منطقه آزاد ماکو
ردیف

نام تولیدی

رشته فعالیت

محصول /محصوالت تولیدی

شماره تماس

فکس

محل اجرا طرح

آدرس ایمیل یا وب سایت

1

شرکت گل تکین درب بازرگان(ناصر علیزاده)

فلزی

درهای ضد سرقت

9133538843

34342371

شهرک صنعتی 1

info@gultekindoor.com

2

شرکت آبشار هنر ماکو(یوسف آهن خوش)

شیمیایی و پلیمری

لوله و اتصاالت پالستیکی

9143618040

4434342615

شهرک صنعتی 1

absharhonarmakuo@yahoo.com

3

آقای محرم محمدزاده

9149606848

4434284012

شهرک صنعتی 1

***

شیمیایی و پلیمری

نوار pvc

9121115998

4434342897

شهرک صنعتی 1

ymb@neda.net

سلولزی

بازوی در چوبی

9141648592

4434283535

شهرک صنعتی 1

makuluwood@gmail

برق و الکترونیک

انواع فر وبخاری

9141618078

4434242610

شهرک صنعتی 1

garmaelektirik@yahoo.com

کانی غیرفلزی

سنگ نما

9141614023

4434223883

روبروی زندان جدید

***

انواع لوازم پزشکی

9144007044

4434222915

شهرک صنعتی 1

info@mehrtebmaku.com

مسواک و خمیر دندان...

9121122226

4434226424

جنب پمپ بنزین

idealdentalmakoo@yahoo.com

بتن آماده

9124715164

4434283787

شهرک صنعتی 1

omidbeton3@gmail.com

انواع خوراک دام

9121184457

4434283606

شهرک صنعتی 1

toloueazarbayjan@yahoo.com

فلزی

پروفیل آلومینیوم

9121087069

4434283901

شهرک صنعتی 1

abbas.mavi@gmail.com

شیمیایی و پلیمری

انواع لوازم بهداشتی

9122132780

4434342759

شهرک صنعتی 1

esmaili.reza@yahoo.com.tr

شیمیایی و پلیمری

کاغذ شبکه گرافت

9149639928

4434342901

شهرک صنعتی 1

abbas.mavi@gmail.com

15

آقای ابراهیم آرمانیده

فلزی

تیرچه فلزی سقفی

9144625377

4434246259

شهرک صنعتی 1

armanideh@yahoo.com

16

شرکت روان ذوب ماکو(بایرامزاده)

فلزی

پروفیل آلومینیوم

9141416956

4434332354

4
5
6

شرکت چوب و کاغذ pvcوچسب افرا(یحیی
محمدی)
شرکت آرشیدا آراز ماکو(فردین محمدی)
شرکت تولیدی گرما الکتریک ماکو(احمد
ابراهیم پور)

7

آقای محمد ومحرم خلیل پور

8

شرکت مهر طب ماکو

9

ایده آل ماکو(جعفر صفرزاده)

10

11

12

13

14

شرکت گروه بتن کاران امید(علیرضا تیموری
بیات)

برق و الکترونیک فر خوراک پزی برقی خانگی

غذایی،دارویی و
بهداشتی داروئی
غذایی،دارویی و
بهداشتی
کانی غیرفلزی

شرکت کشت و صنعت طلوع

غذایی،دارویی و

آذربایجان(مهدیزاده)

بهداشتی

شرکت تولیدی نوار لبه پی وی سی و کاغذ
افرا(یحیی محمدی)
شرکت طالیه داران (اسمعیلی)
شرکت تولیدی مالمین و پی وی سی افرا(یحیی
محمدی)

روبروی تقاطع کمربندی
ماکو بازرگان

ravanzob@yahoo.com

منطقه آزاد ماکو
ردیف

نام تولیدی

رشته فعالیت

محصول /محصوالت تولیدی

شماره تماس

فکس

محل اجرا طرح

آدرس ایمیل یا وب سایت

17

شرکت آسا گروه (آزاد اندیش)

شیمیایی و پلیمری

انواع ظروف پالستیکی

9122875629

443422917

شهرک صنعتی 1

saeed.ideal@yahoo.com

18

شرکت ساالر تجارت (قاسم پور)

شیمیایی و پلیمری

کیسه های پالستیکی

9144622075

4434284020

شهرک صنعتی 1

Gh_trading@live.com

19

شرکت گرما الکترونیک کوثر

9149620677

4434273784

20

شرکت تعاونی 38صنایع چوبی ماکو(آقازاده)

21

شرکت دومان صنعت غرب(علینژاد)

22

شرکت صنعت فرسازان ماکو(فکری)

برق و الکترونیک

برق و الکترونیک فر خوراک پزی برقی خانگی

سلولزی

شهرستان شوط نرسیده به
بیمارستان

info@sabt-ag.ir

تخته چند الیه خام

9141623054

443922050

سه راهی شوط

taavon38maku@gmail.com

پوکه آمپول تزریقی

9143161223

4434342008

شهرک صنعتی 1

info@dumanindustries.com

9143622471

4434283791

شهرک صنعتی 1

behruz_fekri@yahoo.com

23

شرکت آجر ماشینی ظفر ماکو

کانی غیرفلزی

آجر ماشینی

9143017427

4434277897

شوط منطقه بیانچولی

***

24

آقای محمد حسین وطنی

کانی غیرفلزی

آجر ماشینی

9143017427

4434277897

شوط منطقه بیانچولی

***

25

آقای نجیب عاصمی

کانی غیرفلزی

تیرچه و بلوک

9143634593

4434342678

شهرک صنعتی 1

26

تعاونی  13ماکو(بیکران)

آرد سفید

9144112414

444927070

سه راهی شوط

ardmaku@yahoo.com

27

شرکت بتا دندان ماکو(علی صفرزاده)

شیمیایی و پلیمری

دندان مصنوعی

9121361054

4434283700

شهرک صنعتی 1

analielsa@YAHOO.COM

28

ارس راه مرند(تقی قربانی)

کانی غیرفلزی

آسفالت گرم

9141912576

34244832

شهرک بلجک

arasrahe.marand@yahoo.com

29

آقای حسن صادق زاده

فلزی

قطعات تراکتور

9141623443

4439218405

روستای خلج

*****

30

شرکت ارس راه مرند

کانی غیرفلزی

شن و ماسه

9141912576

 4434244832روستای تازه کند قطار تپه

31

آقای غالمعباس رحیم زاده

کانی غیرفلزی

32

شرکت شهد آراز ماکو

33

سنگبری ساری داش ماکو(خلیل پور)

34

شرکت آیناز ماکو(یوسفی)

غذایی،دارویی و
بهداشتی

غذایی،دارویی و
بهداشتی داروئی

غذایی،دارویی و
بهداشتی
کانی غیرفلزی
غذایی،دارویی و
بهداشتی داروئی

انواع فرهای خوراک پز
برقی

شن و ماسه

9144638565

4434243282

روستای سنگر

****

انواع لبنیات

9123257626

4434246265

شهرک صنعتی 1

hafezsaremi@yahoo.com

سنگ تراورتن ومرمریت

9144621037

444924242

شهرک صنعتی شوط

mansursafayinejad@gmail.com

تولید انواع تافی و آبنبات

9141623110

4434342690

شهرک صنعتی 1

aynaz.company@gmail.com

منطقه آزاد ماکو
ردیف

نام تولیدی

رشته فعالیت

محصول /محصوالت تولیدی

شماره تماس

فکس

محل اجرا طرح

آدرس ایمیل یا وب سایت

35

شرکت مهرآنام (مردان زاده)

فلزی

گلنرده درب و انواع حفاظ

9143622011

4434374362

شهرک صنعتی 1

mohharam.b@hotmail.com

36

آقای منوچهر عباسپور

کانی غیرفلزی

تولید شن و ماسه

9143821712

****

روستای باشکند

37

شرکت آلوم جام(عبداهلل نژاد)

فلزی

9143619133

4434342671

شهرک صنعتی 1

md@alumjam.com

38

شرکت آذر خش نور(صادقی)

برق و الکترونیک

مونتاژ انواع چراغ

9141617024

4434246954

شهرک صنعتی 1

YEKTA_IRAN@HOTMAIL.COM

39

آقای علی حسن زادگان

کانی غیرفلزی

تیرچه و بلوک و لوله

9141649022

****

روستای دانالو

ali.hasanzadegan1@gmail.com

40

علی احمدی فر

کانی غیرفلزی

9141623177

**

شهرک بلجک

*********

41

شرکت آزاد گاز ماکو(محمدی اقدم)

شیمیایی و پلیمری

پر کردن کپسول انواع گاز

9141618150

4458131887

سه ر اهی شوط

42

آقای کاظم ویژه

کشتارگاه مرغ ویژه

9141623391

444223834

سه راهی شوط

43

شرکت آرین بتن ماکو(میالن)

کانی غیرفلزی

بتن سیال معمولی

9144122611

4434225499

سه راهی قزلداغ

44

شرکت آذرگاز ماکو(افتخارنژاد)

شیمیایی و پلیمری

پر کردن کپسول انواع گاز

9141618150

*****

سه راهی قزلداغ

45

آقای بهزاد حسین زاده

کانی غیرفلزی

9141634262

4434246106

سه راهی سنق

46

آقای خداقلی قهرمانی

کانی غیرفلزی

سنگبری

9143415847

*

باش کهریز

47

شرکت اتصال آوران صنعت (محسن نوربخش)

فلزی

قطعات رادیاتور

9143617556

شهرک صنعتی یک

48

میر هاشم حسینی کوه کمری

کانی غیرفلزی

انواع محصوالت بتنی

9149601288

شهرستان پلدشت

49

شرکت سپهران راهبرد ارس

فلزی

دوچرخه

9190077690

شهرک صنعتی یک

50

آقای مراد عزیزی

کانی غیرفلزی

شن وماسه دانه بندی شده

9147266529

51

شرکت سرآمد بتن ماکو

کانی غیرفلزی

بتن سیال معمولی

9147188835

52

شرکت آذر پترولیوم(روح اله علیپور)

شیمیایی و پلیمری

انواع قیر

9144636590

غذایی،دارویی و
بهداشتی

در و پنجره  UPVCوانواع
درزگیر

شستشو ودانه بندی شن
وماسه

شستشو و دانه بندی شن
وماسه

44394715
0443437291
2
0462272006
1

مرگنلر -روستای باش
کهریز
بازرگانه-جاده بوراالن
شهرک صنعتی شوط

hamed_urdsazeh@yahoo.com

***

*

vsadeghi42@yaHOO.COM

منطقه آزاد ماکو
رشته فعالیت

ردیف

نام تولیدی

53

آقای حمداهلل سلیمانی

54

رامونابنارستاک

کانی غیرفلزی

غذایی،دارویی و
بهداشتی

فکس

محصول /محصوالت تولیدی

شماره تماس

روغن خام کنجد

9128197161

شن وماسه دانه بندی شده

9143414208

22090928

محل اجرا طرح

آدرس ایمیل یا وب سایت

شوط روبروی پلیس راه

DOA.GROUP2014@YANDEX.COM

محدوده فرودگاه منطقه
آزاد ماکو

WWW.Imania30314@gmail.COM

55

شرکت پوشاک گستر برسام

نساجی و چرم

پوشاک

9121974612

44537808

شهرک صنعتی یک

FIP@GMAIL.COM

56

شرکت فراز پالست بهروزان

شیمیایی و پلیمری

محصوالت پالستیکی

9123542671

55519674

شهرک صنعتی یک

1488MEHR@GMAIL.COM

57

سید حسن خلیل نژاد

کانی غیر فلزی

شن وماسه دانه بندی شده

9144621665

58

شرکت کیمیا گاز ماکو

شیمیایی و پلیمری

59

شرکت پترو گستر غرب

60

شرکت سنگ الماس منطقه آزاد ماکو(رحیم
مینایی)

پر کردن کپسول گاز و

قره آغاج

9144613959

34273832

روبروی روستای قزلداغ

J.PEYAM@GMAIL.COM

شیمیایی و پلیمری

تولید انواع قیر

9155200930

34244682

شهرک صنعتی شوط

INFO@PETROGFS.COM

کانی غیر فلزی

تولید سنگ نما ساختمانی

9012534508

شهرک صنعتی شوط

DIM_EFENDI@YAHOO.COM

بسته بندی انواع خشکبار

9143472231

شهرک صنعتی یک

ALPAY.FA@GMAIL.COM

لوازم خواب و پرده

9121460255

شهرک صنعتی یک

DIJLE.FIRAT@YAHOO.COM

9143634229

روستای گجوت
شهرک صنعتی یک
شهرک صنعتی شماره یک

غذایی،دارویی و

سوخت مایع

61

شرکت گول صباح دنیز

62

شرکت دجله و فرات

نساجی و چرم

63

کبیر زینالپور

کانی غیر فلزی

شن وماسه دانه بندی شده

64

گول صباح 3

غذایی،دارویی و

بسته بندی ابزار آالت

9143472231

65

ماهان پالستیک صنعت

شیمیایی و پلیمری

محصوالت پالستیکی

9144858177

66

شرکت روژنار دانه

غذایی،دارویی و

روغن خام گیاهی

9124571883

67

محمود ولی زاده

کانی غیر فلزی

شن و ماسه

9143617472

بهداشتی

33482502

4434253011

پلیس راه ماکو -خوی
قره خاچ

68

شرکت رامتین مهر ماکو

شیمیایی و پلیمری

ادبلو و شیشه شو

9143634035

34248880

قزلداغ

69

شرکت پیشگامان تجارت آذرخش(صالحی)

شیمیایی و پلیمری

فیلم یک الیه معمولی از

9121978097

4434342954

شهرک صنعتی یک

70

تعاونی 25

فراورده های لبنی

9143620026

71

شرکت باجناقالر

انواع ظروف پالستیکی

9143618436

غذایی،دارویی و
بهداشتی
شیمیایی و پلیمری

خلج عجم

4623227357

جاده ماکو ایواوغلی

NIKMARAM.AMIR58@GMAIL.COM

منطقه آزاد ماکو
ردیف

نام تولیدی

رشته فعالیت

محصول /محصوالت تولیدی

شماره تماس

فکس

72

شرکت تجارت جویان(اللهوردی علی اقدم)

فلزی

فر خوراک پزی

9129360462

4434278278

73

شرکت عمران و آبادانی(حبیب حسین زاده)

کانی غیر فلزی

شن و ماسه

9143600923

74

آقای نادر اصغر زاده

کانی غیر فلزی

بتن و بلوک

9143620212

75

شرکت آراز بتن قوچان(سجاد محمدی)

کانی غیر فلزی

76

شرکت پدیده طالی سبز(یوسف سکان)

محل اجرا طرح
شهرستان شوط جنب
بیمارستان

آدرس ایمیل یا وب سایت
TEJARATJOYAN@YAHOO.COM

شهرستان شوط-روستای
قره آغاج
اراضی روستای بلجک

بتن آماده

9143638494

443638494

شهرستان شوط

بسته بندی خشکبار

9144623176

34342693

شهرک صنعتی یک

TURKAN.TIJARET@GMAIL.COM

77

صنایع پالستیک گستران(هادی داوری)

شیمیایی و پلیمری

محصوالت پالستیکی

9141308707

4143448322

صنایع سنگین

HADIDAVARI95@YAHOO.COM

78

علی اسدی

کانی غیر فلزی

شن و ماسه

9144624207

4623968217

روستای قره آغاج

79

شرکت تعاونی معدنی شماره  28ماکو (سنگاب )

کانی غیر فلزی

سنگ تراورتن کرم

9141654239

قزلداغ

80

شرکت نما افزا باقی

کانی غیر فلزی

سنگ تراورتن شکالتی

9121441984

هندور

81

شرکت معدنی آذر کوهبار

کانی غیر فلزی

سنگ مرمریت

9121138062

قره تپه ماکو

82

یعقوبعلی کندی شماره ( 4آردکش)

کانی غیر فلزی

سنگ مرمریت

9372213410

رند  -یعقوبعلی کندی

83

منیزیت دم قشالق

کانی غیر فلزی

منیزیت

9143496052

بوراالن ماکو

84

مرمریت علی قندو (حاجی زاده)

کانی غیر فلزی

مرمریت

912399498

کمربندی رند  -عی قندو

غذایی،دارویی و
بهداشتی

