ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ

ﻧﺎﻡ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺒﻪ

ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﯽ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ

ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺠﺎﺯ

ﻓﺎﮐﺲ

ﺩﺍﺭﻭﭘﺨﺶ

ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺴﯿﻨﯽ
۰۹۱۳۳۱۳۸۴۲۴

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﻭﺯﺍﻧﻔﺮ
۰۹۱۳۴۱۰۶۰۱۵

۳۵۲۲۵۲۴۰ -۹

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۵۲۱۱۲۳۷

ﺟﺎﺩﻩ ﻧﺎﺋﯿﻦ -ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺗﺮﻩﺑﺎﺭ -ﺟﻨﺐ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ

ﻗﺎﺳﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺘﻮﻟﯽ
۰۹۱۳۴۰۹۳۹۲۱

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﯿﺮﯾﺎﯾﯽ
۰۹۱۳۴۱۳۴۱۷۳

۳۳۸۰۱۸۹۰
۳۳۸۰۱۸۱۴

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۳۲۰۴۵۶۸

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﻓﻠﮑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﺟﻨﺐ ﭘﺎﺭﮎ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ -ﭘﺸﺖ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭﯼ -ﮐﻮﯼ
ﻣﯿﻨﻮ

 ۳۳۸۰۳۹۷۶ -۸۰ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۳۸۰۴۹۸۰

ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ -ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮﮎ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺻﺎﺩﻗﯽ
۰۹۱۳۳۱۹۸۸۰۶

۳۶۵۴۱۲۴۱ -۴

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۶۵۴۱۲۴۰

ﺟﺎﺩﻩ ﺷﯿﺮﺍﺯ -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ -۱۱ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ -ﺟﻨﺐ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ
ﺟﺮﺩﻥ

Zahedi_amir@yahoo.com

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﮐﻮﺍﻥ
۰۹۱۳۱۰۷۵۸۱۷

 ۳۶۵۴۰۷۲۰ -۳۰ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۶۵۴۰۱۸۸

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۱۵ﺟﺎﺩﻩ ﺷﯿﺮﺍﺯ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ -ﮐﻮﭼﻪ
ﺩﻭﻡ -ﭘﻼﮎ ۲

Esfahan@hejrat.com

-

۳۳۸۰۳۸۳۸

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۳۸۰۲۴۶۴

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۵ﺟﺎﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺷﻬﺮﮎ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ

ﻣﺤﯿﺎ ﺩﺍﺭﻭ

ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻌﻄﺮﯾﺎﻥ
۰۹۱۳۳۱۶۳۳۳۷

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ
۰۹۱۳۲۸۰۳۸۴۱

۳۵۷۲۰۲۵۴ -۵

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

ﺍﻟﺒﺮﺯ
ﻓﺮﺩﻭﺱ
ﻫﺠﺮﺕ
ﺭﺍﺯﯼ

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺢ ﻏﻔﻮﺭﯼ
ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺼﺮﺗﯽ
۰۹۱۳۱۶۹۴۹۷۸
۰۹۱۸۸۱۱۵۸۸۰ ،۳۸۰۴۹۷۹
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺮﺍﺩﯼ
ﺁﻗﺎﯼ ﻫﺎﺷﻤﯽ
۰۹۱۳۳۱۸۳۹۰۲
ﺁﻗﺎﯼ ﻓﺨﺮﺍﯾﯽ
۰۹۱۲۱۹۳۹۵۴۸

ﺁﺩﺭﺱ -ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﯽ

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۱۰ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﻧﺎﺋﯿﻦ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺟﯽ -ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ -ﺟﻨﺐ ﭘﻞ ﺭﺍﻩ
۳۵۷۲۰۲۵۴-۵
ﺩﺍﺭﺍﻥ -ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺯﺭﯾﻦ

ﺑﻬﺴﺘﺎﻥ ﭘﺨﺶ

ﺁﻗﺎﯼ ﺍﻣﺎﻣﯽ
۰۹۱۲۶۸۴۸۸۵۰

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﺍﺯﺑﺨﺖ
۳۶۵۴۴۸۵۲

۳۶۵۴۱۶۶۳
۳۶۵۴۰۷۴۲

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۶۵۴۱۲۳۴

ﺟﺎﺩﻩ ﺷﯿﺮﺍﺯ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻞ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ  -۲۰۶۰ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ
ﺍﺭﺑﺎﺑﯽ) -ﭘﺸﺖ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ( -ﮐﻮﭼﻪ ۲۸

ﻃﺐ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰﮔﺮﺍﻥ

ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻨﺼﻮﺭﯼ
۰۹۱۳۱۰۸۱۳۰۱

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺭﺑﺎﺑﯽ

۴۵۸۳۸۰۰۵

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۴۵۸۳۸۰۰۵

ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻠﮑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ -ﺟﺎﻣﯽ  -۲ﺳﻮﻟﻪ ۵

ﺑﻬﺮﺳﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺮﮐﺎﻇﻤﯽ
۰۹۱۳۲۲۵۰۵۹۳

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ
۰۹۱۳۲۶۸۸۷۳۰

ﻣﻬﺒﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ

ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺑﯿﻌﯽ

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪﭘﻮﺭ

۳۵۷۲۱۳۶۳
۳۵۷۲۳۶۱-۸
۳۵۷۲۰۸۴۸
۳۵۷۲۲۸۰۴

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۵۷۲۱۳۶۴

ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ -ﻓﺮﻋﯽ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﺥ ﺳﻮﻡ

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۵۷۲۰۸۴۷

ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ -ﭘﻼﮎ ۳۶

ﺍﮐﺴﯿﺮ

ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ
۰۹۱۳۳۱۴۴۰۳۸

-

 ۳۵۷۲۴۲۸۹ -۹۱ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۵۷۲۴۲۸۹

ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ -ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ  -۶ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ  ۷ﻭ ۶

ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺨﺶ ﻫﺴﺘﯽ

-

ﺩﺍﺭﻭﮔﺴﺘﺮ ﺑﺎﺭﯾﺞ ﺍﺳﺎﻧﺲ
ﺍﻟﯿﺖ
ﺑﻪ ﭘﺨﺶ

ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺎﺩﺭﯾﺎﻥ
۰۹۱۲۳۹۸۹۷۸۴
ﺁﻗﺎﯼ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ
۰۹۱۳۲۱۵۹۱۲۲

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩﯼ
۰۹۱۳۱۰۳۷۹۱۹
ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ
۰۹۱۳۲۶۹۶۷۹۵
ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺻﻨﯿﻌﯽ
۰۹۱۳۳۱۸۲۳۶۴

-

-

ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ
DP_Esfahan@dpdcir.com
Kmotevalli_57@yahoo.com
Alborz.esf@mailfa.com

Alinasrollahi93@yahoo.com
Moatarian@yahoo.ir
Esfahan@behestanpakhsh.com
kamal.ma2016@gmail.com
Dabirkhane@behresanco.com
f.a2012@rocketmail.com
Esfehan@exirpd.com

۳۳۶۸۱۵۲۶

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

-

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ -ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﺎﺭﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰﯼ

Salamatpakhshhasti.esf@gmail.com

۳۳۲۴۷۹۲۹

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۳۲۴۷۰۱۵

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ -ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ -ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻘﺎﯾﻖ

Barijessence.esf@gmail.com
harabshah@yahoo.com

۳۳۶۸۹۰۹۴

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۳۶۸۹۰۹۵

ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  -۴۶ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺎﻣﮑﺎﺭ -ﭘﻼﮎ  -۴۰ﻓﺮﻋﯽ ﺍﻭﻝ-
ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ۸۳۱۴۶۶۵۷۱۱

Foroshe4@keylagroup.com

۳۵۷۲۰۰۶۷-۸

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۵۷۲۰۰۶۹

ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ -ﻓﺮﻋﯽ ﭘﻨﺠﻢ -ﭘﻼﮎ ۷۵

Arash.mahdavi.6331@gmail.com

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ

ﻧﺎﻡ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ
ﺷﻌﺒﻪ

ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﯽ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ

ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺠﺎﺯ

ﺩﺍﺭﻭﮔﺴﺘﺮ ﺭﺍﺯﯼ

ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺠﻔﯽ

-

۳۵۷۲۱۲۵۰

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

 ۳۵۷۲۱۲۵۰ﺧﻮﺭﺍﺳﮕﺎﻥ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺗﺮﻩ ﺑﺎﺭ -ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﮔﻮﺭﺕ -ﺯﯾﺮﮔﺬﺭ ﺍﻭﻝ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ

ﻣﻤﺘﺎﺯ

ﺁﻗﺎﯼ ﺯﻣﺎﻥﺯﺍﺩ

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﻭﻏﯽ
۰۹۱۷۷۰۸۶۴۰۱

۳۵۵۸۳۴۲۷

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۵۵۸۳۴۲۷
ﺩﺍﺧﻠﯽ ۹

ﺍﻟﺘﯿﺎﻡ

ﺁﻗﺎﯼ ﻧﻈﺮﯼ
۰۹۱۲۱۹۰۶۶۱۷

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﻮﯼ

۳۶۸۰۸۷۹۴ -۸
۰۹۱۳۹۱۲۶۴۹۶

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

ﺟﺎﺩﻩ ﺷﯿﺮﺍﺯ -ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻮﺭ -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻮﺭ -ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ-
 ۳۶۸۰۸۷۹۴-۷ﺳﻤﺖ ﭼﭗ -ﮐﻮﭼﻪ ﺍﻟﺘﯿﺎﻡ -ﺳﻮﻟﻪ ﺩﻭﻡ -ﺳﻤﺖ ﭼﭗ -ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﯽ-۱۵۷ :
۸۱۴۳۵

Zamani@eltiampharm.com

ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻤﻦ

ﺁﻗﺎﯼ ﺍﮐﺮﻣﯽ

ﺧﺎﻧﻢﺩﮐﺘﺮ ﺍﺳﻼﻣﯿﻪ
۰۹۱۳۱۰۹۰۴۰۱

۳۳۸۰۰۶۱۶-۱۹

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

 ۳۳۸۰۰۰۸۸ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ  -۲۴ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

Esfahan.sayesaman@yahoo.com

-

۳۳۲۴۸۱۵۲

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۵۳۱۴۴۲۰

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۵۷۲۴۱۴۳-۵

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

 ۳۵۷۲۴۱۴۳ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ – ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ -ﻓﺮﻋﯽ  -۷ﭘﻼﮎ ۶۵

۳۳۸۰۹۸۲۸-۳۰

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﻓﻠﮑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺁﯾﺖﺍﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑﺎﺩﯼ -ﺟﻨﺐ ﺍﻧﺒﺎﺭ
۳۳۸۰۹۸۲۹
ﮐﺪﺧﺪﺍﯾﯽ

۳۵۷۲۲۸۹۳

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

 ۳۵۴۹۲۲۷۸ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ -ﻓﺮﻋﯽ ﺳﻮﻡ -ﭘﻼﮎ ۴۶

ﺩﺍﯾﺎ ﺩﺍﺭﻭ
ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﭘﺨﺶ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺎﺭﻣﺪ
ﺁﺩﻭﺭﺍ ﻃﺐ
ﭘﻮﺭﺍﭘﺨﺶ
ﯾﺎﺭﺍ ﻃﺐ ﺛﺎﻣﻦ

ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻬﺎﻡ
۰۹۱۳۳۲۶۸۹۵۶
ﺁﻗﺎﯼ ﺣﻤﺼﯽ
۰۹۱۳۱۰۸۳۲۹۷
ﺁﻗﺎﯼ ﺩﻟﯿﻠﯽ
۰۹۱۳۳۶۹۶۵۲۰
ﺁﻗﺎﯼ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ
۰۹۱۳۸۶۹۹۶۶۴
ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺮﺍﺗﯽ
۰۹۱۳۳۰۳۹۹۴۶
ﺁﻗﺎﯼ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ

ﺍﺭﺷﯿﺎ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﻮﯾﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ

ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺼﻠﺤﯽ
۰۹۱۳۲۰۶۶۱۹۲
ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺯﺍﻫﺪﯼﻧﮋﺍﺩ
۰۹۱۳۱۰۸۱۳۰۱
ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺩﯾﺐ
۰۹۱۳۱۱۴۱۲۴۸

ﺭﺍﺳﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ

ﺁﻗﺎﯼ ﻋﯿﺴﻮﻧﺪ

ﺳﻔﯿﺮ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﺁﻗﺎﯼ ﻗﺎﺋﻤﯽ
۰۹۱۳۳۱۷۲۸۳۸

ﺩﺍﺭﻭﮔﺴﺘﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ

ﺳﻬﺎ ﻫﻼﻝ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ

ﻧﺎﻡ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺒﻪ

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺎﺿﻠﯽ
۰۹۱۳۳۳۸۴۵۹۵
ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮﺍﺑﯽ
۰۹۱۲۰۸۸۰۵۷۶
ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ
۰۹۱۳۱۱۱۴۸۹۲
ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻧﯿﮑﭙﻮﺭ

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ
۰۹۱۳۳۰۴۰۴۴۳
ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻫﻔﺖﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ
۳۵۷۲۳۱۶۰
۰۹۱۳۳۰۷۱۴۵۶
ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺪﻧﯽ
۴۵۸۳۷۹۵۱
۰۹۱۳۱۸۸۵۰۳۹
ﺧﺎﻧﻢﺩﮐﺘﺮ ﻧﺎﺩﺭﯼ
۳۵۵۸۰۹۰۱ -۲
۰۹۱۳۱۲۶۱۴۸۹
ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
۳۶۶۳۲۴۸۲
۰۹۱۳۲۱۱۹۷۳۹
ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﯿﺦ ﺍﻻﺳﻼﻡ
۳۵۷۲۱۹۷۶
۰۹۱۳۱۲۹۵۳۷۸
۳۵۷۲۲۵۲۷-۹

ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﯽ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ
ﭘﺎﯾﺎﻥ ۱۳۹۴

ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺠﺎﺯ

ﻓﺎﮐﺲ

ﺁﺩﺭﺱ -ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﯽ

ﭘﻞ ﺗﻤﺪﻥ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺰﺍﯾﯽ ،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﺻﺪﯾﻘﯽ

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻍ ﺑﻬﺸﺖ -ﺟﻨﺐ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ
۳۳۲۴۸۱۵۲
ﺑﺎﺭﯾﺞ ﺍﺳﺎﻧﺲ
ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﯿﻪ -ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻼﻧﯽ -ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺷﺮﻕ -ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ
۸۱۵۸۳۱۳۶۶۵

ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ
Mehran.t9083@gmail.com
M_reza86@yahoo.com

Ziayee.daya@yahoo.com
Damavandcompany@gmail.com
m.nazari@adorateb.ir

info_esfahan@pourapakhsh.com

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ -ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﺸﻢ -ﺟﻨﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ
۳۵۷۲۳۷۲۳
ﺍﮐﺴﯿﺮ -ﭘﻼﮎ ۱۹
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ -ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ -ﭘﻼﮎ  – ۱۱ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ
۳۵۷۲۳۷۲۳
info@nokhbegandc.com
۸۱۵۹۴۸۳۳۷۸
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖﺁﺑﺎﺩ -ﺥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ -ﺥ ﺗﺎﻣﮑﺎﺭ -ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﮐﺎﺷﯽﺳﺎﺯﯼ
۴۵۸۳۷۹۵۰
Kamal.mansouri_arshia90@yahoo.com
ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺯﺍﺩﻩ
ﭘﻞ ﺗﻤﺪﻥ -ﺥ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺰﺍﯾﯽ -ﺷﻬﺮﮎ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﯽ ﻭﻟﯿﻌﺼﺮ -ﮐﻮﭼﻪ ﺩﻭﻡ-
sohaesfahan@yahoo.com
ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ۸۱۹۸۳۷۱۸۳۳
۳۶۶۳۳۶۹۳
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ -ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ -ﺟﺎﻣﯽ  -۲ﭘﻼﮎ  -۲ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ۸۳۴۱۶۵۱۱۵۳
skheibari@rossenpakhsh.ir
ﺩﺍﺧﻠﯽ ۵

Esfahan@yts.ir

 ۳۵۷۲۱۹۷۷ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﯾﮑﻢ -ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻋﯽ  -۷ﭘﻼﮎ ۱۰۶

ﻓﺎﮐﺲ

ﺁﺩﺭﺱ -ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﯽ

safirdarou@yahoo.com

ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ

ﺁﻗﺎﯼ ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﺳﺮﻭﺵ ﺩﺍﺭﻭ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
۰۹۱۳۳۱۲۷۸۵۳
ﺁﻗﺎﯼ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ
ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﻗﺎﺋﻢ
۰۹۱۳۳۰۹۳۴۵۷
ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭﯼ
ﺷﺎﯾﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ
ﺁﻗﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ۰۹۱۳۲۲۵۹۹۳۴
ﺁﻗﺎﯼ ﻓﺘﻮﺣﯽ
ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ
۰۹۱۳۱۱۳۶۰۹۸
ﺁﻗﺎﯼ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﺁﺑﺎﺩﯼ
ﺷﻔﺎﺻﺪﺭﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
۰۹۱۳۱۰۳۳۸۷۱
ﺁﻗﺎﯼﺩﮐﺘﺮ ﻣﻘﺎﺭﻩ ﻋﺎﺑﺪ
ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺁﺳﯿﺎ
۰۹۱۳۳۱۷۳۳۸۴

ﺷﻬﺮ ﺩﺭﭼﻪ -ﺳﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺩﺭﭼﻪ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻐﺪﯾﺮ -ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﺳﮑﻮﻝ ﺟﻨﻮﺏ-
ﺟﻨﺐ ﮐﻮﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ
ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ -ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺳﺎﯾﭙﺎ -ﺟﻨﺐ ﺻﺎﻓﮑﺎﺭﯼ ﻟﻮﮐﺲ
ﻣﻬﺪﯼ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۳ﺟﺎﺩﻩ ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻮﺭ -ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ-
ﮐﻮﭼﻪ ﮔﺎﺯ -ﭘﻼﮎ  ۱۱ﻭ  -۱۲ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ۸۱۶۹۱۸۵۳۴۰
ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ – ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻓﺮﻋﯽ ﯾﮏ
ﭘﻼﮎ ۹
ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺗﻤﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ  -۲ﺁﺧﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ -ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ-
ﭘﻼﮎ ۶۲۳
ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ( -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺩ-
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﯿﺮﺩﺍﻣﺎﺩﯼ -ﮐﻮﭼﻪ ﺟﻌﻔﺮﯼ

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻟﺒﺮﺯﯼ
۰۹۱۳۱۱۱۳۶۷۳

۳۳۷۷۰۱۷۱-۳

ﭘﺎﯾﺎﻥ ۱۳۹۴

۳۳۷۷۰۱۷۴

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺮﻋﺒﯽ

۳۳۳۸۵۲۱۴

ﭘﺎﯾﺎﻥ ۱۳۹۴

۳۳۳۸۵۲۱۳

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺻﺎﺩﻗﯽ

۳۶۸۰۹۹۰۴۰

ﭘﺎﯾﺎﻥ ۱۳۹۴

۳۶۸۰۹۰۳۹

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻏﯿﺎﺛﯽ ﻧﮋﺍﺩ
۰۹۱۳۳۰۸۸۳۷۱

۳۵۷۲۲۰۴۷-۸

ﭘﺎﯾﺎﻥ ۱۳۹۴

۳۵۷۲۲۰۴۷
ﺩﺍﺧﻠﯽ ۲

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

۳۸۵۸۴۹۸۳

ﭘﺎﯾﺎﻥ ۱۳۹۴

۳۸۵۸۴۹۸۳

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ
۰۹۱۳۲۶۹۲۲۷۳

۳۳۶۸۶۰۶۲-۳

ﭘﺎﯾﺎﻥ ۱۳۹۴

۳۳۶۸۶۰۶۱

ﻫﻨﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭ

ﺁﻗﺎﯼ ﺑﯿﺪﺍﺭﻣﻐﺰ
۰۹۱۳۳۱۴۴۶۶۷

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
۰۹۱۳۱۱۵۵۴۱۲

۳۶۸۲۹۲۵۵-۶

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻬﺸﺖ -ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺥ ﭼﻬﺎﺭﻡ -ﻧﺒﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ -ﭖ
۳۶۸۲۹۲۵۴
۱۴۶.۵

ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﺎﻥ

ﺁﻗﺎﯼ ﺻﺎﺩﻗﯽ
۰۹۱۳۳۲۳۳۸۹۰

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯿﺎﻥ
۰۹۱۳۴۰۹۳۸۳۴

۴۵۸۳۸۹۰۸

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

 ۴۵۸۳۸۹۰۸ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ -ﺥ ﺟﺎﻣﯽ -ﭖ ۴۶

Esfahantdt@gmail.com

ﻟﯿﻮﺍﺭ

ﺁﻗﺎﯼ ﺗﺮﺍﺑﯽ
۰۹۱۲۳۷۰۸۸۴۵

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻠﮑﯽ
۰۹۱۳۸۷۱۶۵۰۰

۴۵۸۳۸۳۸۶

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

 ۴۵۸۳۸۳۸۶ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ -ﺥ ﺟﺎﻣﯽ  -۲ﺳﻮﻟﻪ ﺷﺸﻢ

aatsanaye@gmail.com

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺭﺳﺎ

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﺍﻭﺭﯼ

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮﻭﺍﻧﯽ
۰۹۱۳۱۱۵۱۲۳۵

۴۵۸۳۸۰۰۳

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

 ۴۵۸۳۸۰۰۴ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ -ﺥ ﺟﺎﻣﯽ  -۲ﭖ ۱۹

Yaser4sh@gmail.com

ﻧﯿﮏ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺳﺎﻟﻢ

ﺁﻗﺎﯼ ﺻﺎﺑﺮﯼ
۰۹۱۲۹۲۲۴۲۸۰

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﯽ

۴۵۸۳۸۷۵۸

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

 ۴۵۸۳۸۷۵۹ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ -ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ -ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ  -۳۸ﺟﻨﺐ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ

Nafasesfahan2014@yahoo.com

ﮔﯿﺘﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﺭﯾﺎ

ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻬﯿﻞﭘﻮﺭ
۰۹۱۲۶۵۰۸۰۰۱

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ

۳۶۶۳۸۹۶۵

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

ﮐﻮﯼ ﺭﺍﻩ ﺣﻖ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﯼ -ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺎﺷﯽ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ
۳۶۶۲۸۳۰۷
ﮐﻤﺎﻟﯽ -ﭘﻼﮎ ۲۷

gitisalamat@gmail.com

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻼﻝﺁﺭﺍ

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﺍﻭﻭﺩﭘﻮﺭ
۰۹۱۳۱۱۵۹۶۳۷

-

۳۳۶۸۷۴۲۶

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ -ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺮﺿﺎ -ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ
۳۳۶۸۷۶۲۷
ﮐﻮﭼﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ -ﭼﻮﺏ ﺳﺒﺰ -ﺳﻮﻟﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ

Amin.da57@gmail.com

ﺩﯼ ﺩﺍﺭﻭ ﺍﻣﯿﺪ

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﭘﻮﺭﺑﺼﯿﺮﺕ
۰۹۱۳۲۸۰۸۹۱۲

ﺁﻗﺎﯼﺩﮐﺘﺮﺻﻤﺼﺎﻡﺷﺮﯾﻌﺖ
۰۹۳۹۱۷۰۰۵۰۴

۳۵۷۲۱۵۴۱-۲

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ -ﻓﺮﻋﯽ  -۷ﭘﻼﮎ  -۵۷ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ
۳۵۷۲۱۵۴۰
۸۱۵۹۴۸۴۹۵۶

m.pourbasirat.dayadarou@ir

ﺳﯿﻨﺎ ﭘﺨﺶ ﮊﻥ

ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺟﺎﻟﯽ

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻫﻤﺘﯽ
۰۹۳۹۶۳۱۷۵۶۳

۳۲۳۲۷۰۷۶

ﺍﻫﻮﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﺍﻣﯿﻦ

ﺁﻗﺎﯼ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ
۰۹۱۳۲۲۷۷۱۴۱

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ
۰۹۱۳۱۰۸۴۲۰۷

-

ﻣﺪﺍﻭﺍ ﺍﮐﺴﯿﺮ

ﺁﻗﺎﯼ ﺑﻬﺎﺭﻟﻮﯾﯽ
۰۹۱۳۴۰۲۰۵۲۱

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺣﯿﻤﯿﺎﻥ
۰۹۱۳۳۰۳۰۸۸۱

۳۳۲۴۸۱۴۵

ﺩﺍﺭﻭﮔﺴﺘﺮ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺳﺒﺰ

ﺁﻗﺎﯼ ﺍﺭﺿﯽ
۰۹۱۳۳۱۴۴۸۶۹

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﮑﺮﭼﯿﺎﻥ
۰۹۱۳۱۶۸۴۵۸۰

۳۳۲۴۸۱۴۶

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ

ﻧﺎﻡ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺒﻪ

ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﻨﯽ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ

ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺠﺎﺯ

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭘﺮﻭﯾﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺍﺳﺤﺎﻕ -ﮐﻮﭼﻪ ﭘﯿﺮﺍﻥ-
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ
ﭘﻼﮎ ۲
ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ -ﮐﻮﭼﻪ ﭼﻮﺏ ﺳﺒﺰ -ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ
ﻣﺴﺠﺪﺍﻟﺮﺿﺎ -ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﮐﻮﭼﻪ -ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ -ﺟﻨﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻮﺏ
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ
ﺳﺒﺰ -ﺳﻮﻟﻪ ﺳﻮﻡ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻍ ﺑﻬﺸﺖ -ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ۳۳۲۴۸۱۴۵
ﺑﻬﺎﺭ -ﺳﻮﻟﻪ ﺩﻭﻡ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻍ ﺑﻬﺸﺖ -ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
۳۳۲۴۹۶۶۴
ﺑﻬﺎﺭ -ﺳﻮﻟﻪ ﺍﻭﻝ
ﻓﺎﮐﺲ

ﺁﺩﺭﺱ -ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﯽ

soroushdaroo@yahoo.com
info@arefdaru.ir
Shayan.pakhsh@gmail.com
daroosazan@yahoo.com
shafasadr@yahoo.com
Darubehdashtasia@yahoo.com
mohammadhoseinbidarmaghz@gmail.com

Kalantari-mohsen@yahoo.com
ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ

ﺩﺍﺭﻭ ﭘﮋﻭﻩ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ

ﺁﻗﺎﯼ ﮐﯿﺎ
۰۹۱۳۳۰۳۱۰۱۹
ﺁﻗﺎﯼ ﺣﯿﺪﺭﯼ
۰۹۱۳۱۰۷۵۵۳۸
ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺎﻣﯽ
۰۹۱۳۳۰۵۵۸۲۸
ﺁﻗﺎﯼ ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﺎﻥ
۰۹۱۳۲۰۰۱۷۳۳

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺳﮑﻨﺪﺍﻧﯿﺎﻥ
۰۹۱۳۱۶۸۶۸۴۱
ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮ
۰۹۳۳۰۶۵۶۵۰۱
ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ
۰۹۱۳۳۱۰۰۳۶۳

۳۵۷۲۱۴۹۴

ﭘﺎﯾﺎﻥ ۱۳۹۴

۳۵۷۲۴۲۵۰

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

 ۳۵۷۲۲۵۵۰ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻭﻝ -ﻓﺮﻋﯽ ﺍﻭﻝ -ﭘﻼﮎ ۱۱

۳۵۷۲۲۷۲۳

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

۳۵۷۲۴۰۶۶
۳۵۷۲۴۳۶۶

-

۳۳۶۸۷۲۶۶

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

-

ﺍﻓﻖ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﭘﺎﺭﺱ

ﺁﻗﺎﯼ ﺣﯿﺪﺭﯼ
۰۹۱۳۱۲۸۶۵۴۷

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻞ ﺭﺿﺎﯾﯽ

۳۳۸۷۳۹۰۷

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺯﻧﺪﻩ )ﺳﯿﻨﺮﻩ(

ﺁﻗﺎﯼ ﺷﺒﺎﻥ
۰۹۱۷۶۰۰۸۶۱۴
۳۶۶۴۴۱۵۴

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺧﯿﺮﺍﻟﻠﻬﯽ

۳۶۵۴۱۴۱۶

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

ﻣﮑﺘﺎﻑ

ﺁﻗﺎﯼ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ

ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮﺩﺭﻩ
۰۹۱۳۰۲۰۰۳۸۲۲

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﻭﻧﺪﻓﺮ
ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻔﺎ ﺁﺭﺍﺩ
ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺁﺗﺮﯾﻦ

 ۰۳۱۴۵۸۳۷۰۵۵ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

 ۳۵۷۲۱۴۹۴ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭘﻨﺠﻢ -ﭘﻼﮎ ۴۹

-

ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ= ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ  -۶ﭘﻼﮎ ۱۹

-

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ= ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ -ﮐﻮﭼﻪ
ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ -ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﮐﻮﭼﻪ -ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮﻟﻪ

-

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ -ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﺭﺩ ﺳﻌﺎﺩﺕ -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻣﺠﺘﺒﯽ -ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ -ﻭﺍﺣﺪ ۲
ﺟﺎﺩﻩﺷﯿﺮﺍﺯ-ﮐﻮﯼﺭﺍﻩﺣﻖ-ﺧﯿﺎﺑﺎﻥﺷﻬﯿﺪﻣﻔﺘﺢ -ﺟﻨﺐ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍﯾﻦ
ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻓﺘﺮ :ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﯿﺦ ﺻﺪﻭﻗﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ -ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎﺭﺕ-
۳۶۵۴۱۴۱۵
ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺎﺗﺎﺭ -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ -ﻃﺒﻘﻪ  -۲ﻭﺍﺣﺪ  -۱۳ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ
۸۱۶۳۸۴۸۹۵۱
ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ -ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻃﻠﺲ  -۱۹ﻓﺮﻋﯽ ﺩﻭﻡ -ﺟﻨﺐ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﮏ
ﺳﺎﺯ -ﭘﻼﮎ ۴۰۴

ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺳﻼﻣﺖ

ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺼﺮﯼ

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﻮﯼ

۳۵۷۲۰۸۰۱

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ -ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ -ﭘﻼﮎ ۱۱

ﺗﺎﺑﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﻧﯿﮑﺎﻥ

ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺨﺘﺎﺭﯼ

ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺣﻤﺎﻧﯽﻧﮋﺍﺩ

۳۳۲۴۹۶۵۳

ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ= ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ= ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻍ ﺑﻬﺸﺖ -ﻧﺒﺶ
ﮐﻮﭼﻪ ﺻﻔﺎ= ﺩﺭﺏ ﮐﺮﻡ ﺭﻧﮓ

