لیست شرکت های فرابورسی
نام شرکت
احیا صنایع خراسان

آدرس
مشهد مقدس ،خیابان سناباد ،بین سناباد  34و  ،34پالک 473

تلفن
 43333333و )143( 43333333

ارتباطات سیار

تهران ،میدان ونک ،خیابان ونک ،ضلع شرقي تقاطع کردستان ،شماره  ،33برج همراه

)113( 33731438

اعتباری توسعه

تهران ،خیابان آفریقا ،چهارراه جهان کودک ،نبش خیابان شهید صانعي ،شماره 83

)113( 33731313-4

اعتباری عسکریه

تهران ،پایین بزرگراه همت ،انتهای شیراز جنوبي ،نبش شیراز  83شرقي ،پالک3

)113( 33811771

اعتباری عسکریه

تهران ،پایین بزرگراه همت ،انتهای شیراز جنوبي ،نبش شیراز  83شرقي ،پالک3

)113( 33811833-33

افرانت

تهران ،خیابان شهید بهشتي ،خیابان سهند ،پالک 31

)113( 33333313

اقتصادی و خودکفایي آزادگان

تهران ،خیابان شریعتي ،باالتر از سید خندان ،خیابان سیمرغ غربي ،کوچه گلزار ،نبش کوچه پروانه ،پالک ،1طبقه3

)113( 33434333-11

ایران گچ

تهران ،خیابان استاد نجاتالهي ،خیابان خبیر ،پالک 73

)113( 33313343-4

ایرانیت

تهران ،خیابان استاد مطهری ،خیابان سلیمان خاطر (امیر اتابک) ،پالک 37

)113( 33413173-4

آ.س.پ

تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان شهید عباسپور (توانیرسابق) ،باالتر از بیمارستان دی ،پالک 38

)113( 33333481 -3

آذریت

تبریز ،خیابان آزادی ،خیابان قطران جنوبي ،نرسیده به پاستور ،جنب لوازم خانگي خالقي ،پالک43

)133( 33313314-7

آهن و فوالد ارفع

تهران ،ولي عصر(عج) ،بلوار اسفندیار ،شماره  ،4طبقه 3

)113( 18134331-38

بازرسي مهندسي و صنعتي ایران

تهران ،خیابان ولي عصر  ،بلوار اسفندیار ،شماره 43

آقای کاتب )113( 33773331

بازرگاني آینده سازان
بهشت پارس

تهران ،خیابان شهید باهنر (نیاوران) ،بعد از سه راه یاسر (بطرف شرق) ،جنب بانک
پاسارگاد و اقتصاد نوین ،شماره  ،141واحد 414

شرکت)113( 11343344 :
خانم منتظری)113( 11741338 :

بازرگاني و تولیدی مرجان کار

تهران ،خیابان استاد مطهری ،خیابان سلیمان خاطر ،خیابان وراویني ،شماره 41

 33343143و )113( 33318374

بانک الکترونیک آرین

تهران ،خیابان وليعصر ،پایین تر از پارک ساعي ،برج سرو ساعي ،طبقه ،37شماره3718

)113( 33443143-43

بانک ایران زمین

تهران ،بلوار میرداماد ،نبش خیابان شمس تبریزی شمالي ،پالک337

بانک آینده

تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) ،خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ،پالک 3

امورسهام)113( 18313481-83 :
)113( 34413441

بانک حکمت ایرانیان

تهران ،میدان آرژانتین ،ابتدای بلوار افریقا ،نبش بن بست حکمت ،پالک18

امور سهام)113( 33473714 :

بانک خاورمیانه

تهران ،خیابان احمد قصیر (بخارست) ،نبش خیابان پنجم ،پالک 1

)113( 31373111

بانک دی

تهران ،خیابان ولي عصر(عج) ،باالتر از پارک ملت ،نبش خیابان پروین ،شماره34

)113(13343333

بانک سامان

تهران ،خیابان وليعصر ،نرسیده به چهارراه پارک وی ،نبش کوچه ترکش دوز ،پالک 1

 14134311و )113( 14134313

بانک سرمایه

تهران ،خیابان شهید سپهبد قرني ،نبش خیابان اراک ،پالک 43

 )113( 33134134داخلي 343الي 43

بانک شهر

تهران ،ضلع جنوب غربي میدان فردوسي ،ساختمان مرکزی بانک شهر

)113( 33843371

بانک قوامین

تهران ،ضلع شمال میدان آرژانتین ،ابتدای بزرگراه آفریقا ،برج قوامین

 33834113-3و)113( 33834113

بانک گردشگری

تهران ،خیابان وليعصر ،خیابان فرشته ،پالک43

)113(11841433-3

بانک مهر اقتصاد

تهران ،خیابان پاسداران ،خیابان شهید توحیدی (گلستان چهارم) ،پالک331

)113( 11771113-3

بسته بندی ایران

تهران ،کیلومتر  3جاده قدیم کرج (فتح)

)113( 88333434-71

بسته بندی پارس

تهران ،خیابان شریعتي ،خیابان ظفر ،روبهروی بانک پارسیان ،پالک ،34طبقه اول

)113( 11314833-8

بورس انرژی

تهران ،خیابان حافظ ،نبش کوچه هاتف ،شماره  ،331طبقه 7

)113( 88741731

بورس اوراق بهادار تهران

تهران ،خیابان حافظ ،نبش کوچه هاتف ،شماره 331

)113( 88713834

بورس کاالی ایران

تهران ،خیابان آیت اله طالقاني ،بعد از تقاطع خیابان ولي عصر (عج) ،شماره 443

)113( 34831334-34831134

بهمن لیزینگ

تهران ،بلوار آفریقا ،باالتر از چهارراه جهان کودک ،کوچه پدیدار ،پالک  ،14طبقه 3

)113( 33341731-1

بیمه اتکایي ایران

تهران ،خیابان وليعصر (عج) ،باالتر از نیایش ،نرسیده به ارمغان ،پالک  ،1434طبقه 4

)113( 11143371

بیمه آرمان

تهران ،خیابان میرداماد ،خیابان شمس تبریزی جنوبي ،پالک 3

)113( 18314331-3

بیمه پاسارگاد

تهران ،خیابان دکتر فاطمي ،نبش خیابان هشت بهشت ،شماره  ،1ساختمان بیمه پاسارگاد

)113( 31333

بیمه تعاون

تهران ،خیابان شهید بهشتي ،خیابان قائم مقام فراهاني ،کوچه ششم ،پالک 11

 11334874و )113( 11331481

بیمه حافظ

تهران ،خیابان شریعتي ،ابتدای خیابان دستگردی(ظفر) ،خیابان بهروز ،خیابان دفتری غربي ،پالک37

)113( 11314333-3

بیمه دی

تهران ،بلوار میرداماد ،بین نفت شمالي و مدرس ،شماره 143

11311443-7و)113( 11334133

بیمه سامان

تهران ،خیابان خالد اسالمبولي (وزراء) ،شماره 314

)113( 33711114

بیمه سرمد

تهران ،بلوار آفریقا ،تقاطع خیابان اسفندیار ،نبش خیابان آرش غربي ،پالک  ،334طبقه اول

 34343111و )113( 33847413-8

بیمه کارآفرین

تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان احمد قصیر ،کوچه هفدهم ،شماره 4

)113( 31433

بیمه کوثر

تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،شماره 13

)113( 33431

بیمه ما

تهران ،میدان ونک ،خیابان ونک ،شماره 3

)113( 33371111-3

بیمه میهن

تهران ،خیابان شهید خالد اسالمبولي ،نبش خیابان بیست و هشتم ،شماره 31

 37733و )113( 37734333

بیمه نوین

تهران ،بلوار میرداماد ،میدان مادر ،خیابان بهروز ،نبش خیابان یکم ،پالک33

)113( 11413138-44

لیست شرکت های فرابورسی
پاالیش نفت شهید تند گویان تهران

پاالیش نفت شیراز

تهران ،جاده قدیم قم ،خیابان بهشتي ،نرسیده به باقرشهر
شیراز ،کیلومتر 11جاده شیراز-مرودشت ،پاالیشگاه شیراز

)113( 44313113-34
)173( 43137483-3

پاالیش نفت کرمانشاه

کرمانشاه ،بلوار شهید بهشتي ،مقابل پارک شاهد

)134( 43337311

پاالیش نفت الوان

تهران ،بلوار میرداماد ،بعد از میدان مادر ،خیابان رودبار غربي ،نبش بن بست ،4پالک11

)113( 18334131

پتروشیمي اصفهان

تهران  ،خیابان شهید عباسپور ( توانیر ) میدان نظامي گنجوی  ،پالک 3

)113( 3333 4343

پتروشیمي امیرکبیر

تهران ،شهرک غرب ،خیابان ایوانک ،خیابان فالمک شمالي ،نبش خیابان دوم ،پالک37

)113( 37741

پتروشیمي پردیس

تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیخ بهایي شمالي ،کوچه عرفي شیرازی ،پالک7

)113( 33183333

پتروشیمي جم

تهران ،خیابان توانیر ،خیابان نظامي گنجوی ،روبروی شهرداری منطقه  ،8پالک 17

)113( 33843434

پتروشیمي جهرم

تهران ،خیابان وليعصر ،باالتر از عباس آباد ،خیابان شهید اکبری ،نبش خیابان راستي ،پالک ،1واحد33

)113( 33314881

پتروشیمي خراسان

تهران ،میدان ونک ،خیابان ونک ،پالک  13و 17

)113( 33737383

پتروشیمي داراب

تهران ،خیابان وليعصر ،باالتر از عباس آباد ،خیابان شهید اکبری ،نبش خیابان راستي ،پالک ،1واحد33

)113( 33314881

پتروشیمي دهدشت

تهران ،خیابان آفریقا ،ناهید شرقي ،شماره 37

 11143377و )113( 33373738

پتروشیمي زاگرس

تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،انتهای خیابان شیراز ،خیابان شهید خدامي ،نبش بن بست شیدا ،پالک33

 33831311-7و )113( 31333331

پتروشیمي زنجان

تهران ،خیابان خالد اسالمبولي (خیابان وزراء سابق) ،خیابان پنجم ،پالک  ،11واحد 1

 33443314-8و )113( 33443771

پتروشیمي فسا

تهران ،خیابان وليعصر ،باالتر از عباس آباد ،خیابان شهید اکبری ،نبش خیابان راستي ،پالک ،1واحد33

)113( 33314881

پتروشیمي کازرون

تهران ،جردن ،خیابان ناهید شرقي ،پالک  ،11واحد  3شرقي

 11111384و )113( 11143377

پتروشیمي مارون

تهران ،شهرک غرب ،میدان صنعت ،خیابان سیف ،کوچه هفدهم ،پالک 1

)113( 38743111

پتروشیمي ممسني

تهران ،خیابان آفریقا ،نبش خیابان نهم گاندی ،پالک  ،43ساختمان شماره 1

)113( 33373744

پتروشیمي نوری

تهران ،میدان هفت تیر ،اول خیابان کریمخان زند ،ساختمان پتروشیمي ،طبقه دوم

)113( 33318311

پخش البرز

تهران ،خیابان حافظ ،بین نوفل لوشاتو و جمهوری ،روبروی وزارت بهداشت ،شماره 434

)113( 88733313-33

پرمیت

تهران ،سید خندان ،خیابان خواجه عبد اهلل انصاری ،خیابان  ،3کوچه زروان ،پالک 43

)113( 11333334-33

پشم بافي توس

تهران ،میدان آرژانتین ،ابتدای خیابان شهید احمد قصیر ،ساختمان طال ،پالک ،74طبقه1

)113( 33743818

تابان نیرو سپاهان

اصفهان ،خیابان پانزده خرداد (آپادانا دوم) بن بست انوری ،ساختمان تابان

)143( 48334333

تامین مسکن جوانان

تهران ،میدان ونک ،برج آسمان ،طبقه هفتم ،واحد 717

)113( 33841371

تامین مسکن نوین

تهران ،میدان ونک ،برج آسمان ،طبقه هفتم ،واحد 713

)113( 33841333-3

تجهیز نیروی زنگان

تهران ،سعادت آباد ،خیابان پاکنژاد ،باالتر از میدان سرو ،خیابان پیوند ،کوچه ششم ،پالک ،11واحد دوم

 11333714و )113( 11333844

تکادو

تهران ،خیابان ولي عصر ،باالتر از پارک ساعي ،کوچه ساعي ،مقابل فرهنگسرای بانو ،پالک43

)113( 33774111

توسعه بازرگاني اهن و فوالد میالد

تهران ،خیابان احمد قصیر(بخارست) ،کوچه دوازدهم ،پالک  ،38واحد  4و 8

)113( 33413314

توسعه خدمات دریایي و بندری سینا

تهران ،خیابان گاندی جنوبي ،کوچه سیزدهم ،پالک 33

)113( 33733143-4

توسعه فناوری اطالعات خوارزمي

تهران ،خیابان شهید مطهری ،بعد از خیابان مفتح ،پالک 344

)113( 33411871

توسعه معادن و صنایع معدنيخاورمیانه

تهران ،سعادت آباد ،بلوار فرهنگ ،نبش خیابان معارف ،پالک ،3ساختمان میدکو

)113( 17431

توکاریل

اصفهان خیابان هزار جریب،خیابان شیخ کلیني،پالک 73

)143( 48831131-4

تولي پرس

تهران ،خیابان ولي عصر (عج) ،مقابل پارک ملت ،خیابان ارمغان غربي ،پالک 71

)113( 14734

تولید برق عسلویه مپنا

تهران ،بلوار میرداماد ،نبش نفت جنوبي ،روبروی سازمان ثبت اسناد ،پالک 131

 33333334و )113( 33333311

تولید تجهیزات سنگین هپکو

تهران ،خیابان سمیه ،تقاطع دکتر مفتح ،شماره 311

)113( 33413481-88

تولید خودرو سایپا کاشان

تهران ،ولنجک ،میدان دانشجو،بلوار دانشجو،جنب رستوران شانلي،پ ،31ط1

 33474333و )113( 33474331

تولید مواد دارویي البرز بالک

تهران ،خیابان انقالب ،ابتدای خیابان نجات اللهي ،بن بست نیکخواه ،شماره  ،1طبقه دوم ،واحد 8،4،3

 33331141و )113( 33331331

تولیدات پتروشیمي قائد بصیر

تهران ،خیابان گاندی ،کوچه پالیزواني ،پالک 34

)113( 33773834

تولیدی پمپ پارس

کیلومتر  38جاده قدیم کرج

)113( 33311831

تولیدی گاز لوله

تهران ،خیابان مالصدرا ،بین شیراز و شیخ بهایي ،پالک37

 33147311و )113( 33147311

خدمات کشتیراني ستاره قشم

تهران ،خیابان خالد اسالمبولي ،بین کوچه اول وسوم ،پالک  ،34طبقه 4

)113( 33331888-7

داروسازی تولیددارو

تهران ،یافت آباد ،ابتدای جاده ساوه ،خیابان شهید یادگار

)113( 88834431

دریایي و مهندسي کشتیراني قشم

تهران ،خیابان مطهری ،خیابان فجر (جم) ،خیابان غفاری ،پالک  ،31طبقه سوم

)113( 33433411-4

ذوب آهن اصفهان

اصفهان ،ابتدای اتوبان ذوب آهن ،بلوار شفق ،مجتمع اداری ذوب آهن

)143( 47318733

رهشاد سپاهان

اصفهان ،خیابان هزار جریب ،خیابان آزادی ،شماره  ،341ساختمان سایا ،طبقه 3

 48713433و )143( 48833134

زرین معدن آسیا

تهران ،سعادت آباد ،بین میدان سرو و میدان کتاب ،پالک  ،318طبقه  ،4واحد 3

)113( 11338333-3

ساختمان اصفهان

اصفهان ،خیابان دانشگاه ،مقابل درب دانشگاه ،کوچه برزویه ،پالک 3

)143(48133333 -8

سبحان دارو

تهران ،خیابان فاطمي غربي ،جنب مهندسي ارتش ،پالک 134

 88481373و )113( 88481333

لیست شرکت های فرابورسی
تهران ،خیابان شریعتي ،نرسیده به ظفر ،خیابان دفتری شرقي ،پالک  ،7واحد 3

)113( 11314433

سرمایه گذاری پارس آریان

تهران ،بلوار افریقا ،بین چهارراه جهان کودک و خیابان میرداماد ،پالک  ،83طبقه پنجم

)113( 33881741-3

سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

تهران ،یوسف آباد ،خیابان ابن سینا ،خیابان  ،34پالک 34

)113( 33711388

سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان

تهران ،سعادت آباد ،میدان کاج ،سرو غربي ،ساختمان طالیي ،پالک  ،14طبقه ،4واحد34

 11131331و )113( 11131334

سرمایه گذاری دانایان پارس

تهران ،خیابان پاسداران ،بهارستان دهم ،پالک 4

)113( 14413113-1

سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

اصفهان ،خیابان استانداری ،انتهای کوچه شهید عمراني

)143( 41113313-41113131

سرمایه گذاری مسکن شمال غرب

تبریز ،سرباالیي ولیعصر ،روبروی پزشکي قانوني تبریز ،نبش پل توانیر ،پالک 3.8

)133( 44134347-34

سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

خیابان قائم مقام خیابان  ،31پالک  ،13طبقه  ،1واحد  7تهران

)113( 31374111

تهران ،میدان شیخ بهایي ،ابتدای سئول ،کوچه ماهتاب ،پالک 41

11814344-7و)113( 11814333

سرمایه گذاری میراث فرهنگي و گردشگری ایران

سرمایهگذاری اعتالء البرز

تهران ،خیابان خالد اسالمبولي ،کوچه سوم ،پالک  ،41طبقه دوم

سرمایهگذاری مسکن تهران

تهران ،خیابان گاندی ،خیابان بیست و یکم ،پالک 4

)113( 33334483-1

سرمایهگذاری و توسعه خوزستان

اهواز ،امانیه ،خیابان دز ،شماره 314

)183( 34483383-4

سیمان خرم آباد

تهران ،خیابان احمد قصیر ،خیابان هفدهم ،پالک 37

)113( 33713477

سیمان الر سبزوار

سبزوار ،خیابان اسرار شمالي ،روبهروی بانک تجارت مرکزی

)143( 33134873

سیمان ممتازان کرمان

اتوبان همت (شرق) ،خیابان شیراز جنوبي ،کوچه بابا علیخاني غربي ،پالک  ،18طبقه چهارم

)113( 33838431-34

سیمان باقران

تهران ،خیابان بهشتي ،خیابان سورنا ،کوچه آریا ،پالک 34

)113( 33713383 -71

)113( 33448873-4

شرکت کشتیراني آریا

تهران ،شهرک غرب ،خیابان هرمزان ،کوچه یازدهم ،پالک 3

)113( 33478314

شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

شهرستان تبریز ،کوی ولیعصر ،میدان تختي ،نبش خیابان ابن سینا،پالک43

)133( 44134311

شیر پاستوریزه پگاه فارس

فارس ،کیلومتر  41جاده شیراز-تخت جمشید

)173( 41811344-8

شیرین دارو

شیراز ،کیلومتر  3بلوار نصر ،نرسیده به نصر آباد

داخلي 113:

)173( 47131711

شیمیایي رنگین

تهران ،کیلومتر  31جاده مخصوص کرج ،جنب داروسازی رازک ،شرکت رنگین

 33484311و )113( 33414311

صدرا امید چابهار

تهران ،جنتآباد ،خیابان کبیرزاده ،خیابان  38متری دوم ،کوچه ابراهیمي ،پالک 3

)113( 33337711

صنایع پتروشیمي زنجان

زنجان ،شهرک کارمندان ،فاز یک ،خیابان ششم وسط ،قطعه 3711

)113( 44344333-33

صنایع غذایي مینو شرق

تهران ،کیلومتر  31جاده مخصوص کرج ،ساختمان قاسم ایران ،شرکت صنایع غذایي مینو شرق

)113( 33341

صنایع فوالد آلیاژی یزد

یزد ،جاده خضرآباد ،جاده فوالد آلیاژی ،جاده نیروگاه خورشیدی ،روبروی نیروگاه خورشیدی

)144( 47143113

صنایع بستهبندی مشهد

مشهد مقدس ،کیلومتر  31جاده آسیایي ،روبهروی شهرک صنعتي طوس

)143( 44311143-3

صنعت روی زنگان

زنجان ،کیلومتر  4جاده بیجار ،کیلومتر  31جاده دندی ،جاده اختصاصي شرکت روی زنگان

)113( 44311813

صنعتي دریایي ایران (صدرا)

تهران ،شهرک قدس ،بلوار دادمان ،نبش خیابان شفق ،پالک4

)113( 34481433

صنعتي بهپاک

تهران ،خیابان قائم مقام فراهاني ،پائینتر از خیابان مطهری ،خیابان بیست و چهارم،پالک  ،3طبقه اول

)113( 33411348

صنعتي سدید

تهران ،بلوار میرداماد ،شماره 334

)113( 11183331-8

صنعتي معدني شمال شرق شاهرود

شاهرود ،خیابان تهران ،پشت ژاندارمری سابق ،مقابل فاطمیه ،شماره 34

)114( 41483433-34

صنعتي مینو

کیلومتر 31جاده مخصوص کرج ،ساختمان مینو

)113( 33341

عمران توسعه شاهد

تهران ،خیابان استاد مطهری ،بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني ،نبش گلریز ،پالک 413

 33314333و )113( 33314334

عمران و سازندگي قزوین

قزوین ،خیابان خیام شمالي ،نبش کوچه شقایق ،پالک ،488طبقه ،4واحد8

)113( 44414134

فارسیت درود

تهران ،خیابان شهید بهشتي ،خیابان صابونچي ،پالک  18،طبقه  4،واحد 13

)113( 33414331

فرابورس ایران

تهران ،حقاني غربي ،نرسیده به چهارراه جهان کودک ،نبش دیدار شمالي ،پالک3

)113( 33113171

فراوردههای غذایي و قند چهارمحال

تهران ،بلوار کشاورز ،بین کارگر و جمال زاده ،خیابان شهید حمصیان ،پالک  ،1واحد 8

)113( 88313843

فرآورده های سیمان شرق

مشهد ،کیلومتر  34جاده کالت ،بعد از شهرک صنعتي کالت

)143( 41343441-4

فرآوردههای غذایي و قند تربتجام

تهران ،خیابان دکتر فاطمي ،خیابان پروین اعتصامي ،پالک  ،71طبقه1

)113( 33114347

فروشگاههای زنجیره ای رفاه

تهران ،خیابان طالقاني غربي ،بعد از میدان فلسطین ،تقاطع شهید سرپرست ،شماره 33

 88331114و )113( 88334117

فوالد هرمزگان جنوب

بندرعباس ،کیلومتر  34جاده بندر شهید رجایي ،شرکت فوالد هرمزگان جنوب

)113( 44441114-3

قاسم ایران

تهران ،کیلومتر  31جاده مخصوص کرج ،ساختمان قاسم ایران

)113( 33434333-33434171

قند بیستون

تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک ملت ،خیابان پروین ،پالک  ،33طبقه 3

)113( 11113134

قند شیروان ،قوچان و بجنورد

تهران ،بلوارکشاورز ،بین کارگر و جمالزاده ،نبش کوچه حمصیان ،ساختمان  ،313پالک ،1طبقه3

)113( 88471473

کابل سازی ایران

کیلومتر  38جاده قدیم کرج

)113( 88131473

کابل سازی تک

تهران ،خیابان فردوسي ،خیابان سرهنگ سخایي ،شماره  ،31طبقه 1

)113( 88714143-41

کارخانجات مخابراتي ایران

تهران  ،خیابان دکتر شریعتي

)113( 11333138

کارخانههای صنعتي آزمایش

تهران ،کیلومتر  31جاده آبعلي ،سه راه آزمایش

)113( 77443111

لیست شرکت های فرابورسی
کشتیراني دریای خزر

بندر انزلي ،منطقه آزاد تجاری ،صنعتي انزلي ،انتهای خیابان شهید مصطفي خمیني

)134( 33314313

کف

تهران ،بلوار آفریقا ،بعد از پل اسفندیار ،کوچه عاطفي شرقي ،پالک 17

)113( 11143333

کود شیمیایي اوره لردگان

تهران ،بزرگراه آفریقا ،نبش نهم گاندی ،شماره  ،43طبقه دوم

)113( 33881147 -3

کویر تایر

تهران ،خیابان احمد قصیر ،خیابان  ،3پالک 43

)113( 33783443

کيبيسي

تهران ،خیابان قائم مقام فراهاني ،کوچه میرزا حسني ،پالک  ،34طبقه 3

)113( 33414313

کیسون

تهران ،سعادت آباد ،خیابان دوم ،شماره 33

 13313111و )113( 11343141

گروه پتروشیمي س .ایرانیان

تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از ظفر ،نبش کوچه ناصری ،برج کیان،پالک ،1443طبقه33

)113( 33834341 -43

گروه سرمایه گذاری فالت ایرانیان

تهران ،شهرک غرب ،بعد از فرحزادی ،انتهای خیابان سپهر ،پالک  ،118طبقه 4

)113( 33474437

گروه فن آوا

تهران ،خیابان شهید بهشتي ،خیابان شهید سرافراز ،انتهای کوچه یازدهم ،پالک 8

)113( 33733833

گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

تهران ،بزرگراه اشرفي اصفهاني ،روبروی تقاطع مرزداران ،نبش خیابان پیامبر ،پالک71

 33411343و )113( 33411331

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

تهران ،همت غرب ،جنت آباد جنوبي ،بلوار الله غربي ،خیابان کبیر زاده ،نبش بهمني نژاد ،شماره73

33837441-3و)113( 33874333-1

گسترش صنایع پیام

تهران ،خیابان دکتر شریعتي ،خیابان وحید دستجردی (ظفر) ،پالک34

)113( 111314834-3

لوله و تجهیزات سدید

تهران ،کیلومتر  3جاده ساوه ،روبروی ایران خودرو دیزل ،خیایان شهدای سدید

)113( 44133811

لیزینگ امید

تهران ،خیابان شهید بهشتي ،نرسیده به خیابان سهروردی ،پالک 33

)113( 33431133

م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

تهران ،خیابان شریعتي ،حد فاصل صدر و پل رومي ،ساختمان دیپلمات ،طبقه سوم

)113( 11834313-31

مالي و اعتباری کوثر مرکزی

تهران ،بلوار کشاورز ،ابتدای خیابان وصال شیرازی ،شماره313

)113( 31344111

مالیبل سایپا

تهران ،کیلومتر  34/4جاده مخصوص کرج ،مقابل درب اصلي شرکت سایپا

)113( 33338447-3

مجتمع سیمان غرب آسیا

تهران ،میرزای شیرازی ،بین مطهری و بهشتي ،نبش کوچه آزادگان ،پالک ،133طبقه ،3واحد4

)113( 33731737

مجتمع فوالد تربت حیدریه

مشهد ،بلوار بعثت ،بلوار ناصر خسرو ،بین ناصر خسرو 33و  ،34پالک 73

)143( 47843131

مجتمع مس تکنار

تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان شاه نظری ،شماره  ،33طبقه دوم ،واحد4

)113( 11143381-3

مجد خواف

تهران ،مالصدرا ،خیابان شیراز شمالي ،جنب کوچه معصومي ،پالک  ،371طبقه 1

)113( 33834314-33

معیار صنعت پارس

تهران ،خیابان قائم مقام ،خیابان  31ساختمان شماره ،4پالک ،13طبقه 7

)113( 31374317

مهندسي راه آهن(باالس)

تهران ،خیابان ایتالیا ،نبش خیابان طوس ،پالک 13

 33344343-4و )113( 33337183

مهندسي صنعتي روان فناور

تهران ،سپهبد قرني ،خیابان شاداب غربي ،کوچه شهریور ،پالک 3

-)113( 33348314-7داخلي 113

مهندسي فیروزا

کیلومتر  3جاده مخصوص کرج

)113( 3341133

نفت ایرانول

تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،روبروی بیمارستان بقیه اهلل ،نفت ایرانول ،شماره 337

 33811318و )113( 33143183

نفت پاسارگاد

تهران ،سعادت آباد ،بلوار دریا ،خیابان مطهری شمالي ،انتهای کوچه ساحل ،1پالک 47

)113( 33481311-3

نیرو سرمایه

تهران ،خیابان مطهری ،خیابان میرعماد ،کوچه  ،34پالک 18

)113( 33734333

نئوپان  11بهمن

تهران ،خیابان استاد مطهری ،خیابان میرعماد ،خیابان ،34پالک ،31طبقه دوم ،واحد3و31

 33733418و )113( 33744337

همکاران سیستم

تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان ونک ،خیابان عطار ،پالک 3

)113( 34431113

تهران ،بزرگراه ستاری شمالي ،نرسیده به پل آبشناسان ،جنب کوچه ارکیده ،پالک ،4طبقه3و4

)113( 33813114-33

هنکل پاک وش
توسعه صنعت ساختمان غدیرخوزستان

چشم انداز توسعه شمال

بابل ،میدان باغ فردوس،طبقه فوقاني صندوق قرض الحسنه ولي عصر

)1333( 4133371-31

روغن ناب

تهران ،تهران پارس ،فلکه دوم،خیابان چشنواره،پالک 3

)113( 77413171-4

فوالد افزا سپاهان

اصفهان ،خ هزار جریب ،روبروی درب شرقي دانشگاه ،خیابان آزادی ،ساختمان سایا ،پالک ،341طبقه اول

