
شماره موبایلتلفن دفترآدرس دفترشماره پروندهنام خانوادگی مدیر عاملنام مدیر عاملنام شرکتردیف

306444309279121889642واحد-برج طوبی-جنت آباد مرکزی1افشین جوکیوانتیرگان یادمان یسنا1

3887616749121439637واحد-7پالک-خ عربعلی-خ خرمشهر-سهروردی شمالی2رایگانرامینمهندسی نقش شارستان2

7665141419121710691ط-برج چشم انداز-نبش تهران ویال-ستارخان3فارسیعلیرضاگنجینه هنر ایرانیان3

26655270339121148658پالک-خ شاهد شرقی-اندیشه فاز یک4قلعه خندانیروح الهآسا نگار صبا4

7221429279128570041واحد- 7پالک -کوچه بینام-خ فرحزادی باالتر از میدان کتاب5حسن زادهمحمد رضاهنر طرح کهن5

1883453389358033176ط-12پالک-بن بست شهید محمد حقانی-خ خرمند جنوبی-کریم خان6وزیریفرزاممرکب سفید سگال6

1444742659123883522واحد-1ط-242پالک-نبش اقاقیا-جنت آباد7مهرپویانامیرشرکت سورنا ویژن سازه7

7220289339121382743واحد-9پ-کوچه آرامش-روبروی پارک ملت-ولیعصر8نوابیایمانمدیریت همایش و سازه های نمایشگاهی دیماح8

1268511709126127545طبقه-2پالک-3بن بست -کوچه محمود فوقانی-تجریش9آستیاژسودهدارکوب طالیی داریس9

2660879249123065510واحد-11پالک -نرسیده به مترو استاد معین- آزادی10شاهیسعیدخدماتی الماس درخشان پارس10

3446246519128436572ط -3پالک -کوچه شهید داود صفری پور-خ یاس-پونک شمالی11سلطانیماریاشرکت طراح سازه ارسطو11

1338518449126226821پالک -داخل مجتمع توکل -خ صداقت-بن بست امام رضا- لپه زنک-جاده خاوران12قائمیمحمدنگین افق پارس ایرانیان12

20480579122509674واحد-45پالک-خ آذری-اشرفی اصفهانی13صادقیحمیداشل سازان هرمس13

3263147849126963822واحد-3پالک-کوچه شهید طبری-جنب پمپ گاز-خ بنی هاشم14جهان آراءامیررضاطرح پردازان هرم سپید14

4220266409121258705 پاساژ آسیا طبقه اول واحد 48پالک  (شهید عاطفی شرقی  )کوچه شهدای سانچی - خیابان آفریقا- تهران15عبدالرحیمیمحمدرضاشرکت بین المللی سیما پیش ساخته با مسئولیت محدود15

17440146109123046823پالک -کوچه مریم -خ بهاران-باغ فیض16پریورامیرفنی مهندسی آریا سازه ویژن سپنتا16

7656108569121764696واحد -20علفت پالک-مقدس اردبیلی-نیاوران17عظیم پورحمیدغرفه نقش پرنیان17

2222284159123783171پالک -کوچه صبر-ظفر18ادب آوازهحسینفناوران ایرسا پارسیان18

9888866509121096804واحد- 4پالک -خ عطار- ولیعصر19محمدیاری سهزابیسیامکپی تا بام معمار19

3444880059123088015ط-241پ-خ شهید باهنر-  متری اول 16خ -جنت آباد20مغیثیحسینآشنا آرشه سازه20

36225028739125271731واحد-4ط-مجتمع ارغوان-کوچه تبری-خ بنی هاشم21نمازی فردعلیسامان سازه باتیس21

10886848179122786200پالک -37خ -خ شهید برادران صراف ها-سعادت آباد22شاه ماریمیثمافرا ایده رایمون22

1881494149123947028واحد-9طبقه-265پالک-خ دستگردی-خ آفریقا23حسینىامیرعباستندیس سازه آروین23

657634319122845240پالک صفر-بوستان پنجم -کوچه نیازی - فردوسیه- شهریار24طاهریانحسینسازه ژرف هیراد24

1885663629127389891طبقه-8پالک -کوچه حق پرست-خ سرافراز-خ شریعتی25نوش آبادیسید محمدموسسه مبین تدبیر دایا25

1492579121348121پالک-خ چهار-بلوار کمالی-پونک26معاونیمهردادمعماریک ابنیه پاسارگاد26

7886500539121372665واحد-15پالک-نبش کوچه روز-خ توانیر27نراقیاحمدرضافراراه پویان نوای نور27

1226001569123168308طبقه- 40پالک -سیما جنوبی-کوچه یزدانیان-بعد از دولت-شریعتی28رخشارسولرایمندان ایده های امروز28

11466499122727952پالک-پاستور-میدان-ضلع جنوب شرقی-خ کارگر جنوبی29مقدس خوعلیموسسه فرهنگی هنری پیام تربیت29

2880839529121091390پالک-مقابل خ دکتر قریب-خ آزادی30اصغریمیالدمیالد پرتو پارسیان30

53860704659122362160پالک -مجتمع دریای نور-خ سرافراز-تخت طاووس31خسرویرضاخانه معماران کاکتوس31

2881050069125793226واحد -29پالک -کوچه دالویز-خ عبادی-ولی عصر-بهشتی32کسروی ماویمحمدماوی طرح خالق32

444372169126978716ط اول- 13پالک - متری نصرت12- متری گلستان شرقی20-شاهین شمالی-جنت آباد33اروانهمحمدگروه طراحان سامان هنر واقعی33

619123333012-7322887660پالک-خ ابوذر شمالی-خواجه عبداهلل34فداکار رادوحیدشرکت نکاه سبز آگرین34

391282822819128282281واحد -10پالک - کوچه شهباز-بنی هاشم35اوزیحمیدرضاطراحان و ایده پردازان سکو نوین35

301665570929122865653واحد -398پالک -پاساژ ارکان-خ بهبودی-ستارخان36مرادی اصیلمحمددیباموی افرا36
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18222245609124864638واحد-14پ-خ شاه نظری-میدان مادر-میرداماد37میرپویاسیدجوادآرشیت سازه کارا37

1775293079126907324 واحد 22سه راه طالقانی خیابان خواجه نصیرالدین طوسی خیابان مقدم نبش چهارراه حقوقی پالک 38صفایی فراهانیکامبیزطرح گستران قزلباش38

6889501309123376008ط-277پالک -روبروی پارکینگ هتل الله-فاطمی39هاشمی نژادنادرطراحان پارسه گفتار نیکا39

1778476579398504035واحد-454پالک -نیرو هوایی-خ سی متری40کیانیانفرزینمدرن سازان مهر فردا40

6229862119113211271واحد-1ط-مجتمع اداری مهدی-میدان حسن آباد-فروخی- بزرگراه صیاد شمال41نورمحمدیمیثمشیوه نوین بنیان41

33220816279122380008واحد-6طبقه -87پالک-ابتدای خ عالمه شمالی-سعادت آباد42طریقینیماره آورد توسعه دانش بامداد42

3442727319104887764ط-2پالک-خ مرودشت-فکله دوم صادقیه43رحیمیسیناپیشرو کبیرسازان کارسان43

29881021809191201867پالک-14کوچه -خ وزرا-میدان آرژانتین44اتحادیحمیدموسسه فرهنگی و هنری باران هنر44

2223679059122762004واحد-44پالک -2نبش شقایق-هجرت-باهنر-اشرفی اصفهانی45منافیانشهابآروین رسان یکتا45

83443070479125452330پالک -خ شهید برادران حاج مال حسین-1خ الغدیر-تهران کن46مهدویمحمدآرمان سازه اذین بست46

6880708449123044983واحد-جنوبی6طبقه-برج الوند-خ ابراهیمی-بلوار مرزداران-شهرک ژاندارمری47معین جهرمیعلیگروه تجارت اطالعات کوشا47

6880708449101983006واحد-جنوبی6طبقه-برج الوند-خ ابراهیمی-بلوار مرزداران-شهرک ژاندارمری48معین جهرمیمتینتجارت اطالعات نماد کوشا کیش48

32966214909122432813واحد-3ط-برج طوبی-بلوار دادمان-شهرک غرب49فرجیفائزهگروه طراحان نگین آمیتیس49

22893879121472509پالک -کوی هشتم-خ وزرا50افتخاریغالمرضاسامانه ساز فرابین50

1888629279125971367واحد-35پالک -خ اورامان-نرسیده به سهروردی-خ مطهری51میرزانژادپدرامراهبردهای نوین آفنداک51

37886008619121332208پالک -خ زایند رود غربی-خ شیرازی شمالی-خ مالصدرا52غفاریافشینطراحان نمایشگاهی سرو پارس52

2886275049122381193واحد-36پالک -خ شیخ بهایی جنونی-خ مالصدرا53قاسمیشهراموندا سازه پاسارگاد53

1922579989121218009واحد-4طبقه-126پالک-خ دولت-پاسداران54هاشمی امینسید مرتضیامرتات سازه لوتوس54

1289228726819122115018پالک -پل سید خندان-ضلع شمال55صفائیانکاوهشرکت مهندسی فرارنگ شرق55

660027139122275944ط اول-5پالک-کوچه مینا-خ صادقث-خ آزادی56روزی طلبمحمد علیشرکت آریا راد شریف56

37226515299122264826سالن - نمایشگاه بین المللی57بلیلهحسنکیان نقش طرح بلیغ57

46860463469123061546پ-خ الف-ولنجک58نعمتییاسمنآنیل طرح آرا58

16441603669124086097واحد-5/1پالک -خ نوروزی-بلوار فرساد شرقی -بلوار تعاون-شهر زیبا59داراییشهروزمهندسی بوم سازان مسیر گستر59

1883273409122278618پالک -میدان شعاع-خ قائم فراهانی60مهاجر و پسرانشهرزادکارن نقش هونام60

102776864559124119128 واحد 1پالک -258ساختمان اداری -کوچه بن بست-خ سعدی شمالی61عیاردوالبیریحانهشرکت معماران آرسا افراز رادیس61

7887392709124840345واحد -99پالک -هویزه غربی-سهروردی شمالی62جهانیانالیاس نوید طراحان ماهی62

159027101547-1788600511واحد-9-15پالک -جنب بانک تجارت-شیخ بهایی63حاتمیانرضاسپنج سازه آسا63

27276349309000358پالک-کوچه مهناز-خ ولیعصر64شفیعیمریمایران نوین کیش64

4880681239121304838طبقه -81پالک - متری اول12-خ شیخ بهایی65عبداهلل پورامیرناصرشرکت تولیدی صنعتی طراحان سیستم پایدار65

1883774949123118270پالک -کوچه یکم-گلستان جنوبی-ایران زمین-شهرک غرب66نجفی برامسوسنمهندسان مشاور ساروبن66

18852793091213855530پالک- کوچه متحدین-باالتر از چها راه قصر-شریعتی67کسراییکوروشجلوه ویژه طرح و بنا67

701887739809125268424واحد-1پالک-خ برادران-میدان عباسپور68علیشاهی خورسندیمحمدایده سازان دهناد68

1221176109121993362واحد -9پالک -بعد از پل یادگار امام-بلوار پاکنژاد-سعادت آباد69اکبری دیزاوندیمهدیشرکت طراحی و معماری درنیکا کاریناسازه69

9122593869؟3واحد-ط همکف-مجتمع آب و فاضالب-12انتهای بهنام-خ بهنام-کاشانی72مخترععلیایستا سازان برساد70

774977999122766324ط همکف- 425پالک-بزرگراه رسالت-خ شهید محمدرضا عبادی-نارمک73ابوالقاسمی اصفهانیسید علیآریا نئوپان پاسارگاد71

2660591389124381006واحد-68پالک-بلوار صالحی-طرشت74کالنتریمجیدمهرگان جوان ایرسا72
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6448559859128659310پالک-بن بست کوهسار دهم -خ شهید رضااقبالپور-مرادآباد75مرادیمهدیرفاه ساز فردا73

177861101139123728252پالک -پل آزمایش-جالل آل احمد76نادریانامیرطراحان مکث آرمانی74

202887419139128137418واحد-48پالک -خ خرمشهر-سهروردی شمالی77شهبازی قمشه ئیعلی اکبرشرکت نمایشگاهی خزراوراسیا75

28222261179121940897پالک-کوی رودبار غربی شمالی-خ میرداماد78درگهءسید علیآالکوشش آفرین76

32220181909121154565واحد-41پالک -مقدس اردبیلی80نراقیمحمود رضاشرکت نقش نویسا77

9772414549121075333واحد-193پالک-نبش خ شهید بابالو-میدان رسالت81سلیمانیعلیرضامهندسی پی سازگستر سامان78

13b8862330929121332892واحد-13ط-26پالک-دانشور شرقی-خ شیراز شمالی-خ مالصدرا82امانیامیدخانه ایده ازود79

20220481789121209729ساختمان -ابتدای مدرس-چهارراه پارک وی83گرجیامیر سعیدشرکت رایکا گردش سایه ها80

4885488459123709370ط-34پ-کوچه موزه-سهرودی شمالی84شینی مقدممحمدرضانمایشگاهی آرکا همایش پارس81

294221960019121909830پالک-خ گلستان-مینی سیتی85آشنایحییطرح اشنا سازه گستر82

9910797279123573415واحد -3طبقه-185پالک -خ هنگام- غربی34خ -نارمک87عالم رجبیمحمدپارسیان سروش خط خطی83

10887592079107606772واحد-33پالک-خ هویزه شرقی-سهروردی شمالی88رومینارضاآرتین نو اندیشان فردا84

36449514589120759816واحد-18پ-ساختمان سبحان-خ اعتمادیان-فلکه دوم صادقیه89نژادجوادمهدیرسام سازه تکین85

11267619879125950557واحد-4ط-7پالک-بن بست بینام-بلوار فرحزادی-سعادت آباد90جودکیابراهیمطرح وایده دروازه ملل86

14220034359123198602واحد-1پالک-لسانی-فرشته91اوالد زاده عباس آبادیاردالن اوالد زاده عباس آبادیوارنا طراحان آساک87

2886319589122180396واحد -6پالک -خ پرواز-چمران-تقاطع جالل ال احمد92ارفاقیعلیشرکت صنعت و عمران وحدت سنا88

4772677509123466562واحد-1319پالک-مدنی-گلبرگ غرب93خاکیمحمدرضاارنا طراحان تیوا پرداز89

9122831863( قدیم18)، 5، پالک 15استان تهران، رباط کریم، نصیرشهر، شهرک صنعتی نصیرآباد، خیابان سرو 97جوادی نسبرضاکابین صنعت هونام90

45754959127073008پالک -انتهای گلستان سوم-خ امیرآبادی-ولنجک100قدسیامیر علیایساتیس سازه ایرانیان91

5779588979122450531پالک-کوچه هشت متری اول-میدان نبوت-ضلع جنوب غربی101محتشمیسید وحیدچوب نقره ای پارسیان92

101881900189370066434 طبقه اول زنگ 7پالک - خیابان والی نژاد - خیابان نلسون ماندال - تهران 102الهیعلیرضاطراحان صدر بنیس93

3441849369122056142پالک- شرقی8کوچه -52خ  -16کیلومتر -کرج103محمدیامیر هومنشرکت چاپ و نشر هودیس پارس94

7460786989122171096پالک - سی متری اقتصاد - سی متری زاگرس - شهرک صنعتی زاگرس - شهرقدس 104عبدالهیکرامتمهرگان تجارت آتین95

887410559123034251شرکت پیشگام- واحد چهار - طبقه اول - پالک دو - سرمد - سهروردی شمالی 105جبرییل زادهبهنامنیکان طرح گستر پیشگام96

66091799122088049-10263کرج جاده مالرد به سمت جاده شهریار جنب شهرک وحدت بلوار شهیدان بخشی خیابان بهرام غربی پالک106رحیم زاده ربطیابراهیمونساطرح97

31449625019125835953واحد- 242پالک-فردوس شرقی108شایگانی برزونادرایده طراحان کندو98

12887527539123972494پالک -کوچه دوم-خ کوه نور-خ مطهری109سعیدیحسنکار هنر اندیشه طرح آرا99

80886840719121437805پالک -34سعادت آباد خ 111بحیراییعلیآرمان ساز نما100

54442732489122251899واح-5ط-برج مرجان-16-10پالک-ستارخان112آزادگان قمیعلیرضاآپادانا فرادید101

9885466199122105842واحد-1پالک -نبش خ جام-دولتشاد شرقی-ظفر113صدیقیمحمودشرکت سپنتاس کیش102

6448520139128400929واحد -2ط-11پالک - شمالی4ک وحدت -خ پاییزان-باغ فیض114بهرامی نجاتعلیرضانما سازان نوین چکاد103

4665680509123516541پالک -کوچه مهدی زاده-خ کارگر جنوبی-میدان انقالب115اقامحمدیامیننواوران رسام فیدار104

202177322426936485386پالک -کوچه سوم جنوبی-شیدای غربی-خ پنجم-خ سازمان آب-تهرانپارس116برومندمهدیشرکت پایا آوند چکاد105

1886733819125256441واحد-10پالک-قبادیان غربی-جردن117احمدزادهمهدیطراحان نقطه خاکستری106

887330569121454707 - 88759985طبقه اول و چهارم - 8پالک - کوچه ششم - (نیلوفر )خیابان شهید عشقیار - خیابان خرمشهر- خیابان سهروردی شمالی- تهران118محمودی فرسید مهدیسهالن نما107

101881987129121306656واحد-9پالک-خ زاگرس-میدان آرژانتین119عالسوندعادلشیوه کارنیک108
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8228637899125065553واحد  -7پالک-خیابان شقاقی - ضلع شمال غربی پل سیدخندان -تهران 120بورستانیمسعودکلبه طراحان تندیس109

544630009121212877شهرک بهسازی صنایع چوب ایران- احمد آباد مستوفی121جهان پناهعلیرضابرسا ساخت آرایه110

33885467319123586889 واحد 3 طبقه 3پالک  . (شرقی  )خیابان شهید دکتر محمود قندی . سهروردی شمالی 123خطیب شهیدیعلیرضانما سازان صنایع نمایشگاهی111

2263276179121493384واحد- 313پالک -خ بهار-طالقانی124حسینی کهیحجت84ساین سازه 112

13882101749121454408 واحد 209خیابان مالصدرا  بعد از  شیخ بهایی به سمت چمران پالک 125شهرام نیامحمدرضافضای برتر ارکا113

16443104609121361486پالک-خ طالقانی-نرسیده به فلکه اول-شهران126نجیب مقدمسعیدتوسعه پایا ترند114

1229088769121942246 واحد 49پالک . خیابان نساء  خیابان زرنگار . خیابان میرداماد . میدان محسنی 127تهرانی بیناحمیدرضاپیشگامان توسعه کسری115

20887465259125575795واحد -8پالک-کوچه موزه-نرسیده به سیدخندان-شریعتی128حمیدیاحمدایده پردازان مهرآسا116

6440718839122189627 واحد 60پالک-نبش شاهین جنوبی-آیت اهلل کاشانی129کالنترفیوجآرزودیدنو طرح شایان117

1/2222497109121371222پالک -کوچه تواضعی-قیطریه130خادم زادهعلیشرکت آرتاژ طرح و ایده118

2264023009123708444طبقه-73پالک -ساختمان کامیار-نبش آزیتا-میدان مادر131سالمزاده سلماسیمهریارشرکت اسپوتا نوین چوب119

۱۸468654409121573247پالک - گلچین یکم - مجتمع صنعتی گلبرگ - بلوار امامزاده - شهرقدس132سلطانیسمانهتولیدی نقش جهان سلطانی120

14887018409121062272ساختمان گلستان پالک... متری گلستان20...بلوار آقا علیخانی.ونک،خ شیراز جنوبی133بحرالعلومیگلرخشرکت طرح پرداز پایا نما121

69122103221پالک - دولتشاد غربی-خ ظفر-اتوبان مدرس134حسین پوربهروزطهران سازه آرکا122

5448396689126723402واحد-15پالک -نبش مهتاب-26بهارستان-جنت آبادشمالی136تهرانی نشاطمحمد رضاایده پردازان پایتخت نمانام سازان123

310442309839126018527واحد-برج الوند-مرزداران137حیدریصابرآبان سازه پاکان سپهر124

18759659121774384پالک -کوچه حقیقی-سیما جنوبی-خ یزدانیان-نرسیده به دولت- خ شریعتی138طیبی نژادوحیدپیشرو مبتکران چیستا125

2773679359121938231تهرانپارس اتوبان بابایی ورودی استخر کوچه صدیقی نوری پ 139بکاییبهمنآذین گستر پایدار126

3221456069121899829واحد-3ط-95پالک- غربی11کوچه-بخشایش-سرو غربی-سعادت آباد140پارسانژادسیاوشرایکا نوین پرداز آروند127

49123021477واحد -3پالک -بن بست اعظم -شیخ بهایی جنوبی141اکبریسمیهگروه طراح هنر وندا128

2888334209125709401واحد -28پالک -خیابان مفتح غربی142فکریمجیدریحانه طرح گستر129

19226600619121033963واحد-3ط-68پ-خ گلنام-بلوار آفریقا143پیشگوئیسید علیرضاشرکت بین المللی توسعه تجارت نوای چکامه130

2226490489123199878واحد  - 2طبقه  - 50پالک - خیابان خاقانی - نرسیده به پل صدر - خیابان شریعتی 144مویدزادهحامدطرح و ایده پردازان اشل131

19123830113واحد-7پالک- مرکزی40عالمه جنوبی -سعادت آباد145نصرنیماطرح و ساخت مان ساز132

16888220009123873510کوچه بخشی موقر پالک -خ دکتر مفتحشمالی-خ مطهری147کلهررامینپارس ستاره هامون133

329120281433واحد - 3پالک -روبروی فضای سبز - خ شهید قندی-خ سهروردی شمالی148رجب زادهعلی(دکوپاژ)دژ کاویان ویرا پاژ 134

3888085869121138781 طبقه اول  واحد54بین سمیه و انقالب پالک   (ویال)خیابان استاد نجات الهی جنوبی-تهران149عظیمی شهرابیسعیدصنعتی زمان آوران آریا135

228758489122107402 طبقه پنجم واحد بیست11میدان ونک خیابان مالصدرا خیابان شیراز شمالی خیابان حکیم اعظم پالک 151ملکیحسینفضاسازان خالق بامیک136

72881045119121573508واحد-37پالک-13نبش -یوسف آباد152پرهیزکاریحسین شرکت صنایع نمایشگاهی هم آوا تجهیز137

1885315759121060814واحد-5پالک -خ خرمشهر-سهروردی شمالی154پازکیاننیلوفراوکسین سازه آرنا138

2226406669121718175طبقه -1754پالک -خ شریعتی155صدقیسعیدآبنوس سیستم139

20440390109122452258واحد-5طبقه-15پالک -خ اعتمادیان-خ ولیعصر-صادقیه156رکن شریفیمحمدرضاایده های روشن مسیحا140

442846839123381136ساختمان سپینا- شرقی 11نبش بوستان - شهرک صدف157گلناریمحسنایستا پایا گستر آرانو141

1745010009121138021طبقه منفی - 5سالن -نمایشگاه بین المللی158سپاسدار طهرانصالحشرکت برنامه ریزی و نمایشگاهی بانیان امید142

39121984585 واحد2ط-3پ-بن بست قویمی-جنب ایستگاه مترو -پیروزی159فروتنحسنشرکت طراحان رستاک آپادانا143

262089349122410821دروسون آباد انتهاى خیابان ابوذر- باقر شهر پشت نیروگاه -تهران 160اژدرىغالمرضاغرفه ساز نمایشگاهى یکتا144
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665030199123032219 ،طبقه اول19تهران، ستارخان، جنب پل ستارخان ،خیابان توکلی، نبش کوچه عرب نجفی، پالک 161بهروزرهاپارسان راهکارهای توسعه تجارت145

428900009129580755طبقه دوم. ساختمان سهالن -8پالک -کوچه ششم -خ شهید عشقیار-خ خرمشهر -خیابان سهروردی 162منصوری نژندمجتبیسهالن نماد146

17442241459016252348واحد-1طبقه - مجنمع ورزشی تجاری توحید-خ دستبند غربی-ستارخان165صداقت شایگانغزالهطراحی آریا ایده آران147

903663849209123100624واحد -9طبقه -برج سهیل-جنب مترو نواب-میدان جمهوری166نعمت پورسعیدشرکت آریانگار ویستا148

227113449123847732طبقه دوم-3159پالک-تجریش167ماقنتیفردادگروه صنایع نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان149

3887373699122705550طبقه - 16پ-کوچه ساوجی نیا-خ پاکستان-شهید بهشتی168عقابیمحسنمدیریت توسعه پایدار فضای میرا150

6887778009192804939 واحد 2پالک - خ شاد نبش جویبار-خ مالصدرا-میدان ونک169شریفیسهیلشرکت نگاه افزار کیا هنر151

79123385518-626410971واحد- 11پالک -کوچه درنا-ابتدای جلفا-شریعتی171جواهری ماهرمحمد هادیهیرا طرح آریا152

17669099569126262052واحد - 5طبقه -81پالک -خ فرصت-خ توحید172محمدیعلیسپهر نقش خشت اول153

164443212649122776450پ -ساختمان بابک قوامین- باالتر از فلکه دوم شهران-شهران176خانکیرضاسهل سازان پارس154

13444732429359467690پالک -بن بست طباطبایی-باالتر از پل همت-اشرف اصفهانی177حیاتیساراکاریز کیمیا آبنوس155

3926499029123169340پالک -خ مصدق-ظفر178مرادیعلیشرکت سامع پاد نوین156

23223177089126965205واحد -112پالک -ضلع جنوب میدان ملت-مجیدیه شمالی179هجرتینیماآریا طرح آراد آرمه157

9468840349121062437پالک - خ صنعت ششم - شهرک صنعتی زاگرس- شهر قدس 180اشراقی قجلوفاروقکارا طرح بدیع158

10860360719144150928پالک - بن بست هشتم -  نجات الهی 181رام برزینفرامرزفرافن طرح سهند159

5264009849123755702واحد -90پالک -خ ساسانی پور-باالتر از میدان کتابی-میرداماد183جعفری زادهکاظمافرنگ آرا کوشا160

97563877399128189806پالک -جاده ساوه-نیم شهر-شهرستان بهارستان185نوروزیزوشنکراهکار تجارت بلوط161

2860835449124442460واحد-36پالک-خ تابان غربی-بلوار آفریقا190اسدزاده گازارمحمد زیگورات طرح آسمان162

447680159125014135خ فرا سپهری-بلوار کوهک-شهرک گلستان191عبائی کوپائیعلیشرکت افق بن تا بام163

5888514719128729693واحد - 4طبقه -ساختمان زکریا-خیابان طالقانی197نوریحامدالبالو طرح مبنا164

235651134589353454347پالک -خ دکتر حسابی-میدان گل ها-مارلیک فاز یک-مالرد201متانی بورخیلیمحمد(سهامی خاص)شرکت رعد صنعت وارش165

277220453189121154430پ-5روبروی مسجد بالل-نرسیده به پارک وی-خ ولیعصر205احتشام زادهشهرامطراحان ارم سازه اسپادان166

28882030209121345243واحد -49پالک-خ دامن افشار-ولیعصر206جاللیعبدالکریمشرکت نمانگر بین الملل167

12220203049121501084واحد -5پالک -کوچه مریم -جردن211شنتیاییامیرحسینشرکت مشاورین پارس نواندیش سیستم168

۶۴۴۲۵۰۸۸۵9125012567 واحد۳،طبقه ۲پالک. نبش کوچه پدرامی. بعد از خیابان امام خمینی. خیابان رودکی.خیابان آزادی. تهران86 ایزدپوروحیدپارس سازه افرا169

۸۸۷۸۴۴۰۳9121039444،طبقه دوم۵۸تهران،بلوار آفریقا،بلوار ستاری،پالک175گلستانهرضاشایا ایده های برتر170

۱۴۸۸۰۰۳۶۰۰9126911752واحد -پالک یک-شرقی۲۲خیابان -بزرگراه کردستان شیخ بهایی جنوبی -تهران192 ناصریعلیدکاموند سازه فیکا171

۲۴۴۴۴۸۲۱۶9123483811واحد  .۱پالک .ابتدای خیابان اکبری. بهمن۲۲خیابان .ورودی به همت شرق.اشرفی اصفهانی شمال به جنوب.میدان پونک.تهران208ساالر رضاییابوالقاسممیالد مبتکر شرق172

17440346759123889479 واحد 32بلوار فردوس شرقی نبش ابراهیمی جنوبی پالک 98مستعانحجتطرح و سازه آروین173

۲۲۸۸۰۵۱۶۷۱9121836632تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا،خیابان شیراز شمالی،کوچه زاینده رود ،مجتمع پارک پرنس،بخش تجاری،شماره189کاشانیحسین علی اکبراکتیران174

15۸۸۷۲۶۵۹۸9123055480آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان نوزدهم پالک 163جاللیهرمزترسیم آرایه معاصر175

۴۴۸۸۱۹۸۴۲۱9125916953 واحد ۱۳خیابان ولی عصر خ توانیر خ نظامی گنجوی نبش همسایگان پالک 210آقامحمدیآرزوفرداد سیال چهار فصل176

202363323529122345422 پالک 4کرج محمدشهر زیبا دشت صنع 204دستمالچیامیرطرح مهرسان آریا177

۵۸۸۶۵۶۱۶۹9122592432،واحد ۱طبقه ۱۲٫پالک.مجتمع تجاری اداری نور.کوچه نور.بلوار میرداماد غربی.تهران195محتشم امیریعلیمیالد نور178

۲9121880956 طبقه اول واحد۱۳۳پالک . جنب مسجد الغدیر. بلوار میرداماد. تهران186فیلسوفغالمرضاگروه وینا آریا179

12889158659127203617واحد-1908پالک -خ ولیعصر99جاللیسید محمد امینرادیس ویژن180
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12/639121068414پ-خ کارگر-میدان انقالب198کاکاوندعلی اصغرایستا فراز آرمان181

773938039144104131 11حکیمیه بخش 170اخوان کرباسیرسولزینو طرح سازه182

4223600899122891336پالک - بن بست-کوچه سازمان آب-خ حافظی-بلوار فرحزادی-شهرک غرب96طاهریانامیر علی توان مدار183

16774309529122040740 پالک 150خ رسالت خ 216محب علینیماساتل دژ184

3887526629123187729واحد -166پالک - خ هویزه غربی-خ شهید صابونچی182رضا پورحسین آدالن مهر آذر185

59123579877ط - 10واحد -6پالک - غربی11-فردوس غرب150پناهیفرامرزرویا آفرین گستر سازه186

4777375399128387383واحد-ط اول -aبلوک -30پالک -خ برادران امیری-خ شهید برادران صادقی-تهران پارس193آقا علی بیکعلی  هیوا هنر کده نارون187

59122030502-526110934واحد-206پالک-جنب پمپ بنزین-نیاوران174کیاصادقپایا پیشرو فردا ایرانیان188

9885135559123846117واحد-4طبقه-19پالک-6خ-خ قائم مقام فراهانی71پور ابراهیماسماعیل آریا سرو نگاران آذر189

69120858450-144266834واحد-52پالک -کوچه میرحسینی-خ خسرو جنوبی-ستارخان207کرمیعلیرضا آتی طرح رادیس190

91223560389122356038ونک کوچه بوستان خیابان عطار212ثابتیسعیداروین پایدار اسپادانا191

227113449123847732تجریش پل تجریش خیابان ایت اهلل ملکی214ماقنتیفرشادآوای کاالی موفق ایرانیان192

37219130129128509243سالن 213حقگومحمد تقیآرایه صنعت کاکتوس193

209123777945واحد-372پ-بین فلکه سوم و چهارم - تهران پارس199کولیوندحمیدرضادژ ایستا رسام194

7444813449124880199واحد-82پ-مخبری-پونک203منوچهریمرضیهارتباط سازان ایده پرداز اکسون195

13889012349121333032پالک - خ پزشکی - خ ولیعصر - تهران 217صفاریمهدیایده نو ستاره آریا196

8267420399176666441سعادت آباد، میدان کتاب، آسمان ششم شرقی، شماره 218 مکرم دریرسام(رسام )رویداد سازان آرمانی مهمام 197

1226403159123102867کوچه شهید حسین کرمی پ - کوچه شهید علی آزاد منجیری- زرگنده- محله حسن آباد220عباسیمجتبیفرداد مداد آبی198

104884541109390170420واحد - طبقه همکف-  ساختمان نور آذین5پالک - خیابان سوم- خیابان کوه نور- شهید مطهری70میمندمحمد رضامکعب آبی199

885451109390170420درب دوم سمت راست- خیابان الف - احمد آباد مستوفی188محاسب کریم لویحییایده طرح مهر کار کیا200

119122112452 طبقه7-پ- احتشام- ک- ولیعصر - خ-توانیر - تهران 146وکیلی رازلیقیحمیدآژنگ طراح رادیس201

13229197569131888792 پالک 2تهران میرداماد خ دهم 173نیکوسرشت و کریمیبیژن وزهراآونگ تجارت پاسیان202

225نعیمیعلیرضاراه تازه تارا203
خیابان میراث فرهنگی - بلوار امام خمینی جنوبی- محله شهرک یبر- روستا شرکت یبر- دهستان حصار امیر- بخش مرکزی- پاکدشت- تهران

63پالک 
9122831663

262022529121576931-622045459تهران خ فرشته بیداد گرد شرقی پالک 223علیپورفرزانه طراحی و مهندسی فرابردماورا204

19123868433 غرفه 37تهران داخل نمایشگاه بین المللی سالن 164خسرویمهرداد ارگ طالع توکا ایرانیان205

69125609130 غرفه 37تهران داخل نمایشگاه بین المللی سالن 202خاکسارفرزانه ایده پردازان مبتکر آمیتیس206

85261457719122937233تهران رسالت روبروی دنیای نور پالک 209طالع ماسولهمهدی غرفه گستران پارسیان207

759124942281تهران ستارخان سه راه تهران ویال خ شهید علیرضا باغبان پالک 222سلیمیوحید الرضا طراحان رایا اکسیر کارن208

48442284209129242270 واحد 3فلکه اول صادقیه نرسیده به چهار راه خسرو مجتمع صدف طبقه 95قاضی زادهغزاله ساداتگروه مهندسین آرایه طرح شاتوت209

1269127064169تهران شهران کوهسار کوچه زینعلی شمالی پالک 224همایون فالکوروش گروه بهراد سازه ایرانیان210


