به نام خدا

با سالم
احتراما تعدادی از مشتریان صنایع روشنایی آینده به شرح ذیل اعالم می گردد .
پیشاپیش از بـذل عنـایـت شمـا کمـال تشکر و سپـاس را دارم.

 – 1شرکت نفت استان تهران (دفتر مرکزی)
 – 2اداره کل مخابرات استان فارس
 – 3پتروشیمی استان فارس
 – 4شرکت اتصاالت لوله اینجل (استان اصفهان)
 – 5پاالژ موکت (استان آذربایجان شرقی)
 – 6شرکت سوخت راکتور های هسته ای (استان اصفهان)
 – 7نیروی دریایی سپاه (شیراز)
 – 8بستنی دایتی (استان آذربایجان شرقی)
 – 9لبنیات ذرین غزال (استان فارس)
 – 11آلومینیوم آکپا (استان آذربایجان شرقی)
 – 11کارخانه فرش قیطران (کاشان)
 – 12کارخانه فرش اسپادانا
 – 13شرکت فیبر آریا (دامغان)
 – 14شرکت شیمی بافت
 – 15کارخانه کاشی و سرامیک میبد (یزد)

 – 16کارخانه ذوب آهن (یزد)
 – 17مرغداری جهان آرا (سنندج)
 – 18شرکت الستیک سازی رابرکاران پارسیان (کاشان)
 – 19شرکت لوله و اتصاالت راشا (اصفهان)
 – 21شرکت تن ماهی چینود (اصفهان)
 – 21هتل بزرگ عالی قاپو (اصفهان)
 – 22شرکت سپاهان موکت (اصفهان)
 – 23هتل سیمرغ (کیش)
 – 24شرکت نارایران
 – 25نیروگاه پوسا سبز (فارس)
 – 26گروه تولیدی صنعتی فراسان (فارس)
 – 27شرکت مرداد صرام (یزد)
 – 28شرکت کاشی شمس (میبد)
 – 29لبنیات سالمت (یزد)
 – 31لبنیات عالیس (مشهد)
 – 31شرکت پارس سوئیچ (زنجان)
 – 32شرکت فوالد مبارکه (اصفهان)
بخش های از شرکت فوالد مبارکه اصفهان که در حال حاضر از محصوالت صنایع
روشنایی آینده استفاده می کنند به شرح زیر می باشد:
• واحد تعمیرات ،اسید شویی و بازیافت اسید
• واحد پیشگیری و تعمیر جرثقیل ها
• واحد تعمیرات  ،انباشت ،برداشت  ،آهک سازی و تولید آهک هیدرات
• کارگاه غلطک نورد گرم
 – 33لبنیات زرین غزال (استان فارس)
 – 34شرکت کیامانا (فروشگاه های زنجیره ای جامبو)
 – 35شرکت صافی سازان (زنجان)

 – 36سازمان بهزیستی مشهد
 – 37مجتمع تجاری بهزاد (مشهد)
 – 38موسسه مالی و اعتباری ملل (مشهد)
 – 39مجتمع رفاهی امام رضا (مشهد)
 – 41کتابخانه امام رضا (گناباد)
 – 41بیمارستان امام رضا بخش پیوند
 – 42شرکت کاشی ساناز (میبید)
 – 43فوالد سیرجان ایرانیان (سیرجان)
 – 44فوالد زرند ایرانیان
 – 45شرکت ذغال های صنعتی ایران
 – 46فروشگاه های زنجیره ای کیوان
 – 47فروشگاه های زنجیره ا افق کورش (مشهد)
 – 48شرکت فوالد سیرجان
 – 49کارخانه زغال سنگ کرمان
 – 51سازمان مدیریت پسماند شهری (کرمان)
 – 51ساختمان شهرداری مرکزی (کرمان)
 – 52ساختمان بانک کشاورزی (کرمان)
 – 53شرکت جهان فوالد بردسیر (کرمان)
 – 54شرکت فوالد زرند (کرمان)
 – 55شرکت جهان فوالد (کرمان)
 – 56ساختمان مرکزی نیروی انتظامی (کرمان)
 – 57صنایع مس شهید با هنر
 – 58شرکت قصر بازی پارسیان (فارس)

