
کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

تهران - م ونک-خ مالصدرا-خ شیراز جنوبی- کوچه فالحی- شماره 88806475915-88064755جمشید خلیل زاده425ابنیه فنی تهران1
تهران - خ میرزاي شیرازي-خ شهدا-شماره 887172208872184717دکتر علی ابوالحسنی162ارسا ساختمان2

-49ایرج گالبتونچی158استراتوس3 تهران - سعادت آباد-سرو شرقی-میدان فرهنگ-پیوند یکم-آناهیتا-کوهسار غربی-2238604522063858
پالك 1

محمد تقی ابراهیمی122الموت4

88659550
88773531
88795933
88881300

88797815 - تهران - بلوار میرداماد- بازار بزگ میرداماد- شماره 450- طبقه چهارم - واحد 407
کدپستی: 1969773551

تهران - خ شریعتی ـ باالتر از میرداماد-خیابان منظر ن ژاد-پالك 22719410042-22890441سید رضا یعقوبی496اندیشه زالل5

31-88837829عبدالعلی صاحب محمدي175انرژي گستر نصیر6
تهران - خ کریمخان-خ خردمند جنوبی-شماره 888359358882381812

تهران - میدان ونک- خیابان خدامی- خیابان آفتاب- نبش کوچه ماهتاب- پالك 32- 1588618714-88618711باقر فرجی593انرشیمی7
کدپستی: 1994964771

تهران - خ ولیعصر-باالتر از میدان ونک-خ عطار-م عطار-روبروي درب دوم پارکینگ 3988771140-88771137ساالر  علیاري کرد ده124اویول8
نیروي انتظامی-شماره 50

88830186منوچهر ملکیانی فرد370ایران بورگه9
تهران - خ مفتح شمالی-خ مالیري پور-شماره 888426928830968087

تهران - خیابان گاندي شمالی-پالك 3- کد پستی: 4886787501969953111-812801فرخ عالی پور220ایریتک10

44234172مجید طالب بیدختی443ایده پردازان توسعه11
44260073-4

44234172
تلفکس

تهران - اشرفی اصفهانی-نرسیده به بزرگراه هما-خ شهید قموشی-پالك 91-کدپستی: 
1461954174

0-1388689712-88689712کاوه نظامی وند چگینی529ایرانیان رایان شرق12
تلفکس

تهران - سعادت آباد-خیابان عالمه طباطبائی جنوبی-کوچه حق طلب غربی- پالك 31-
واحد هاي-3،4،6- کد پستی: 1997968417

شاونبرگ13 88019123امیر گرجی312ایرکست –
بلوار آزادگان انتهاي کوچه بیست و یکم 8835327488025265 تهران - بزرگراه کردستان جنوب خیابان 17

پالك7

تهران - پاسداران- بوستان ششم- خ گلریز- تقاطع گلزار- پالك 262443102632144343سید علیرضا طباطبایی287ایستافر14

8837603088078299علی تبار537ایمن سازه فدك15
پالك 15تلفکس تهران -  شهرك غرب بلوار ایوانک خیابان سیماي ایران کوچه 13

88881363منصور نویریان155آ . اس . پ16
پالك 8888136488793094-16 روبروي بیمارستان دي – خ شهید عباسپور – تهران - میدان ونک –

کدپستی: 1434864371

محمد حسین خوشنویس 484آب کوثر 17116
تهران - ابتداي کوي نصر(گیشا)- خ بلوچستان- خ البرز- شماره 86017519860174519انصاري

88754753حسین جاللی532آب نیرو18
تهران - خیابان سهروردي شمالی، پایین تر از عباس آباد، کوچه سینک، پالك 887470928875934518

کدپستی:15779-43714



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

علیرضا حقیقی273آب و خاك19
66495033
66402824
61985000

تهران - خیابان ولیعصر، باالتر از چهارراه ولیعصر، خیابان بزرگمهر، نرسیده به تقاطع 66419035
کد پستی: 1416844811 فریمان، شماره 52

البرز - ابتداي جاده محمدشهر-کد پستی 367014003177683161-7026-36703551-026سید نصیرالدین شاهرخی492آب و خاك پارس20

9-44503458قباد چوبدار242آبادراهان پارس21
جاده مخصوص کرج بلوار شیشه مینا بلوار ولیعصر شماره 486204452390822 تهران - کیلومتر 5

- کد پستی: 8800113688021828عباس شیخی461آبادگران مارگون22 ، پالك 61 تهران - خیابان کارگر شمالی ، کوچه شهید عزیزي (چهاردهم)
1439765791

ساختمان آژندنور 343857987-88762981سید حسین طالب پور امیري393آبیران23 تهران - خ شهید بهشتی خ شهید جواد سرافراز خ هفتم شماره 1
و 74 طبقه هفتم واحد 73

تهران - گاندي- خ هشتم- شماره 4- ساختمان آتک- کدپستی: 9886756801517736714-88675672محمد فرشاد کاوه پیشه102آتک24

متري نرسیده به کوچه 322089399-22355001سعید آسویار302آتین سازه25 تهران - سعادت آباد میدان باالتر از میدان فرهنگ بلوار 24
طبقه پنجم - کدپستی: 1997755743 نبش هشتم شرقی پالك 9

ناصر کاظمی249آذر سپاهان آسیا26

66122532
66921650
66126352
66914863

تهران - خیابان آزادي- نرسیده به چهارراه اسکندري شمالی- پالك 149- ساختمان 66921650
نگین آزادي- کدپستی: 1419943788

88611059اکبر درویشی348آذرپاسیلو27
8861105888609278 - متري زرتشتیان- بن بست فرد- پالك2-طبقه 2 تهران - شیراز جنوبی- 20

کدپستی: 1436937353

تهران - تهران-مرزداران-خ ناهید-خ شهید علی اکبر وحدتی-پالك47-ساختمان 44256125اسماعیل نوري437آذررامان گیتی28
- کد پستی 1461733686 پارسی-طبقه 3-واحد12

رضا داوران563آرش آرمه29
88674729
88670885

88648945-6
تهران - ونک- میدان عطار- پ 34- واحد2- کدپستی: 886742351994767413

واحد 88534540885345413مهدي کریمی396آرشین کوه30 تهران - سهروردي شمالی کوچه حاج حسنی شماره 43

مجید ابریشمی305آرمه نو31
22057562
22057801
22051344

- طبقه سوم22012897 تهران - خ جردن - خ عاطفی غربی - پالك 60

تهران - بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان شاه نظري- کوچه نازآفرین- پالك12- 2261107022001564سهراب ضیائی410آریا پیشرو قرن32
مرکز خرید پویا- طبقه5- کدپستی: 154544512

تلفکس 95-88379092امیر متحدین509آژند آذر برزین33
88379092

تهران - شهرك غرب - فاز دوم- خیابان هرمزان- کوچه پنجم- پالك 4- واحد 1- کد 
پستی 1466773414

88631942محمد طاهر رحیمی531آساراب34
- پالك 43- کدپستی: 8863195488630939 تهران - خیابان امیرآباد شمالی - کوچه دهم (شهید صادقی)

1439716133



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

تهران -  خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه شهید ساوجی نیا (هشتم، پالك 6088505864-88538955مسعود علویان صدر545آستان قدس رضوي35
21، کدپستی: 1531736611

- 4362100043621030علی ناظران187آسفالت طوس36 تهران - شیراز جنوبی- خیابان گلستان- نبش دوازده متري سوم- شماره 2
ساختمان مهرگان

88376199حمید رضا حمیدیا407آکام آداك37
88590898

88590898
883776199

تهران - شهرك غرب، بلوار دادمان- پل یادگارامام- پالك 138-واحد دوم   
کدپستی:1467893364

یداله مدنی555آگورچین38
22767764
22767871
22766981

طبقه 5،-کد پستی 227687251958844568 تهران - خیابان پاسداران، کوهستان یکم ، پالك 4

سید عبدالصاحب تفرشی 405آمن39
طبقه دوم واحد 888843448879695010حسینی تهران - خ گاندي نبش کوچه پنجم شماره 17

تهران - خ ولیعصر خ توانیر کوچه شاهین شماره 2- کدپستی: 9887850811434876611-88785071حسن مهدي358بام راه40

تهران - همت غرب- شهرك گلستان- میدان اتریش- خ بنفشه- نبش بنفشه 14- 4474441044744402محسن فوزي582بردو41
پالك 53- طبقه دوم

8770087786087180قاسم مسکوب381برسو42
86087210

تهران - خیابان نلسون ماندال (آفریقا)-باالتر از ظفر-خیابان بانک مرکزي-بن بست 
سوم- پالك 5- طبقه اول- کد پستی 1917733931

تهران - خیابان کریمخان زند- خردمند جنوبی- شماره 49- کد پستی 3888360891584853189-88810821مهدي حاجی کریمی580برف آب ریز43

- کد پستی 988911411-88914446بهروز نوري خواجوي424بلندپایه44 شمالی-پالك208 تهران - خیابان کریم خان-خیابان نجات اللهی(ویال)
1597813913

تهران - خیابان میرعماد- کوچه 8- شماره 8- طبقه 4- واحد 4- کدپستی: 8248088752041سید حسین امامی560بن دژکاو45
1587964811

تلفکس2-88287731حسن سلمان زاده591بناي راستین46
88264154

تهران - کوي نصر- خیابان 12- خیابان نادري نیا- پالك 4-طبقه دوم- کد پستی: 
1448634443

88712010جهان تقوي فر449بهمن گسترش کیان47
تهران - خ ولیعصر ـ روبروي پارك ساعی ـ برج نگین ـ واحد 607- کد پستی 8871201688711975

1433893894

88974853سید محمود حسینی501بوم شهر48
8899230288967251 - تهران - خ فلسطین شمالی - پایین تر از زرتشت - کوچه فیروز دهقان - پالك 8

واحد 2-  کدپستی : 1415733553
تهران - پاسداران بوستان نهم شماره 92258854413-22558728عباس دانه پاش280بینا49

88655937فرامرز مفتخر135پارتانا50
تهران - خیابان آفریقا- خیابان سرو- شماره 887845348878205223

- کدپستی: 2988549424-88549425آرش نادعلیان572پارس تابلو51 تهران - خیابان بهشتی - خیابان مفتح شمالی -  خیابان نقدي - پالك 11
1576646119

تهران - خ شریعتی- بین پل صدر و دولت- کوچه ترابی- پالك5- طبقه اول- کدپستی: 2264641422636944عالءالدین سادات باریکانی586پارس تکنو52
34511-19147



کد نام شرکتردیف
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88505710محمد حلوایی274پارس کیهان53
تهران - خ شهید احمد قصیر(بخارست)-کوچه چهاردهم- شماره 10- کدپستی: 8854331088505711

15147-55411

2-88985951فرخ جمالی508پارس یکم54
تهران - میدان دکتر فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - خیابان راد افزون 88985928-988981815

- طبقه پنجم و سوم - کد پستی 1431643711 - پالك 75

محمدرضا سیاه کال241پاسیلو55
88327629
88821884
88848280

- کد پستی 883276281575737443 تهران -  خیابان مفتح شمالی - کوچه آرام - پالك 37

محمد سیفی راد119پانیر56
77504236
77509514
77539821

- کد پستی 77601044 تهران - انتهاي خیابان بهار شمالی - نبش کوچه چهار برادران پالك 38
1564863438

احمد طباطبائیان نیم آورد507پاوان ساخت پارس57
22053987
22053490
22052632

- کد پستی 22052573 تهران - خیابان ولیعصر خیابان ناهید غربی پالك 56واحد 37
1967756685

5-6657370066573700حمیدرضا معماریان465پایا سازه پاسارگاد58
تلفکس

- کد پستی  واحد 3 تهران - تهران خ ستارخان خ پاتریس لومومبا کوچه کریمی پ 19
1443674914

2255062122550621بهراد جبارپور468پایاب طرح59
داخلی 124

- کد پستی  تهران - پاسداران-خیابان شهید افشاري-بوستان دهم غربی- پالك 1/56
1666834811

تهران - اوین- میدان دانشگاه- خیابان هشترودي- خیابان بیضاوي شرقی- پالك 47-22180881فریدون پورنیا569پایاساز60

کدپستی 4806500048065650سید شمس الدین موسوي554پایندان61 تهران -  بزرگراه حکیم غرب- بزرگراه - شهید باکري شمالی- پالك 2
1483913711

8-8806550288065502سیف اله ابراهیمی429پترو تک سان62
تهران - مالصدرا خ شیخ بهایی شمالی م پیروزان نبش خ پیروزان شماره 2تلفکس

88737606محمد جواد حسن نژاد394پترو سادیان63
ـ واحد 88745484885333524 تهران - خ سهروردي شمالی ـ نرسیده به مطهري ـ خ باغ ـ شماره 30

تلفکس:امیر رضایی واحد550پترو نیرو صبا64
70و88674962

تلفکس:
88674960-2

 - تهران - میدان ونک - خیابان گاندي شمالی- خیابان برادران شریفی- پالك 32
- کد پستی 1969944113 طبقه سوم - واحد 5

تهران -  خیابان نیاوران، خیابان شهید باهنر، پس از سه راه یاسر، نبش کوچه امیر 426119179-26119183کیانوش اسمعیل زاده541پتروپاوان65
واحد 2004 سلیمانی، پالك 1

88705391مجید کیانی597پدیده رویاي قرن66
تهران - خیابان میرزاي شیرازي- کوچه ناهید- پالك 33-  کد پستی: 88705325887058101595756313

تهران - م ونک ـ خ برزیل ـ کوچه نارنج ـ شماره 6887964622-88784781علیرضا ناصر معدلی477پرلیت67

تهران - شهرك غرب- بلوار دادمان- جنب هرمزان- ساختمان طوبی- طبقه 4- واحد 9966671791-22035107محمدرضا رهبر451پرمایون68
- کدپستی: 1466793779



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

88901799علی اکبر خدا بخشی163پرهام69
تهران - خ استاد نجات الهی خ ورشو شماره 889033898890537817

تهران - خیابان بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه 14- پالك 7- کد پستی 83806885354251531764511سید مسیح مومنی372پرهون طرح70

سیدحسین یثربی331پژوهش عمران راهوار71
تلفکس:

88683026
88680636

تلفکس:
88683026
88680637

تهران - سعادت آباد- عالمه جنوبی- 38شرقی- پالك 5- طبقه سوم

888546581-88546576مهدي احمدي205پل و دژ72
88521127

تهران - خ شهید دکتر بهشتی- خ شهید کاووسی فر- کوچه آریا وطنی- شماره 9- 
واحد2

83860سیاوش امینی306پورنام73
طبقه دوم- واحد 8427500086084489 تهران - بلوار آفریقا پایین تر از میرداماد خیابان دامن افشار پالك29

- کد پستی 1969777526 8

- کد پستی 84886847131998815481-88692976عزت اهللا فرهادي530پویاب74 تهران - سعادت آباد - خیابان سی و یکم شرقی - پالك 6

تهران - خ میرداماد- خ دکتر مصدق- انتهاي خ دهم- خ نیل- کوچه سینا- پالك 9- 222619353-22619350متین جنتیان269پیمابرق75
کدپستی: 1918734711

1-22077660مختار طاهریان416پیاب سازه گستر76
تهران - سعادت آباد - خیابان یکم - خیابان شبنم - کوچه شاهد - فرعی سپهر - 22370619-2322077644

- کد پستی 1998738195 پالك 3

مهاباد - میدان مالجامی ـ راسته سرپرداش42234412-42225790044-044صالح الدین سلطانی481پیام عمران مهاباد77

تهران - جمال الدین اسدآبادي، نبش خیابان 68، پالك 472، طبقه سوم کدپستی: 4269100042691100ارزي فرد549پیدکو78
1436973661

تهران - خیابان شریعتی- کوچه کوروش مهاجر- پالك39-طبقه همکف- کدپستی 8603119688519563اصغر مصدق565پیشه ساخت بزمان79
1555839611

- کد پستی 422923142-22924960زعفر تنهاپور444پیمانکاري عمومی ایران80 تهران -  بلوار میرداماد خیابان رازان شمالی نبش کوچه دوم پالك 6
1911638111

جواد حاج ابوالقاسم 588پیمانیر81
تهران  - پاسداران- اول دولت- خ عفیف- پالك 11- واحد 264718512647176716خونساري

23366-امیرمحمد امیر ابراهیمی130تابلیه82
23363124

-22292212
23363333

تهران - تهران-فرمانیه-کوچه آبکوه ششم-کوچه آبکوه پنجم-پالك 15-طبقه اول- - 
کد پستی 1936854153

1-88348420ایرج طهرانی زاده385تارا83
تهران - خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، پالك 43، طبقه سوم و پنجم - 88813436-788823317

کد پستی 1584843168

تهران - خ استاد نجات الهی- روبروي پارك ورشو- شماره 173- کدپستی: 7-8284088937846سعید وفاپور236تاسیسات دریایی ایران84
1598966911

5-44520352مظفر اعوانی250تام ایران خودرو85
44525773-4

44503960
44525470

جاده مخصوص کرج ـ روبروي تهران دیزل - کد پستی  تهران - کیلومتر 8
1399633614



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

امیر سرهنگی478تجهیزات برقی ایران86
88965821
88985282
88965699

طبقه اول - کد پستی 88985283 تهران - خیابان فاطمی جنب نهضت سواد آموزي پالك 129
1414713175

88349912داود جعفري485تخصیص پارس87
88834950

تلفکس 
88300242

-  کد پستی  واحد 602 طبقه 6 تهران - خ کریمخان خ خردمند شمالی ساختمان 105
1585973449

تهران - خ ولیعصر - روبروي پارك ملت- بن بست شناسا- پالك 302621611910-26216127سعید جوکار502تدبیر انرژي گستر ایرانیان88

44401105محمد فاضل568تراسازه تبریز89
تهران - پونک-بلوار همیال- نبش خیابان پارك- ساختمان مهسا- پالك 553/34- 4447837144440492

طبقه چهارم- واحد8و9-کد پستی: 1469635611

ـ شماره 3229351175-3071-32271960-071آرش بازیار456تک ایستا جنوب90 شیراز -  فلکه گاز ـ ابتداي خ جهاد سازندگی(باغ ناري)

واحد 68874777891-88500153محمدحسین تاجیک رستمی401تنوتاس تابان91 تهران - خ بهشتی خ سرافراز خ هفتم شماره 1

سعید دانائیان335تهران-بوستن92
88385976
88385927
88385913

تهران - شهرك غرب، میدان صنعت ، خ سیماي ایران، کوچه پنجم ،  پالك 885752121801

تهران -  م ونک- خ شهید خدامی- شماره 63- کدپستی: 88065494880354951994849494محمد ملک زاده115تهران جنوب93

88024096جلیل گل نبی106تهران محاسب94
طبقه 8802405588021429 تهران - م فاطمی- خ شهید گمنام - م سلماس- نبش خیابان 6/1- شماره 79

دوم- کدپستی: 1431753115

علی اکبر هوشمند350تهران میراب95
88769618
88768818

88517392-3
تهران - خ شهید بهشتی- خ صابونچی- کوچه مهماندوست(سوم)- پالك 2- طبقه 3- 88746806

واحد 4- کدپستی: 1533675715

تهران - شهرك قدس ـ تقاطع بزرگراه یادگار امام و خ شهید دادمان ـ ابتداي کوچه 8837466088374654عباس غفاري168توسار96
ـ ساختمان توسار آیداـ شماره 1

جاده مخصوص کرج بلوار شیشه مینا  بلوار ولی عصر جنب ورزشگاه 4862044523908رضا شریفی182توسعه راههاي پارس97 تهران - کیلومتر 5
طبقه 2 سایپا پالك 22

تهران - خ مالصدرا ـ خ شیخ بهایی شمالی ـ نبش کوچه صائب تبریزي ـ برج صبا ـ 88601353/5688601352غالمرضا نوري476توسعه شهرسازي ایرانیان98
کدپستی 1991743359 ـ طبقه 14ـواحد 141 پالك 81

تهران - خیابان سردار جنگل- باالتر از میرزا بابایی- نبش کوچه مروي- پالك 497260004385493929مهدي کیوان آرا143توسعه منابع آب و انرژي99

تهران - بزرگراه مدرس تقاطع آفریقا خ بیدار شماره 27821262137323بهروز مرادي446توسعه منابع آب و نیروي ایران100

تهران - خیابان ولیعصر- باالتر از پارك ساعی- نبش کوچه جمن- پالك2- طبقه 4- 388663900-88663901مهدي معصومی570توسعه نفت و گاز ایستا101
واحد 3- کدپستی: 141553564

تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوري خ سازمان آب خ حاجی پور امیر کوچه مهدي 8774088260707امیررضا برکتین235تولید ملزومات برق102
شماره 1



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

تهران - خ مالصدرا-خ عباس شیرازي- خیابان اتحاد- پالك11-  کد پستی 8861680043850737علی موسوي رحیمی419تونل سد آریانا103
1435846381

88954483حمید مصاحبی محمدي540جاماب104
تهران - خیابان زرتشت غربی، پالك 8896299088963103-42

سید محمدباقر تقی زاده 499جتیر ساختمان105
مطلق

88977695
ـ ساختمان آچاچی ـ نیم طبقه اول ـ 8895704088963056 تهران - خ ولیعصر ـ خ دکتر فاطمی ـ شماره 41

ـ کد پستی 1431695518 واحد 4و5

علی ابرهیم زاده559جم صنعت کاران106
021-88654745
021-88654756
0773-7324466

021-88655944
تهران -  خیابان توانیر- خیابان نظامی گنجوي- پالك 27- کد پستی: 0773-73243241434843145

88091392فواد خیر211جنرال مکانیک107
تهران - شهرك قدس خ ایران زمین خ گلستان شماره 88088360-28809459319

واحد 8885266336-88537756عبدالرضا شیرآلی415جنوب تاسیسات108 شماره 29 تهران - خ بخارست خ 4

88734781غالمرضا امینی551جهاد نصر حمزه109
88548071

تلفکس 
88734781

-کدپستی:  تهران - خیابان مطهري- خیابان میرعماد- کوچه یازدهم- پالك 23
1587749311

27624103نادر عطائی101جهان پارس110
تهران - سعادت آباد خ عالمه شمالی خ بیستم غربی شماره 27624000221308606

88791059عطااله آیت الهی373جویاب نو111
شماره 887743338888956916 تهران - م ونک خ برزیل خ شهید الهیجانی(نیلوي شمالی)

واحد یک5088575948-88570049رضا قدوسی431چاوش راه بنا112 تهران - شهرك غرب خ هرمزان خ پنجم شماره 4

سیروس امینی239چهل چشمه113
88079269
88570443
88571239

خ فخارمقدم نبش گلبرگ سوم 88584597 تهران - شهرك غرب بلوار شهیددادمان (پونک باختري)
ساختمان چهل چشمه طبقه 5 شرقی شماره 15

تهران - خ سهروردي خ ابن یمین شماره 98876625033-88758647حسن نیکویه112چوالب114

تهران - میدان ونک- خیابان مالصدرا- بعداز چهارراه شیخ بهایی- ساختمان فرزوس- 8937800088611760زهرا سلطانی صبح561حافظ وارش115
پالك 242- طبقه 6- واحد 20- کدپستی: 1435915617

1-88614340علی اکبر کاشی قندي547خاکرود116
8862417288605229

B6 تهران - خ مالصدرا، شیراز شمالی، دانشور شرقی، پالك 26، طبقه ششم، واحد
(برج دانشور)- کدپستی: 1991775389

تهران - سعادت آباد-میدان فرهنگ- کوچه پیوند یکم- کوچه آناهیتا- کوهسار غربی- 2676106322071048صدرالدین صدر هاشمی نژاد300خانه سازي ایرانیان117
واحد 8 هلدینگ استراتوس- طبقه 4

اصفهان -  خ فیض - خ شیخ مفید - نبش بن بست مسعود - شماره 22تلفکس داخلی 366411496-031خسرو مشرف قهفرخی511خط ساز118

87732000مصطفی معینی548خط و ابنیه راه آهن119
کدپستی: 81073000885262131514718711 تهران -  خیابان احمد قصیر، کوچه 6، پالك 17



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

88822103فرزام منوچهري129داکشن120
تهران - مطهري خ سلیمان خاطر خ وراوینی خ مهندس زیرك زاده شماره 888202028884372620/3

تهران - بلوار بیهقی خ هشتم شرقی شماره 2887350793-88757360محمد ابوطالبی212دنا رهساز121

تهران - خ انقالب- روبه روي دانشگاه تهران- خ فخر رازي- شماره 18- کدپستی: 466492681-66486230علی درویش245دي122
1314844711

22378378محمد امیرزاده217دیداس123
تهران - سعادت آباد م کاج خ سرو شرقی شماره 223783792237838113

ایرج مسروري428رامپکو124
88207860
88208366
88209848

ـ طبقه 88193878 تهران - بلوار آفریقا ـ نرسیده به اسفندیار ـ کوچه بابک بهرامی ـ شماره 50
پنجم

88952083ابراهیم کرگانی118راهسازي ایران125
طبقه چهارم-8895205288964440 تهران - بلوار کشاورز- خ شهید نادري- کوچه زرکش- پالك 5- واحد 17

کدپستی: 1416643711

88843968مسعود لطیفی535رستاك126
طبقه 88843969888256466 تهران - خیابان سمیه - نبش خیابان موسوي - پالك 185- ساختمان 129

واحد 20

22141791اسداله احمدي528رکیندژ127
22141795

22141793
22141790

تهران - سعادت آباد - بلوار شهرداري - باالتر از خیابان سرو - خیابان شهید حسینی - 
پالك 66

سهیل آل رسول170رهاب128
88783320
88781703

88781185
طبقه دوم88786936 تهران - خ ولیعصر خ اسفندیار پالك 28

22773317علی کوهی472رهگا129
ـ طبقه 22585974225661575 تهران - پاسداران ـ  گلستان سوم ـ شماره 128

تلفکس88916330مجید عربی579روناك130
88916330

تهران - خیابان مطهري- خیابان میرزاي شیرازي- کوچه دهم- پالك 6- کدپستی: 
1596714311

88778744احمد فرزادمنش574ریبار131
تهران - ولیعصر- روبروي پارك ساعی- انتهاي کوچه تختی- بن بست تختی- پالك 8888208588778792

40- طبقه 4- کدپستی: 1434945439

کرمانشاه - انتهاي فردوسی- بلوار سجاد- کوي سوم- فاضل یکم- ساختمان سایه- 37204270-37204280083-083بهمن خدامرادي310زرآب کاوه132
طبقه چهارم- کدپستی: 6718947476

ـ شماره 271902284461142امیر منصور عطائی454زالل ایران133 تهران - خ شریعتی ـ باالتر از میرداماد ـ کوچه شهید منظر نژاد (نیام)

تهران - خیابان دکتر فاطمی غربی، کوچه پروین، پالك 1، کدپستی:54147000669210301418635441مهرداد حاج زوار542زیستاب134

3261646532616463-031عباس پالیزدار434ژرف کار جم135 اصفهان - اتوبان شهید بابایی ـ چهار راه عالمه امینی ـ ابتداي خ عالمه امینی ـ 031
ساختمان مهرداد

- کدپستی: 8879492226219769رضا پیرودین346ژیان136 تهران - الهیه - خ مریم شرقی- پالك 34- ساختمان اداري فرید- طبقه 4
1964937351



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

کد پستی 33667265-33667265087-087کیوان زره تن لهونی436ژیناب غرب137 تهران - نیایش ، تقاطع سردار جنگل، ساختمان سهند ، پالك 14
6617663513

2431506143854005داوود سرباز482ژئوفیزیک دانا کیش138
ساختمان انرژي دانا26400840 تهران - خ شریعتی خ دستگردي شماره 140

غالمرضا کیوانلو505ساب نیرو139
88217324
88217332
88217346

88039145
تهران - بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی، خ آقا علیخانی شرقی، نبش کوچه بهار، پالك 

-5
کد پستی: 1436955141

1688058317-88058314علیرضا سجادي315سابیر140
تهران - بزرگراه شهید همت مجتمع ونک پارك برج الوند88048319

88652757بهروز ابراهیمی165سابیر بین الملل141
88212707-8

86083028
88212709

تهران - بلوار آفریقا- نبش خیابان ولی نژاد- جنب برج افرا- مجتمع کوهسار- طبقه 3
- کدپستی: 1969735367 واحد 13

بزرگراه همت جنوب ونک پارك خ علیخانی خ گلستان کوچه دوازده متري دوم شماره 3
واحد اول- کدپستی: 1436935391

36662080-041عالالدین بهروش493ساختار سنج آذر142
021-22082733

041-36662070
021-22082733

تهران - سعادت آباد، بلوار شهرداري شمالی، خیابان یازدهم شرقی، پالك 22، طبقه 
چهارم، واحد 22

ساختمان و نصب فراب (نوتاش 143
- 8129344681293439سید مصطفی شاه رکنی526افرا) تهران - خیابان شهید بهشتی- خیابان سرافراز- کوچه حق پرست- پالك 10

کدپستی: 1587694111

- کدپستی: 88742534887587611587715337واحدبخش پیش بین483ساختمانهاي آموزشی144 واحد 5 شماره 20 تهران - خ مطهري  خ میرعماد کوچه 9

9-26200065-021مریم حاجیعلی251ساختمانی 145115
034-32233065-9

021-32262627
034-26200064

کرمان -    تهران ـ خ ولیعصر بلوار اسفندیار شماره 57خ جامی جنوبی شماره 35
ساختمان شهید حجت

تهران - خ شهید بهشتی خ سرافراز شماره 887399248873075031بابک امیرانی109سازه146
شماره 5886321906-88632198مسعود زرین قلم210سازه پردازي ایران147 تهران - بزرگراه کردستان بلوار ابطحی (خ بیستم)

88077077ناصر ژیانی288سازه هاي آبی148
تهران - شهرك غرب، فاز 4، فالمک شمالی، نبش خ 23، شماره 88077078880904662

88351090مهرداد اشتري123سازیان149
تهران - کارگر شمالی پایین تر از جالل آل احمد کوچه دوم شماره 883522188835103012

تهران - خ ولیعصر پارك ملت ناهید غربی شماره 22621989056-22023631کیان  مختاري ثقفی403سام150

44256628محمدرضا زر سازي539سامان آب سرزمین151
44256641

44256628
تلفکس

تهران -  بلوار مرزداران - بین ایثار و آریافر- پالك 120-واحد 1- کد پستی 
1464645751

تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوري ـ نرسیده به پل ستارخان ـ خ سازمان آب ـ قبل از 4422727244270780سعید حسینخانی438ساوتکنیک152
طبقه اول واحد 1 پل یادگار امام ـ شماره 160



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

سرمایه گذاري مهندسان ایران 153
تهران - خ ولیعصر روبروي پارك ملت خ ارمغان غربی خ مهرشاد ساختمان صداقت 2201058022059045محمدحسن همت417(سما)

واحد 1 طبقه 3

سندیکاي صنایع آسانسور و 154
ـ شماره 50442730515-44273045علیرضا زهره وندي473پله برقی ایران تهران - خ ستارخان ـ برق آلستوم ـ جنب آتش نشانی ـ خ نیرو ـ کوچه 2

تهران - پاسداران شمالی- چهارراه فرمانیه- نبش ترنج- پالك 519- کدپستی: 222816459-22816460محمدعلی نقدي566سیف بنا155
1957943311

گودرز معنوي132سینام156
88947279
88946862
88945302

تهران - پایین تر از میدان ولیعصر نرسیده به خ طالقانی خ فرهنگ حسینی شماره 8893870816

تلفکس 34456123-061فرهاد موحدي562شایان ریگ جنوب157
061-34456124

اهواز - زیتون کارمندي- بین توحید و زاویه- خیابان حجت- پالك 3- مجتمع برنا- 
طبقه اول- واحد6

88906017هوشنگ اسماعیل زاده100شایگان158
تهران - خ نجات الهی سپند غربی شماره 889059488890397861

تهران - دکتر بهشتی، خیابان میرعماد، شماره 57، طبقه دوم1588759022-88740314علی ورزنده380شنگرف159

- کد پستی: 8862041188621245حسین یوسف نیا553شهرآب شرق تهران160 تهران -  اتوبان همت - شیراز جنوبی- کوچه یاس- پالك 14- طبقه 4
1436943687

تهران - خ وزرا خ سی و پنجم شماره 887967618879575721فرامرز محسن شینی214شیمبار161

طبقه اول 6522058848-26202862حمیدرضا زمانی292صانرژي162 شماره 82 تهران - خ ولیعصر روبروي پارك ملت خ انصاري(صداقت سابق)
واحد 2

تهران - خ سمیه بعد از چهارراه مفتح کوچه جلیل مژده اي شماره 42741000888229111منصور سعیدي230صانیر163

32666626-031حمید صفرنوراله216صفا نیکو164
طبقه همکف8879858488798582 تهران -  م ونک خ مالصدرا شماره 42

خ فالمک شمالی نبش خ درخشان ساختمان آریو طبقه سوم788375014-88375025فرشید سید حسینی383صنایع فراساحل (صف)165 تهران - شهرك قدس فاز 4

88799279سید عیسی میر محمودي166صنایع آذرآب166
تهران - م ونک خ مالصدرا نرسیده به کردستان شماره 887906488879944315

خ فالمک شمالی نبش خ درخشان ساختمان آریو طبقه سوم9188375037-88375490محسن خبره321صنایع دریافن قشم (صدف)167 تهران - شهرك قدس فاز 4

88024319محمد حسین خرقانیان413صنعت پل168
تهران - خ کارگر شمالی خ شهید مظفري خواه شماره 880202438801191577

تهران - خ ولیعصر نرسیده به سه راه دکتر فاطمی خ شهید صدر شماره 888903218890053133حمیدرضا جوادي225طراحی و ساختمان نفت169

تهران - بزرگراه کردستان جنوب- پایین تر از تقاطع حکیم- خروجی اول(خ 27)-  خ 8833401088334015علی پاك نژاد221طرح نواندیشان170
شماره 24 26



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

تلفکس 44479737حمید قائمی همدانی500طرح نوین شایستگان پارس171
44479738

تهران - پونک- خ پارك- خ امیرهوشنگ عبدالهی- پالك 32- طبقه سوم- کد پستی 
1469693693

88760097مزدك سپانلو575طرح و آمایش172
تهران - خ خرمشهر- خ شهید قنبرزاده- کوچه چهارم- پالك 23- کدپستی: 8876788788755172

1533833991

تهران - یوسف آباد- خیابان سی و دوم- پالك 8- واحد3- کدپستی: 74860461851431994794-88103173سیامک دولتشاهی133طرح و تبدیل173

عباس پیراینده243طرح و تحقیقات آب و فاضالب174
031-32673545

2659042-5
2673375

بهمن ضلع شمالی مجتمع اداري امیرکبیر ص پ 031-326744701843 اصفهان - خ 22

1-88806400محمود کتابچی536طرح و توسعه بلند پایه175
طبقه اول8880631088806354 تهران - خیابان کریم خان زند - خ نجات الهی شمالی - پالك 208

تلفکس 88516740امیر فیاضی442طلوع انرژي176
88516740

طبقه دوم  کدپستی:  تهران - خ شهید بهشتی- خ احمد قصیر- کوچه چهارم- پالك 18
1514635513

6-37684091-051سعید نی ریزي488طوس آب177
مشهد - بلوار ارشاد- خیابان پیام- پالك 14- کد پستی 37007000051-376888689185835566

88826645سعید معنوي298عرصه178
88841342

88828236
تهران - کریم خان زند خردمند جنوبی کوچه یگانه شماره 7تلفکس

تهران - خ مطهري خ سلیمان خاطر کوچه درفش شماره 5888293188-88834162مهدي پاسیار253عطاردیان179

22901080فرزین مهدیار316عمراب180
تهران - بلوار میرداماد نبش خ کجور شماره 29780222228741

تهران - خ مطهري خ کوه نور کوچه ششم شماره 8796885293455آرین زور چنگ278عمران آذرستان181

تهران - سعادت آباد میدان فرهنگ نبش پیوند دوم ساختمان اداري سهند طبقه دوم 122092859-22092850منصور محمد علیزاد رفیع426عمران آالنک182
واحد 5

74491محمود جنتیان462عمران سریر183
تهران - خ میرداماد ـ خ نفت شمالی ـ انتهاي خ دهم ـ خ نیل ـ کوچه سینا ـ شماره 42588588267090709

شرقی شماره 23- کدپستی: 388686760-88686880عطاءاله صفوي286عمران مارون184 تهران - خ سعادت آباد پایین تر از میدان کاج خ 29
1998816641

کدپستی: 8612149686121465سپیده خلیلیان299فاطرکوثران جنوب185 طبقه منفی 1 تهران - خیابان بهشتی - نرسیده به میدان تختی پالك 232
1577836417

54935داخلی 549358میثم طوسی460فام زیر ساخت186
واحد 887864036 تهران - خیابان آفریقا- باالتر از میرداماد- بن بست قبادیان شرقی- پالك 15

تهران - نارمک ـ خ فرجام ـ خ شهید حیدرخانی ـ خ شهید ملک لو ـ شماره 192- کد 7745886877800500حسین پرستش457فجر توسعه187
پستی 1684933461



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

علی وکیلی254فراب188
88900042-4
88905872

88903117-9
تهران - خ ولیعصر باالتر از میدان ولیعصر خ شهید تورج شهامتی شماره 41- کدپستی: 88893637

158758777

تهران - خ وزرا-خیابان دهم- پالك 88701163887163208محمدقاسم پورتقی584فرادید189

خ فالمک شمالی نبش درخشان ساختمان آریو طبقه سوم9188375034-88375490محسن خبره391فراساحل قشم (صبا)190 تهران - شهرك غرب فاز 4

32291918-071محمدرضا ظهیر امامی247فراسان191
ص پ 07171365-1143- 3229880932272697 شماره 249 شیراز - خ ارم کوي 22

8612729986127299فرامرز مفتخر433فراست192
تلفکس

تهران - اتوبان کردستان- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس- پالك 886133008803308618علی فتوره چی557فراگستر بیستون193
کدپستی:1436943613

58384058-035مجید نیک فرجام590فرش راه یزد194
035-58384143-7

035-58238005
کجور یزد- مهریز- صندوق پستی: 021-42693932891651819 یزد - بزرگراه خلیج فارس- کیلومتر 15

خرم آباد - میدان کیو- فاز 1- بلوار مدیریت33241637-41066-33241638-066اصغر قربانی چگینی589فروزنده195

تهران - بزرگراه همت -ونک پارك - خ شیرازجنوبی - خ آقاعلیخانی  خ گلستان نبش 4362119943621152سعید امیدي398فالت پارس196
12متري سوم پالك 2

واحد 88191260887776052سیامک مسعودي487فالر197 تهران - خ آفریقا کوچه پدیدار شماره 34
ـ فهامه 88614250887067881سید ساسان مهرکیان494فهامه198 ـ خ موج ـ پالك 10 تهران -  خ سید جمال الدین ـ خ 23

مجید شیرانی577فوالد تکنیک199

مستقیم 
(03136275703)
(03136279218)
03136268001-4

03136279219-21
03136272914-17

اصفهان - خیابان دانشگاه - کدپستی: 031-362792238173939791

63492100آرموند آیوازیان152فولمن200
تهران - میدان فتح، ابتداي بزرگراه فتح، روبروي نرده هاي فرودگاه مهر آباد، کوچه 6349248766636709

دانش، پالك 2

33475655-044مسعود رحیمی آسیایی474قاال201
33475958

044-33459152
ارومیه - بلوار شهید بهشتی ـ جنب دفتر هواپیمایی اسپوتا ـ پالك 38تلفکس

88833816نصر سامانی357کتوش202
- طبقه دوم - 8881295888839131 تهران - خ کریمخان زند خ شهید حسینی کوچه دوم غربی شماره 18

واحد 3



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

- کد پستی : 81930000887624711553953713مجید شمس594کابل ابهر203 تهران - سهروردي شمالی- خیابان خرمشهر- پالك 64

طبقه دوم- کد پستی: 8856569088567641حمیدرضا قدري329کارخانجات شهید قندي204 تهران - سعادت آباد- خیابان حق طلب غربی- شماره 49
1997969144

پالك 127625092448/2-76250910کامبیز معظمی291کانی کاوان شرق205 تهران - 20کیلومتري جاده دماوند پارك فناوري پردیس نوآوري 4

ناصر صلواتی زاده139کاهنربا206

88729101
88724221
88728577
88722126

تهران - خ ولیعصر ابتداي مطهري خ منصور شماره 45- کدپستی: 885542221595746911

4604811646048116فردین زارعی527کردستان سبز آتی207

32521416-034علی اصغر رضایی576کرمان نماد نیرو208
تلفکس0343252

1416
034-32461462

کرمان - خ خواجو- سه راه مالک اشتر- مجتمع سالطین- طبقه 3- واحد5- کدپستی: 
7617793149

3-88313172کریم اله خدایی512کلوین209
طبقه سوم8884310088834374 تهران -  خ بهار شمالی - خیابان ورزنده - پالك 5

شرقی ابتداي خ دبستان شماره 3883309503-88330952محمدحسین شریفیان408کندوکاو انرژي پارس210 تهران - خ شیخ بهایی جنوبی بلوار آزادگان خ 21
واحد 5- کدپستی: 1437654687 طبقه 2

تهران - خ مالصدرا ـ خ شیراز شمالی ـ انتهاي خ پردیس ـ نبش بن بست سوم شماره 8804643688036015مازیار احمدي351کولهام211
و 4 2

جهان آرا پالك 412450008805844713اردشیر طهرانی زاده421کومار212 تهران - یوسف آباد خ 39

24801000گیتی سیف اللهی مقدم116کیسون213
شماره 248000002213508618 تهران - سعادت آباد باالتر از میدان کاج خ دوم (شهید عبقري)

تلفکس 65010265محمد صمدانی319گارنو214
03432454433

تلفکس 
تهران - خ فاطمی غربی- بعد از تقاطع کارگر- پالك 220- واحد 65010266212

تهران - خ شهید بهشتی خ پاکستان کوچه دوم شماره 88517193885171923نصراله رهنما423گام اراك215

تلفکس 48-88871346مصطفی مرآت422گلسافر216
واحد 888713463 تهران - خ ولیعصر باالتر از میدان ونک کوچه خلیل زاده شماره 23

تهران - خیابان دکتر بهشتی-خیابان صابونچی- شماره 22- کدپستی: 88755394887528541533644714علی افخم ابراهیمی104گنو217

طبقه 88660066887800435محمدنبی گوهرگانی382گوپله218 تهران - م آرژانتین خ الوند کوچه سی و هفتم شرقی شماره 5

تلفکس 22080731عباس دهنبی355گوهر رود219
واحد 220807391 تهران - سعادت آباد بلوار سرو غربی شماره 123

تهران - خیابان فرشته خ آقا  بزرگی نبش کوچه گلپا پالك 72260843038-22612235فریبرز عبدالمالکی495ماکادام شرق220



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

کیلومتر بعد از پل هوایی کردان- مجتمع صنعتی 44523713-3026-44523300-026مهرزاد فردوس285ماموت221 البرز - اتوبان کرج - قزوین-  5
ماموت- کدپستی:3365171745

مانا - گسترش و نوسازي 222
تهران - خ استاد مطهري نبش بزرگراه مدرس شماره 8875452088740142193مرتضی حقیقت232صنایع ایرانیان

کدپستی: 4364900088629623عبدالحسین شریفی490مپصا223 تهران - خ مالصدرا- خ شیخ بهایی- کوچه امداد غربی- پالك 5
1993764631

2-23151001عباس علی آبادي153مپنا224
تهران - خ میرداماد نبش خ کجور شماره 2315200022908597-8231

اصغر مخلوقی283مترا225

26744731
26744734
26744728

تلفکس 
26765704

تهران - سعادت آباد- باالتر از میدان شهید تهرانی مقدم- خیابان ششم- ساختمان 
و 6- کد پستی 1465954686 برلیان- پالك 23- طبقات 4

تهران -  گاندي، خیابان یکم، پالك 11، طبقه اول، واحد 1،کدپستی: 88196039881960461517615811سید احسان آستانه داري546محورسازان سدید226

16-38433314-051محمدرضا رئیسی281مسکن و عمران قدس رضوي227
021-88918260

051-38412283
دفتر تهران 
88920595

مشهد - خ دانشگاه بین خیابان کفائی ومیدان شریعتی شماره 439

88881816محمود مقدم141مشانیر228
تهران - م ونک- خ شهید خدامی- کوچه شادي2- شماره 1- کدپستی: 84782144887750101994753486



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

22206417بهرام امینی533مکانیک خاك229
تهران - بزرگراه صدر- خیابان بهار شمالی - کوچه علیزاده - پالك 222062162220847814

تهران - شهرك قدس خ ایران زمین خ گلستان شماره 5880860727-88086051علی اصیلی192ملی ساختمان230
تهران - خ شهید دستگردي کوي تخارستان شماره 16-کدپستی2396922276487191871185ناصر ترکش دوز177مهاب قدس231

81961110علیرضا شیرانی340موننکو ایران232
کدپستی: 8196607188771206 تهران - خ ولیعصر ـ باالتر از میدان ونک ـ خ عطار ـ شماره 12

1994643315

فرشاد عباسی شیرازي573میراش233
22222231
22222251
22220570

تهران - خیابان شریعتی- باالتر از میرداماد- کوچه منظرنژاد- شماره 42- طبقه اول - 22250947
کدپستی:1948814451

8804643688051646آزاده عمرانی349نام آوران آب سد234

تهران - میدان هفت تیر- کوچه شهید عبدالکریم شریعتی شماره 44- کدپستی: 4288592343-88592334محسن نجیمی301نام آوران دلوار235
44311-15747

تهران - خ قیطریه روبروي پارك قیطریه خ شهید خراسانی شماره 31222315975-22231620احمد عطار108ناموران236

- پالك 14- 90746052931-46052903سعید مقصودي365ناموران پژوهش و توسعه237 تهران - تهران بلوار غربی استادیوم آزادي بلوار آفتاب 1، خیابان آسمان4
کدپستی:1485613369

واحد 20-  8608338286082986جمشید شیخ اکبري352ناودیس راه238 طبقه 5 تهران - خیابان افریقا - جردن- خیابام دامن افشار پالك 29
کدپستی: 1969777538

تهران - خ شریعتی- بلوار صبا- خ فاطمیه- کوي مهر هفتم- پالك 92267840939-22692090علی شیعه بیگی268ناورود239

88283493-میر هاشم نوري320نسترن الکتریک240 88284819
تهران - کوي نصر- نبش خ 35- شماره 346- واحد 48828349520

محمدرضا خورشاهیان564نسران241

88392768
88392786
88392751
88392651

تهران - خیابان ولیعصر- خیابان زرتشت غربی- بعد از بیارستان مهر- پالك 82- طبقه 88997649
4- واحد 8- کدپستی: 1415683950

گروه بین المللی نصر سپهر33246419-72031-33246570-031غالمرضا سفیدگر354نصرسپهر (اصفهان)242 خیابان بسیج – خیابان امام خمینی – تهران - اصفهان –
کدپستی : 8189114478

8873721688737216امین جعفرقلی498نقش پیوند نوین243
ـ واحد 3تلفکس تهران - سهروردي شمالی خ شهید کاووسی فر ـ پالك 8

تهران - خ ولیعصر- ارمغان غربی- نبش مهرشاد- شماره 38- کد پستی: 23534400220295011967843116بهروز جباري318نیرپارس244

تهران - میرداماد خ رازان جنوبی شماره 22220343222260486محمدباقر حداد زاده430نیمرخ245

22266432داخلی22266432فرامرز آقا بابازاده440هدیش246
206

تهران - خ شریعتی ـ روبروي خ یخچال ـ بن بست شریف ـ شماره 4- طبقه 3- کد 
پستی 1913877151



کد نام شرکتردیف
آدرسشماره فکسشماره تلفننام و نام خانوادگی مدیرعاملعضویت

تهران - خ دکتر بهشتی نرسیده به سهروردي شماره 887690318876855597روزبه رودگري411هراز راه247
طبقه اول1922365020-22365011حمید الیاس111همپا248 تهران - سعادت آباد خ شانزدهم نبش عالمه شمالی شماره 54

88619150اشکان ناظمی452هنزا249 88619307
تهران - میدان ونک- خیابان مالصدرا- مابین شیرازي و شیخ بهایی- پالك 186- 8605192389778706

کدپستی: 1435864183

88068855ابراهیم منظري توکلی198هیربدان250
تهران - م ونک- خ شهیدخدامی- بعد از پل کردستان- شماره 65- کدپستی: 8806332088063319

1994849646

ـ واحد 2خراب است29741010محمدرضا ایرانی شاد475وریج251 تهران - سعادت آباد ـ میدان بهرود ـ مجتمع تجاري پرواز ـ طبقه 2

تهران - نارمک-خیابان شهید دکتر آیت-پالك 328-طبقه اول-واحد غربی - کد 7797329777906402ایمان احدیان596ویرا کاوش نما252
پستی: 1646668753

تلفکسفرهاد نگهدار592ویما253
22373722

تلفکس
22373722

تهران - سعادت آباد- میدان کاج- بلوار سرو غربی- خیابان ریاضی بخشایش- خیابان 
پانزدهم غربی- پالك 7- کدپستی: 1998885131

کرمانشاه - خ اشرفی اصفهانی - روبروي حیدریه - جنب نساجی مازندران - طبقه اول 37218092-37218092083-083منصور سرمست344یاسر کرمانشاه254
- کدپستی 6713955514

پالك 88694115886879288محسن فارسی538یاسان255 تهران - سعادت آباد پائین تر از میدان کاج - خیابان 25

82116666حسن شنطیا189یکم256
شماره 8890742488903815133 تهران - میدان ولیعصر- خ دمشق -خ شهید برادران مظفر(صباي شمالی)


