الشار زمین منطقه آزاد چابهار (با

رشته فعالیت

فلزی

طالسازی

فلزی

روغن طالی آسیا منطقه آزاد

بسته بندی محصوالت آرایشی و

غذایی ،دارویی و

چابهار(سهامی خاص)

بهداشتی(روغن آرگان)

بهداشتی

رفاق منطقه آزاد چابهار(با مسئولیت

تعمیر و بازسازی ابزارآالت برقی ،

محدود)
هیرکان منطقه آزاد چابهار(سهامی

مکانیکی  ،صنعتی  ،تاسیساتی

مسئولیت محدود)

خاص)
نگین چوب مکران منطقه آزاد
چابهار(سهامی خاص)
دانشجو منطقه آزاد چابهار(با
مسئولیت محدود)

فرآوری و بسته بندی انواع برنج
تولید محصوالت چوبی و ام دی اف
قوطی سازی برای چای

ستاره پالستیک تیس منطقه آزاد (با

تولید نایلون  ،نایلکس و مصنوعات

مسئولیت محدود)
شرکت تولیدی چای بلوچ منطقه

پالستیکی

آزاد چابهار(سهامی خاص)
میثم گستر منطقه آزاد چابهار(با
مسئولیت محدود)
ایرانیان تجارت نوین منطقه آزاد
چابهار(با مسئولیت محدود)
شرکت الماس فوالد منطقه آزاد
چابهار ( با مسئولیت محدود)

درجه بندی و بسته بندی چای
بازسازی قطعات خودرو سبک
بسته بندی برنج
تولید انواع سازه های بتنی(بلوک و تیرچه)

برق والکترونیک
غذایی ،دارویی و
بهداشتی
سلولزی
غذایی ،دارویی و
بهداشتی

نام نماینده

شماره تماس

محل فعالیت

محمد علی شاقوزائی

9155425534

فاز دوم کارگاهی سوله شماره 1-046

خلیل داودی

9153459846 -2222547

فاز یکم کارگاهی – سوله ws-14

سحر سنگسری

2188663963

محمد الیاس

9159936294

احمد ریگی  -یحیی میر

09151907741

بلوچ
منیره رئیس-شوکت

09151558500

پیکره هفتم صنعتی

– سوله های

شماره 15

فاز یکم کارگاهی -سوله شماره -WS
11
فاز دوم کارگاهی -سوله شماره 1-050
فاز یکم کارگاهی -سوله شماره 14-11
فاز یکم کارگاهی -سوله شماره 1-066

شیمیایی و پلیمری پیکره هفتم صنعتی – سوله شماره 094
غذایی ،دارویی و

علی ریسی

9151450013

احمد گرگیج-

9155412000

علی کالته عربی-امین

09121884299

اسماعیل زایی

09151472137
09159458598

فاز یکم کارگاهی  -سوله شماره 15 -36

حیدر حشمتی

فلزی

فاز یکم کارگاهی  -سوله شماره 16 -36

بیداله گمشادزهی

9155492314

غذایی ،دارویی و

فاز دوم کارگاهی  -سوله شماره -061

بهداشتی

1

غالم محمد بریچی

9155418218

کانی غیرفلزی

روستای تیس – جنب مسجد محمدی

داوود کریمی

9393589695

بهداشتی

05435312891

منطقه آزاد چابهار
ردیف

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

نام شرکت

تولیدی طال اسالم منطقه آزاد چابهار
(سهامی خاص)
بازرگانی فرهان منطقه آزاد چابهار(با
مسئولیت محدود)
ستاره سبز منطقه آزاد چابهار
(سهامی خاص)
کانا کابین منطقه آزاد چابهار (
سهامی خاص)
زرین پالست (سهامی خاص)
اندیشه سازان مروارید (با مسئولیت
محدود)
امین اعتماد منطقه آزاد چابهار (با
مسئولیت محدود)
آوای سرحد منطقه آزاد چابهار (با
مسئولیت محدود)
ایمن سازان منطقه آزاد چابهار (با
مسئولیت محدود)
ساالر مکران منطقه آزاد چابهار (با
مسئولیت محدود)
دیزل پیشرو منطقه آزاد چابهار
(سهامی خاص)
ایمان شرق پاسارگاد منطقه آزاد
چابهار (با مسئولیت محدود)

نوع فعالیت  /محصوالت

رشته فعالیت

طالسازی

فلزی

بسته بندی (چای و برنج)
بسته بندی (برنج)

غذایی ،دارویی و
بهداشتی

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

بهداشتی

دوخت پوشاک طرح دوزی شده
تولید انواع سازه های بتنی(بلوک و تیرچه)

کانی غیرفلزی

شرکت موج سفید مکران منطقه
آزاد چابهار (با مسئولیت محدود)

محلی)

فاز یکم کارگاهی -سوله شماره 11-8

حسن شهنوازی

9153450229

مهدی عسگری

9128409670

پیکره هفتم صنعتی -سوله شماره - D8
4
پیکره هفتم صنعتی -سوله شماره 8

زینب نوروزی  -علی

قطعه D8- 4

کالته

غذایی ،دارویی و

نساجی و چرم

طراحی و دوخت انواع پوشاک(لباس

پیکره هفتم صنعتی – سوله شماره 5

حبیب ریگی

9155438138

شماره 2

بهداشتی

بازسازی

فرآوری و بسته بندی برنج

خدانور

9151553800

مجتمع طال – طبقه زیر زمین – واحد

022-1

بازسازی

بازسازی قطعات خودرو سبک و سنگین

داوودی

9159507344

غذایی ،دارویی و

تولید دکوراسیون منزل  ،کابینت و کمد

بسته بندی برنج

محل فعالیت

فاز دوم کارگاهی – قطعه زمین شماره

سلولزی

بسته بندی برنج

نام نماینده

شماره تماس

فاز دوم کارگاهی – سوله شماره -039
1

غذایی ،دارویی و
بهداشتی
فلزی
غذایی ،دارویی و
بهداشتی
نساجی و چرم

پیکره هفتم صنعتی -سوله شماره 8
قطعه D8- 5
پیکره هفتم صنعتی -سوله شماره 18
فاز دوم کارگاهی – سوله شماره -053
 1و 1-054

9128409670

محمد کریم دادور

9153451317

محد ریگی

9159581300

عبداهلل ایوب زاده

9150415856

علی شاهوزهی

9155406044

محمد علی ثمره

9155556008

عبدالحمید بریچی صفا

9155000603

خلیل احمد

9154441570

منطقه آزاد چابهار
ردیف

66
67

نام شرکت

نوع فعالیت  /محصوالت

شرکت نیرو متحرک بلوچ منطقه

بازسازی دینام خودرو های سبک و سنگین

آزاد چابهار (با مسئولیت محدود)

و استارت

شرکت ارمغان ایرانیان منطقه آزاد
چابهار (با مسئولیت محدود)

فراوری و بسته بندی برنج

شرکت مهتاب تجارت خلیج فارس
68

منطقه آزاد چابهار (با مسئولیت

فراوری و بسته بندی برنج

محدود)
69
70
71
72

73
74

75

76

شرکت نیک اختر پیشگامان منطقه
آزاد چابهار (سهامی خاص)
شرکت پیشگامان توسعه لیپار منطقه
آزاد چابهار (سهامی خاص)
شرکت الماس تفتان منطقه آزاد
چابهار (با مسئولیت محدود)
شرکت برلینت نطقه آزاد چابهار (با
مسئولیت محدود)
شرکت مشتاق صدف منطقه آزاد
چابهار (سهامی خاص)
عروج منطقه آزاد چابهار (با
مسئولیت محدود)
شرکت دماوند لبن منطقه آزاد
چابهار (با مسئولیت محدود)
شرکت مهین تجارت آریا منطقه
آزاد چابهار (با مسئولیت محدود)

بسته بندی برنج

رشته فعالیت

برق والکترونیک

محل فعالیت

پیکره هفتم صنعتی -سوله شماره -7
 4Dسوله 3

غذایی ،دارویی و

پیکره هفتم صنعتی -سوله شماره

بهداشتی

059-1

غذایی ،دارویی و

پیکره هفتم صنعتی -سوله شماره

بهداشتی

059-2

غذایی ،دارویی و

پیکره هفتم صنعتی -سوله شماره -1

بهداشتی

3c =49

غذایی ،دارویی و

پیکره هفتم صنعتی -سوله ( 4D-17

بهداشتی

)B-17-4d

نام نماینده

شماره تماس

علیرضا وکیل زاده

9366703697

عبدالواحد ریگی

9151432384

عبدالواحد ریگی

9151432385

محمد حسین رحیمی

9155177804

سعید بلوچی

9155437486

بازسازی لوازم خانگی

برق والکترونیک

فاز یکم کارگاهی -سوله شماره 5

سعید گمشادزهی

9153472563

بازسازی قطعات صنعتی

بازسازی

پیکره هفتم صنعتی -سوله شماره 5

صنیعی نژاد

9126778429

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی -سوله شماره 100

پنجشنبه بادپری

9158473523

طالسازی

فلزی

داوودی

9151956221

بسته بندی برنج

تولید فراوری لبنی

مجتمع طال – طبقه زیر زمین – واحد
شماره 173

غذایی ،دارویی و

پیکره هفتم صنعتی -قطعه زمین شماره

بهداشتی

( D8-4سوله های شماره )2B ,2C
پیکره هفتم صنعتی -قطعه زمین شماره D8-4

تولید محصوالت پالستیکی و کیسه پروپیلن شیمیایی و پلیمری

(سوله های شماره )11وشماره ( D7-4سوله
های شماره )8

حسین پورصالحیان

9121950118

منطقه آزاد چابهار
ردیف

77

78

79
80

81

82
83
84
85

نام شرکت

شرکت مکران فوم امیدی منطقه
آزاد چابهار (سهامی خاص)
شرکت الگو سازان منطقه آزاد چابهار
(سهامی خاص)
شرکت احسان مکران منطقه آزاد
چابهار (سهامی خاص)
شرکت برج بتن منطقه آزاد چابهار
(سهامی خاص)
شرکت یاس طال منطقه آزاد چابهار
(با مسئولیت محدود)
شرکت پارس پلیمر مکران منطقه
آزاد چابهار (با مسئولیت محدود)
شرکت ایرانیان تجارت نوین منطقه
آزاد چابهار (سهامی خاص)
شرکت آوای هامون منطقه آزاد
چابهار (با مسئولیت محدود)
شرکت بهار پالستیک منطقه آزاد
چابهار (با مسئولیت محدود)

نوع فعالیت  /محصوالت

رشته فعالیت

تولید فوم

شیمیایی و پلیمری

انواع پوشاک

نساجی و چرم

انواع پوشاک

نساجی و چرم

تولید بتن و سازه های بتنی

کانی غیرفلزی

طالسازی

فلزی

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

86

87

چابهار (با مسئولیت محدود)

سعید امیدی

9155452612

سعید امیدی

9155452613

پیکره هفتم صنعتی –قطعه شماره 051

عبدالحمید اربابی

9193316905

پیکره هفتم صنعتی –قطعه شماره -7g

محمد رضا امجدیان

09153412476

 39و 7g-46

محمد رضا رحیمی

09393212550

فاز دوم کارگاهی  -سوله 1-188

عاصف استادی

9157468007

علی کالته عربی

9121884299

بریچی

9155418218

پیکره هفتم صنعتی –سوله شماره
4D-92-B
پیکره هفتم صنعتی –سوله شماره
4D-92-B

پیکره هفتم صنعتی  -قطعه شماره -4D
( 9سوله شماره )11

غذایی ،دارویی و
بهداشتی

1

طالسازی

فلزی

فاز دوم کارگاهی  -سوله 11-16

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

بسته بندی چای

طالسازی

فلزی

مسئولیت محدود)
شرکت اتحاد پارس چین منطقه آزاد

محل فعالیت

پیکره هفتم صنعتی  -سوله شماره -063

شرکت طالسازی نگین سبز
بلوچستان منطقه آزاد چابهار (با

نام نماینده

شماره تماس

تولید سقف کاذب

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی  -قطعه شماره -4df
17
فاز دوم کارگاهی – سوله شماره -088
1
پیکره هفتم صنعتی  -قطعه شماره -4
( D7سوله شماره )12

حبیب الرحمان
هاشمزهی
حامد اقا جان پور

بهاری

گوانگ مینگ وو

9153415772
9122169001
02166371028
9158680094
9368411813
09398026910

منطقه آزاد چابهار
ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت  /محصوالت

88

دانشجو منطقه آزاد چابهار 2

برنج

89

زمان تجارت سرحد

فراوری و بسته بندی برنج

90
91

شرکت منرالب آزاد چابهارمنطقه
آزاد چابهار (سهامی خاص)
شرکت طالی سیاه مکران منطقه

فراوری و بسته بندی برنج

رشته فعالیت

غذایی ،دارویی و
بهداشتی
غذایی ،دارویی و
بهداشتی
غذایی ،دارویی و

پیکره هفتم صنعتی  -قطعه شماره -4

بهداشتی

( D8سوله شماره )7،8

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

92

پالستیک الماس تیس

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

93

مانا پالست تیس منطقه آزاد چابهار

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

آزاد چابهار

محل فعالیت

نام نماینده

شماره تماس

پیکره هفتم صنعتی  -قطعه شماره -4d9
5
پیکره هفتم صنعتی  -قطعه شماره -4d8

رحمت شهبخش
نورزاده

9151900139
09128948278
09371644693

افالطونی

9131521856

حسین زاده

9123042890

94

زرین پالست (پالستیک )

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی  -قطعه شماره 106

مهدی عسکری

9154341961

95

صبا مهرپاکیزه

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی -قطعه 4DF-42

رستگار

9121261208

96

یاقوت سرخ

طالسازی

فلزی

97

آریاپروفیل

تولیدلوله وپروفیل

فلزی

98

بهار چمن 2

تولید کیسه برنج

سلولزی

4
پیکره هفتم صنعتی-قطعه شماره 4و6
()4d9

پیکره هفتم صنعتی -قطعه -5E
5E-B-22 , 10,11,17,24,23

پادیاب

9121028048

99

مروارید چابهاران مکران

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی -قطعه 4DF-05

بلوچ زاده

9124090407

100

پترو مکران پارس جنوب

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی -قطعه 4DF-54

محمد رضا راهپیما

9212067845

101

مرواریدصدف تیس

پالستیک

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی -قطعه 4D8-5

خلیل براه

102

پوشش صنعت مکران

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی -قطعه 4DF-18

مقیمی

9121354183

منطقه آزاد چابهار
ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت  /محصوالت

رشته فعالیت

محل فعالیت

نام نماینده

شماره تماس

103

طلوع پالستیک سیستان

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی -قطعه 4DF-66

سیدرضا هامونی

9151077864

104

شاهین پالست

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

عباس رجایی

9123300741

105

اکسیر پالستیک دنا

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

حسین زاده

9123042890

106

نورپالستیک آسیا

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی -قطعه 4DF-79

نوری

9125755250

107

باران پالستیک مکران

تولید محصوالت پالستیکی

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی -قطعه 4DF-80

نوری

9125755250

108

علم فردا

تولید انواع سنگ سنباده (لقمه ساب سنگ)

فلزی

پیکره هفتم صنعتی -قطعه 7g-6-7-8b

زینک که

9151955627

109

وحدت تفتان

پردازش و بسته بندی پوشاک مستعمل

نساجی و چرم

پیکره هفتم صنعتی– سوله شماره 108

کرد انجرکی

9129171009

110

پرسی ایران گاز

سیلندر پرکنی و توزیع گاز مایع

شیمیایی و پلیمری

امین رئسی

9390225004

111

ایمان گستر

بسته بندی مواد غذایی ،دارویی و

غذایی ،دارویی و

فاز دوم کارگاهی – سوله شماره -183

بهداشتی ( شکر و شکالت)

112

شرکت تولیدی سعادت

قند حبه و کله

بهداشتی
غذایی ،دارویی و

1

113

نگین رنگ وبوی

تولید لوازم ارایشی و بهداشتی

114

شعبه شرکت ایران دوچرخ

تولید و مونتاژ موتورسیکلت  /مونتاژ
موتورسیکلت

بهداشتی
غذایی ،دارویی و
بهداشتی
فلزی

پیکره هفتم صنعتی  -قطعه شماره -4d7
11
پیکره هفتم صنعتی-قطعه شماره
12و)4d9( 10

پیکره هفتم صنعتی– سوله شماره -4d
 085و 4d-084

پیکره هفتم صنعتی  ،سوله شماره 89

سعادتمند

فاز دوم – سوله شماره 1 - 028

حسین رنگ و بوی

پیکره هفتم صنعتی – سوله شماره 116

سید حسین میرلوحی

9135450172
- 09129269206
09121245754
9121711131

منطقه آزاد چابهار
ردیف

نام شرکت

نوع فعالیت  /محصوالت

رشته فعالیت

115

شرکت پرسی ایران گاز

شارژ و توزیع انواع سیلندر گاز

شیمیایی و پلیمری

116

شرکت باغ بهار

تولید و بسته بندی مواد غذایی  /انواع قند

117

شرکت ماکیان

کشتارگاه و مرکز نگهداری موقت دام

شرکت آرام اوج منطقه آزاد

ساخت  ،مونتاژ و بازسازی قطعات ماشین

چابهار(سهامی خاص)

های سبک و سنگین(کفی  ،موتور گیربکس

118
119
120

سیمان کاربین منطقه آزاد
چابهار(سهامی خاص)

بسته بندی انواع سیمان

شرکت دلپاک چابهار(مسولیت

تولید و بسته بندی انواع شوینده و

محدود)

مکملهای آن

 121شرکت الماس درخشان منطقه آزاد

طراحی و دوخت انواع پوشاک

غذایی ،دارویی و

محل فعالیت

نام نماینده

پیکره هفتم صنعتی – قطعه زمین های

شرکت پرسی گاز ( شه

شماره  84D4و 85D4
فاز دوک کارگاهی – سوله های شماره

بخش )

بهداشتی
غذایی ،دارویی و

 1 – 043و 1 - 044
پیکره هفتم صنعتی – قطعه زمین شماره

بهداشتی

PS - 6
پیکره هفتم صنعتی – سوله های

فلزی
کانی غیرفلزی

شماره  15و 16
پیکره هفتم صنعتی -قطعه زمین
شماره

G7

شیمیایی و پلیمری

پیکره هفتم صنعتی – سوله شماره99

نساجی و چرم

فاز دوم کارگاهی – قطعه های شماره

شماره تماس

8848928

محمد علی آرمانی
حسین آقایی شورورق

9121077288

شاقوزایی

9155425534

دکتر نصری

9121248753

آموزگار  /جوکار
خان محمدی
لشکرانزهی

9126833008
9151451239

