اطالعات تاؼگاُ ّاي ؼْرظتاى ترٍجي
رديف

ًام تاؼگاُ

1

تل تي

2

پَرياي ترٍجي

آدرض

ؼْرظتاى

ترٍجي ترٍجي -خياتاى ّفذُ ؼْريَر-هقاتل هعجذ ٍلي عصر
ترٍجي ترٍجي  -خياتاى ًَاب صفَي

رؼتِ ّاي فعاليت

ؼوارُ تواض

 9132841982تذًعازي ٍ پرٍرغ اًذام
4232435

رزهي -شيوٌاظتيل-تذًعازي

3

امعيصى

ترٍجي

خ پرٍيي اعتصاهي رٍترٍي ظالي داهپسؼني

 382422248تذًعازي-پرٍرغ اًذام

4

امعيصى

ترٍجي

تلَارظاحل ؼرقي اتتذاي جادُ اصفْاى

 382422248تذًعازي-پرٍرغ اًذام ايرٍتيل

5

اظنيت حيذري

ترٍجي ترٍجي -تلَارهذرض-ظالي تْسيعتي

6

پرٍاز(هيالد)

ترٍجي

ترٍجي-خياتاى  15خرداد -ظِ راُ اهير مثير -جٌة فرٍؼگاُ صٌايع فَالد

7

جعن ٍ اًذيؽِ

ترٍجي

ترٍجي-هيذاى ؼْيذتْؽتي تلَار تَعلي طثقِ زيريي هجتوع پسؼني اتي ظيٌا  9356910779تذًعازي ٍ پرٍرغ اًذام  -آهادگي جعواًي ٍ ايرٍتيل

8

اهپراطَر

9

اظتخر ؼْذاي ترٍجي

 9131834651اظنيت ٍ دارت اظتعذادياتي اظنيت
 9139790365آهادگي جعواًي-ماراتِ-تنَاًذٍ-شيوٌاظتيل پايِ

ترٍجي ظفيذدؼت -خياتاى آزادگاى جٌة تاًل صادرات

 9132875882تذًعازي ٍ پرٍرغ اًذام

ترٍجي ترٍجي تلَار تَعلي

 9133824117ؼٌا

 10پْلَاى داداؼي

ترٍجي ترٍجي  -فرادًثِ تلَار آزادي هقاتل ظردخاًِ

ًٍَ 11ض فرادًثِ

ترٍجي فرادًثِ تلَار آزادي خ  16هتري هقاتل ايعتگاُ گاز

 9132815841تيليارد

ترٍجي ترٍجي  -خ خيام جٌة دتعتاى پعراًِ هنتة الٌثي

 9138842166تذًعازي ٍ پرٍرغ اًذام  -آهادگي جعواًي ٍ ايرٍتيل

12

علن ًٍيرٍ

9132834876

تذًعازي ٍ پرٍرغ اًذام

اطالعات تاؼگاُ ّاي ؼْرظتاى ترٍجي
رديف

ًام تاؼگاُ

13

هيعاد0آررٍآرغ

14

طراٍت

15

هحوذهْذي

 16تعنتثال صذرا

آدرض

ؼْرظتاى

رؼتِ ّاي فعاليت

ؼوارُ تواض

ترٍجي ترٍجي  -تلَار تْؽت  -ؼْرك فاطويِ تاؼگاُ ٍرزؼي مارگراى  9132848815تيراًذازي تا مواى
ترٍجي

ترٍجي فاطويِ اتتذاي ؼْرك الْيِ هجوَعِ ٍرزؼي

ترٍجي ترٍجي
ترٍجي

ترٍجي خ طالقاًي ك گٌذهاى هجتوع صذرا ٍاحذ 1

ترٍجي ترٍجي چْاراُ ٍليعصر

آهادگي جعواًي ايرٍتيل

*

 9137721403شيوٌاظتيلٍ.اليثال ٌّذئثال.تذهيٌتَى.آهادگي جعواًي.

 9135902801تعنتثال
9130936442

17

پارظياى

18

تاالتاى مالر

19

تٌيط فراز

ترٍجي تلَارتَعلي م هعلن

20

هْر

ترٍجي ترٍجي چْاراُ ظيٌوا

 9132841844آهادگي جعواًي ايرٍتيل يَگا

21

ّتل تام

ترٍجي ترٍجي مليَهتر2جادُ گٌذهاى

 9121241677ؼٌا

22

علن حرمت

ترٍجي ترٍجي ؼْرك فاطويِ هجوَعِ مارگراى

 9132842283اهادگي جعواًي ايرٍتيل هاظاشدرهاًي

23

خاًِ ؼٌا

ترٍجي خ 15خرداد رٍترٍي ظالي فجر

 9131847123ؼٌا قايقراًي مٌاپَلَ ًجات غريق

24

تناٍراى

ترٍجي فاطويِ تاؼگاُ مارگراى

تيليارد

ترٍجي ؼْرك صٌعتي قطة داهذاري فرعي ؼػ ًثػ مَچِ اٍل  9132850431ظَارماري

ترٍجي

9354996934

تٌيط خامي

 9137728028پيٌت تال

اطالعات تاؼگاُ ّاي ؼْرظتاى ترٍجي
رديف

ًام تاؼگاُ

25

ًَد

26

تل ٍّفت

27

هاّاى

28

پَرياي ٍلي

29

گيتي آرا

30

الواض

31

ظتارُ ؼْر

32

فراقلِ

آدرض

ؼْرظتاى
ترٍجي ترٍجي هحوَعِ مارگراى
ترٍجي

خ فردٍظي اتتذاي مورتٌذي ظٌگ ظلف

ؼوارُ تواض

رؼتِ ّاي فعاليت

 9131842494فَتعال فَتثال
 9212517710تيليارد

ترٍجي ؼْرك فاطويِ هجوَعِ ٍرزؼي مارگراى

 9354174203فَتثال فَتعال

ترٍجي فرادًثِ تلَارآزادي مَچِ ؼفا

 9131847827ايرٍتيل آهادگي جعواًي

ترٍجي

ترٍجي خ فاطويِ هجوَعِ ٍرزؼي مارگراى

 9131846842فَتثال فَتعال ٍاليثال تعنتثال آهادگي جعواًي پيالتط

ترٍجي هيذاى هعلن تلَار  15خرداد جٌَتي

 9162812008تذًعازي ايرٍتيل

ترٍجي تلذاجي تلَار تْؽتي جٌة تاًل هلي

 9132871778تيليارد

ؼْرمرد خ فردٍظي ؼوالي تالتراز پيام ًَر هجتوع آريا

 9139838381مٌََّردي

33

تٌاظة

ترٍجي

فرداًثِ خ ؼْذا جٌة متاتخاًِ ؼْيذصذٍقي

 9133856745فَتعال ماراتِ تعنتثال ٍاليثال اهادگي جعواًي

34

رخػ ظفيذ

ترٍجي

جادُ مورتٌذي جادُ گازرٍترٍي هرغذاري فياض

 9130936445ظَارماري پاًعيَى

34

ًيرٍاًا

ترٍجي

خ اهيرمثيرظالي ؼْذا

 9357945905يَگا پيالتط

35

آراد

ترٍجي م هعلن تلَار15خردادهذرظِ ؼاّذ

 9131842584تيراًذازي تامواى فَتعال ٍاليثال تعنتثال تذهيتَى

اطالعات تاؼگاُ ّاي ؼْرظتاى ترٍجي
رديف

آدرض

ًام تاؼگاُ

ؼْرظتاى

36

راظپيٌا

ترٍجي

37

مَلِ تار

ترٍجي ًقٌِ خ قذض زيرزهيي دارٍخاًِ هلني

38

ظپْر

ترٍجي

39

ًيناى

ترٍجي خ 15خرداد ظالي جْادمؽاٍرزي

 9216967455فَتعال تعنتثال ٍاليثال ٌّذتال تذهيٌتَى ايرٍتيل

40

پارظا

ترٍجي فرداًثِ تلَاراًقالب هحلِ قٌذاب خ ؼْيذ معايي

9130042344

تلَار هذرض جٌة ظالي ؼْيذ تٌذگَياى ك تْيار

خ طالقاًي ؼرقي ظالي ؼْيذرضَاًي

رؼتِ ّاي فعاليت

ؼوارُ تواض

 9130077118تذًعازي ٍ پرٍرغ اًذام
 9132851800مٌََّردي
 9130050324فَتعال فَتثال ٌّذتال

ماراتِ تنَاًذٍ مًَگ فَ يَگا اهادگي جعواًي ايرٍتيل ماراتِ

