ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻋﻼﻣﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ

ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ۹۲/۳/۲۲ :

ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ

۱

ﺁﺫﺭﭘﺎﺩﭘﺮﺷﻴﻦ

ﺧﺮﭘﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻴﺮﭼﻪ

۰۲/۰۴/۱۳۹۲

ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ،ﺷﻬﺮﻙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ۰۴۷۲- ۳۵۳۳۴۴۵

۲

ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻨﻴﻔﻪ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۰۱/۰۹/۱۳۹۲

ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻭﺑﺮﻭﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ۰۴۲۳- ۲۲۲۴۰۲۰

۳

ﺟﻼﻟﻲ ﻋﻨﺼﺮﻭﺩﻱ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۱۷/۱۱/۱۳۹۲

ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺷﻬﺮﻙ ﺩﺍﻧﺶ ،ﺩﺭﺑﻨﺪ ﺩﻩ ﻣﺘﺮﻱ ۰۹۱۴۳۱۲۶۰۲۸

۴

ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﺯﺍﺩﻩ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۱۱/۱۱/۱۳۹۲

ﻣﻤﻘﺎﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ،ﺥ ﻣﻔﺘﺢ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﻔﺘﻢ ۰۹۱۴۴۰۳۱۱۸۲

۵

ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻄﻔﻲ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۰۱/۰۹/۱۳۹۲

ﮔﻮﮔﺎﻥ ﺟﻨﺐ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ۰۹۱۴۳۱۸۳۴۹۳

۶

ﺁﺫﺭﭘﻮﻻﺩﻣﻴﺸﻮ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ ﻭ ﺧﺮﭘﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪﻱ ﺗﻴﺮﭼﻪ

۰۳/۰۷/۱۳۹۲

ﺷﺒﺴﺘﺮ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ۰۴۷۱- ۲۲۲۶۱۳۰

۷

ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﻨﺎﺏ

ﺧﺮﭘﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪﻱ ﺗﻴﺮﭼﻪ

۰۶/۰۹/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﺑﺮﻕ ۰۴۱۲- ۷۲۶۱۶۷۰ -

۸

ﺭﺑﻌﻠﻲ ﺣﺎﺝ ﻧﻈﺮﻱ

ﺧﺮﭘﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪﻱ ﺗﻴﺮﭼﻪ

۰۶/۱۰/۱۳۹۲

ﻫﺮﻳﺲ ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﻭﻝ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ۰۴۳۲- ۶۱۲۲۲۷۷ -

۹

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﭙﻮﺭ ﻳﻨﮕﭽﻪ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۲۲/۰۶/۱۳۹۲

ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺍﻭﻝ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻳﻨﮕﭽﻪ ۰۹۱۴۴۱۳۷۷۸۶ -

۱۰

ﺭﺳﻮﻝ ﻳﺎﻗﻮﺗﻲ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۲۰/۰۸/۱۳۹۲

ﺗﻴﻜﻤﻪ ﺩﺍﺵ  ۱۸ -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ۰۹۱۴۴۳۱۶۱۹۳

۱۱

ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﻨﺎﺏ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۰۶/۰۹/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﺑﺮﻕ ۰۴۱۲- ۷۲۶۱۶۷۰ -

۱۲

ﺭﺑﻌﻠﻲ ﺣﺎﺝ ﻧﻈﺮﻱ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۰۶/۱۰/۱۳۹۲

ﻫﺮﻳﺲ ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﻭﻝ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ۰۴۳۲- ۶۱۲۲۲۷۷ -

۱۳

ﺧﻠﻴﻞ ﻓﺮﺍﺯﻣﻨﺪﻧﻴﺎ

ﺧﺮﭘﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪﻱ ﺗﻴﺮﭼﻪ

۰۸/۱۲/۱۳۹۲

ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺟﻨﺐ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ۰۴۲۳- ۲۲۳۴۶۶۱

۱۴

ﺭﻩ ﺑﺘﻦ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ ﻭ ﺧﺮﭘﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪﻱ ﺗﻴﺮﭼﻪ

۱۳/۰۸/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺟﺎﺩﻩ ﺳﻨﺘﻮ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻞ ﺁﺟﻲ ﭼﺎﻱ ۲۸۹۸۵۸۷

۱۵

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ  -ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۱۹/۰۶/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ۰۴۱۲- ۲۶۶۲۹۲۴

۱۶

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ  -ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۲۸/۰۵/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱﻗﺰﻟﺠﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ،ﭘﺸﺖﭘﻠﻴﺲﺭﺍﻩ

۱۷

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ  -ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲

ﺧﺮﭘﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪﻱ ﺗﻴﺮﭼﻪ

۲۸/۰۵/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱﻗﺰﻟﺠﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ،ﭘﺸﺖﭘﻠﻴﺲﺭﺍﻩ

۱۸

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ ﻣﺮﺍﻏﻪ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۰۱/۰۹/۱۳۹۲

ﻣﺮﺍﻏﻪ ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۶ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ۰۹۱۴۱۵۲۱۳۴۷

۱۹

ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻟﻲ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۰۱/۰۹/۱۳۹۲

ﺷﺒﺴﺘﺮ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻨﺪﺁﺑﺎﺩ ۰۴۷۱- ۲۲۲۵۵۰۱

۲۰

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ ﺍﻫﺮ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۰۳/۱۰/۱۳۹۲

ﺍﻫﺮ ﺟﻨﺐ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۲۲۳۰۰۴

۲۱

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۰۳/۱۰/۱۳۹۲

ﻣﻴﺎﻧﻪ،ﺍﻭﻝ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺮﻙ ۰۴۲۳- ۲۲۰۲۰۳۰

۲۲

ﻧﺎﺻﺮ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۰۵/۱۲/۱۳۹۲

ﺁﺫﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﺷﻴﺮﺍﻣﻴﻦ ۰۹۱۴۳۰۴۶۲۹۳

۱

۲۳

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۰۳/۱۰/۱۳۹۲

ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺮﻙ ۰۹۱۴۴۲۳۷۴۵۱

۲۴

ﺧﺴﺮﻭ ﺗﻘﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۲۶/۱۲/۱۳۹۲

ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺮﻙ ۰۴۲۳- ۲۲۴۶۱۰۸

۲۵

ﺣﺎﻣﺪ ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ

ﺗﻴﺮﭼﻪﻱ ﺳﻘﻔﻲ

۰۱/۰۹/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ،ﺟﺎﺩﻩ ﺟﻠﻔﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ۰۴۹۱- ۲۲۳۳۲۷۶

۲۶

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ  -ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۲۶/۱۲/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱﻗﺰﻟﺠﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ،ﭘﺸﺖﭘﻠﻴﺲﺭﺍﻩ

۲۷

ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻄﻔﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۰۱/۰۹/۱۳۹۲

ﮔﻮﮔﺎﻥ ﺟﻨﺐ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ۰۹۱۴۳۱۸۳۴۹۳

۲۸

ﺳﻴﺮﻭﺱ ﻓﺮﺟﭙﻮﺭ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۰۳/۱۰/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻠﻜﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺧﻠﻴﻞ ﻭﻧﺪ ۰۹۱۴۴۱۸۲۲۸۴

۲۹

ﺍﻭﺟﺎﻥ ﺑﺘﻦ ﺳﻬﻨﺪ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۰۶/۱۰/۱۳۹۲

ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺟﺎﺩﻩ ﺧﻴﺮﺁﺑﺎﺩ ۰۴۳۲- ۴۱۲۴۱۷۹

۳۰

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ  -ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۲۱/۱۲/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ۰۴۱۲- ۲۶۶۲۹۲۴

۳۱

ﺭﺳﻮﻝ ﻳﺎﻗﻮﺗﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۲۱/۰۸/۱۳۹۲

ﺗﻴﻜﻤﻪ ﺩﺍﺵ  ۱۸ -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ۰۹۱۴۴۳۱۶۱۹۳

۳۲

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ ﺍﻫﺮ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۲۲/۰۹/۱۳۹۲

ﺍﻫﺮ ﺟﻨﺐ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۲۲۳۰۰۴

۳۳

ﺍﻣﻴﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﻣﻨﺪﻧﻴﺎ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۲۹/۰۳/۱۳۹۳

ﻣﻴﺎﻧﻪ  -ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ  -ﺟﻨﺐ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ۰۹۱۴۴۲۳۵۴۰۶

۳۴

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ ﻣﺮﺍﻏﻪ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۲۰/۰۹/۱۳۹۲

ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ۰۴۲۱- ۲۲۷۴۴۴۱

۳۵

ﺭﺳﻮﻝ ﺑﻴﺮﺍﻣﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۲۰/۰۳/۱۳۹۲

ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺥ ﺑﻮﺗﺎﻥ ﮔﺎﺯ ۴۲۵۰۱۱۱

۳۶

ﺍﻛﺒﺮ ﻧﺼﻴﺮﻱ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۲۰/۰۳/۱۳۹۲

ﺍﻳﻠﺨﭽﻲ ﺍﻭﻝ ﺟﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻟﺮ ۰۴۱۲- ۳۳۲۴۴۳۸

۳۷

ﺣﺎﻣﺪ ﺣﻀﺮﺗﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۲/۰۸/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻨﺎﺏ -ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺟﻨﺐ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﺎﻑ ۰۹۱۴۳۲۲۱۰۷۲

۳۸

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻓﺨﻤﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۰۵/۱۲/۱۳۹۲

ﻣﺮﺍﻏﻪ ،ﺟﺎﺩﻩ ﻭﺭﺟﻮﻱ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ۰۹۱۴۴۲۰۴۳۲۶

۳۹

ﺭﻩ ﺑﺘﻦ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻘﻔﻲ

۲۱/۰۸/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺟﺎﺩﻩ ﺳﻨﺘﻮ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻞ ﺁﺟﻲ ﭼﺎﻱ ۲۸۹۸۵۸۷

۴۰

ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻣﺎﺳﻪ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۱۹/۰۳/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻛﺠﺎﺑﺎﺩ -ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﺎﻥ ﺳﻔﻠﻲ ۰۹۱۴۴۱۳۹۹۰۱ -

۴۱

ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻣﺎﺳﻪ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺩﺭﺷﺖ

۱۹/۰۳/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻛﺠﺎﺑﺎﺩ -ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﺎﻥ ﺳﻔﻠﻲ ۰۹۱۴۴۱۳۹۹۰۱ -

۴۲

ﻗﻮﺷﺎ ﭼﺎﻱ ﻣﺮﺍﻏﻪ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ

۰۱/۱۱/۱۳۹۲

ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﺳﺮﺝ ۰۹۱۴۱۸۱۱۱۹۰

۴۳

ﭘﺮﻭﻳﺰ  ،ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻭ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻲ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۲۸/۱۰/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ  -ﺍﻳﻠﺨﭽﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺑﻴﮕﻠﻮ ۰۹۱۴۳۱۲۰۷۰۴

۴۴

ﺁﺭﺍﺯ ﻗﻮﻡ ﺟﻠﻔﺎ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺩﺭﺷﺖ

۲۶/۱۱/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺮﻧﺪ ﺟﻠﻔﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻫﺎﺩﻳﺸﻬﺮ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ۰۹۱۴۴۹۲۰۰۷۸

۴۵

ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻣﻘﺪﺳﻲ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۲۷/۰۵/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺁﺧﺮ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻮﻳﻲ ﻓﺠﺮ ۰۹۱۴۴۱۶۶۹۷۴

۴۶

ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻣﻘﺪﺳﻲ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺩﺭﺷﺖ

۲۷/۰۵/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺁﺧﺮ ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻮﻳﻲ ﻓﺠﺮ ۰۹۱۴۴۱۶۶۹۷۴

۴۷

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ ﺍﻫﺮ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ

۲۲/۰۹/۱۳۹۲

ﺍﻫﺮ ﺟﻨﺐ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۲۲۲۳۰۰۴

۲

۴۸

ﻳﻮﻧﺲ ﺩﺭﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۲۶/۰۶/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺁﺧﻤﺎﻗﻴﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۴ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺳﻨﺠﺎﻥ ۰۹۱۴۴۱۴۶۵۸۵

۴۹

ﻳﻮﻧﺲ ﺩﺭﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺩﺭﺷﺖ

۲۶/۰۶/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺁﺧﻤﺎﻗﻴﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۴ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺳﻨﺠﺎﻥ ۰۹۱۴۴۱۴۶۵۸۵

۵۰

ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻨﺎﺏ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۲۳/۰۶/۱۳۹۲

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۶ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻨﺎﺏ -ﻣﻠﻜﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺧﻠﻴﻞ ﻭﻧﺪ ۰۹۱۴۱۲۱۸۴۵۵

۵۱

ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻨﺎﺏ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺩﺭﺷﺖ

۲۳/۰۶/۱۳۹۲

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۶ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻨﺎﺏ -ﻣﻠﻜﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺧﻠﻴﻞ ﻭﻧﺪ ۰۹۱۴۱۲۱۸۴۵۵

۵۲

ﻓﻴﺎﻝ ﺑﺘﻦ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ

۰۴/۱۱/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺥ ﻓﻴﺎﻝ ۲۸۹۸۸۱۲- ۱۳

۵۳

ﺗﻞ ﻣﺎﺳﻪ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۲۱/۰۸/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺎﻳﺎﻥ ﭼﺮﻣﺸﻬﺮ ۲۸۵۳۰۸۰

۵۴

ﺗﻞ ﻣﺎﺳﻪ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺩﺭﺷﺖ

۲۱/۰۸/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺎﻳﺎﻥ ﭼﺮﻣﺸﻬﺮ ۲۸۵۳۰۸۰

۵۵

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﻫﺮ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۰۲/۰۴/۱۳۹۲

ﺍﻫﺮ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۰۴۲۶- ۲۲۳۲۱۹۷

۵۶

ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻋﻬﺪ ﻧﻮ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۱۲/۰۵/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺎﻳﺎﻥ ﭼﺮﻣﺸﻬﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ۲۸۵۳۳۲۲

۵۷

ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻋﻬﺪ ﻧﻮ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺩﺭﺷﺖ

۱۲/۰۵/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺎﻳﺎﻥ ﭼﺮﻣﺸﻬﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ۲۸۵۳۳۲۲

۵۸

ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻭ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻠﻜﺎﻧﻲ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۰۸/۰۶/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺍﻧﺎﻣﻖ ۰۴۹۱- ۲۱۹۳۵۰۷

۵۹

ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻭ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻠﻜﺎﻧﻲ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺩﺭﺷﺖ

۰۸/۰۶/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺍﻧﺎﻣﻖ ۰۴۹۱- ۲۱۹۳۵۰۷

۶۰

ﺳﺮﺍﻡ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ

۲۳/۱۰/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺟﻨﺐ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۲ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﻏﻲ ۲۶۴۲۰۱۸

۶۱

ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻨﺎﻫﻲ ﺁﺫﺭ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ

۲۱/۰۷/۱۳۹۲

ﻋﺠﺒﺸﻴﺮ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﺟﻨﺐ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻗﻮﺭﻱ ﭼﺎﻱ ۰۹۱۴۱۲۱۱۶۹۱

۶۲

ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺣﺴﺎﻧﻲ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ

۰۸/۱۱/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ،ﻳﺎﻣﭽﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﮔﻠﻪ ﺑﺎﻥ ۰۴۹۲- ۲۱۶۲۲۶۴

۶۳

ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪﻱ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ

۳۱/۰۲/۱۳۹۳

ﻋﺠﺒﺸﻴﺮ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۱۲ﺳﺪ ﻗﻠﻌﻪﭼﺎﻱﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﮔﻨﺒﺪ۰۹۱۴۳۲۲۵۸۳۷

۶۴

ﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺩﻳﺲ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۰۶/۰۴/۱۳۹۲

ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻳﻨﮕﺠﻪ

۶۵

ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ ﻋﻘﻴﻖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺩﺭﺷﺖ

۲۸/۰۵/۱۳۹۲

ﭘﺸﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ

۶۶

ﻗﺮﻩ ﻗﻮﻡ ﻣﺮﻧﺪ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۲۸/۰۵/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ

۶۷

ﻣﺮﻧﺪ ﻗﻮﻡ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺩﺭﺷﺖ

۰۵/۰۴/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ،ﺟﻨﺐ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﻣﺮﻧﺪ

۶۸

ﻣﺮﻧﺪ ﻗﻮﻡ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۰۵/۰۴/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ،ﺟﻨﺐ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﻣﺮﻧﺪ

۶۹

ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻴﻀﻲ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺩﺭﺷﺖ

۰۲/۰۸/۱۳۹۲

ﻋﺠﺒﺸﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﭼﺎﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺁﺑﺎﺩ ۰۹۱۴۳۲۱۲۱۵۹

۷۰

ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﺩﻱ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ

۰۱/۰۹/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۴ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺮﺍﻏﻪ ۰۹۱۴۶۵۵۳۳۸۰

۷۱

ﺣﺴﻦ ﺑﻴﺮﻗﻲ ﺳﺎﻟﻚ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۰۲/۰۸/۱۳۹۲

ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺭﺍﻻﻥ ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮﻙ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۳ﺗﻠﻔﻦ ۵۴۵۱۷۰۰

۷۲

ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ

۰۱/۱۱/۱۳۹۲

ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﺴﺎﻳﻲ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺋﻞ ﮔﻠﻲ ۶۳۲۱۲۲۱

۳

۷۳

ﺍﺳﺘﺎﺩﻱ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ

۰۱/۰۹/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۴ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺍﻭﻝ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻭﺷﺖ ۰۹۱۴۱۲۱۲۰۸۵

۷۴

ﺑﺘﻦ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪﻱ ﺭﻳﺰ

۲۳/۱۲/۱۳۹۲

ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﺴﺎﻳﻲ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ ۰۹۱۴۱۱۵۶۳۹۹

۷۵

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۵C

۲۴/۱۱/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﺴﺎﻳﻲ ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮﻙ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ۰۴۱۱- ۵۴۴۵۱۰۶

۷۶

ﻣﺎﺳﻪ ﺭﻳﺰ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ۲۰Cﻭ ۲۵C

۲۵/۱۲/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﺍﻫﺮ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﻮﻡ۶۳۷۲۸۶۵

۷۷

ﻫﻴﺪﻧﻜﺎ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۵C

۰۲/۰۸/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺟﻨﺐ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ۰۴۱۲- ۲۷۲۳۸۷۰

۷۸

ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺸﺮﻭ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۵C

۰۹/۰۳/۱۳۹۳

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻞ

۷۹

ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻛﻴﻬﺎﻥ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۰C

۰۵/۰۴/۱۳۹۲

ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﺴﺎﻳﻲ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ۵۴۰۷۹۴۴

۸۰

ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻛﻴﻬﺎﻥ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۵C

۰۵/۰۴/۱۳۹۲

ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﺴﺎﻳﻲ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ۵۴۰۷۹۴۴

۸۱

ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻨﺎﺏ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۰C

۱۱/۰۵/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻨﺎﺏ -ﻣﻠﻜﺎﻥ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺧﻠﻴﻞ ﻭﻧﺪ ۰۹۱۴۱۲۱۸۴۵۵

۸۲

ﻓﻴﺎﻝ ﺑﺘﻦ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۰C

۲۹/۰۳/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺥ ﻓﻴﺎﻝ ۲۸۹۸۸۱۲- ۱۳

۸۳

ﻓﻴﺎﻝ ﺑﺘﻦ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۵C

۲۹/۰۳/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺥ ﻓﻴﺎﻝ ۲۸۹۸۸۱۲- ۱۳

۸۴

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ  -ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ۲۰Cﻭ ۲۵C

۱۵/۱۲/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﺳﻜﻮﻝ ۲۸۹۳۸۱۲

۸۵

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻟﻄﻔﻲ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۰C

۱۹/۰۳/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ  -ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻓﻴﺎﻝ ﺑﺘﻦ ۰۹۱۴۳۱۱۰۶۹۲

۸۶

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻟﻄﻔﻲ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۵C

۱۹/۰۳/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ  -ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻓﻴﺎﻝ ﺑﺘﻦ ۰۹۱۴۳۱۱۰۶۹۲

۸۷

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻟﻄﻔﻲ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۳۰C

۱۹/۰۳/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ  -ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻓﻴﺎﻝ ﺑﺘﻦ ۰۹۱۴۳۱۱۰۶۹۲

۸۸

ﺑﺘﻦ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۰C

۱۹/۱۰/۱۳۹۲

ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﺴﺎﻳﻲ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ ۰۹۱۴۱۱۵۶۳۹۹

۸۹

)ﺭﺍﻋﻲ،ﺟﺎﻫﺪ،ﭘﻮﺭﻣﺼﻄﻔﻲ(ﺑﺘﻦ ﺧﺎﻭﺭﺍﻥ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۵C

۱۴/۱۰/۱۳۹۲

ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﺴﺎﻳﻲ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻳﺎﻏﭽﻴﺎﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﭼﺎﻭﺍﻥ ۳۸۴۹۹۸۷

۹۰

ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ۲۵Cﻭ ۳۰C

۱۷/۱۱/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺳﻨﺘﻮ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ۲۸۹۰۶۷۷

۹۱

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻧﺒﻴﺎء  -ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﻫﺮ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۰C

۰۲/۰۴/۱۳۹۲

ﺍﻫﺮ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۰۴۲۶- ۲۲۳۲۱۹۷

۹۲

ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻛﺮﻣﻲ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ۲۰Cﻭ ۲۵C

۲۸/۰۹/۱۳۹۲

ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺎﻳﺎﻥ ﺟﻨﺐ ﭘﻞ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﻓﺮﻋﻲ ۲۸۸۹۹۶۴

۹۳

ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺘﻦ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۳۰C

۳۱/۰۶/۱۳۹۲

ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺳﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺥ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ۰۴۱۲- ۴۳۲۹۰۷۴

۹۴

ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ۲۰C، ۲۵Cﻭ ۳۰C

۱۰/۰۲/۱۳۹۳

ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﺴﺎﻳﻲ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ۵۴۱۹۰۵۸

۹۵

ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺯﺍﺩﻩ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۰C

۰۶/۰۴/۱۳۹۲

ﺷﺒﺴﺘﺮ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻨﺪ ﺁﺑﺎﺩ ۰۴۷۱- ۲۲۲۳۹۷۲

۹۶

ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﻮﺣﺪﻧﻴﺎ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۰C

۲۸/۰۵/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ  -ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺮﺍﻏﻪ

۹۷

ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺳﭙﺎﻩ)ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ(

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ۲۵Cﻭ ۳۰C

۰۱/۰۹/۱۳۹۲

ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﺴﺎﻳﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ۵۴۲۷۸۷۲

۴

۰۴۱۲- ۲۶۶۶۰۲۶

۹۸

ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۰C

۰۱/۰۹/۱۳۹۲

ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﺴﺎﻳﻲ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺋﻞ ﮔﻠﻲ ۶۳۲۱۲۲۱

۹۹

ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮﺗﻮﻱ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۵C

۰۳/۱۰/۱۳۹۲

ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻛﻮﭼﻪ ﻭﺣﻴﺪ ۲۸۶۷۱۰۱

۱۰۰

ﻛﺎﻭﺵ ﺑﺘﻦ ﻃﺮﺡ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۳۰C

۰۱/۱۱/۱۳۹۲

ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ

۱۰۱

ﺍﻣﻴﺮ ﺗﻘﻲ ﺑﻠﻴﻼ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ۲۰Cﻭ ۳۰C

۰۵/۱۲/۱۳۹۲

ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﺴﺎﻳﻲ ،ﺁﺧﺮ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ ۰۹۱۴۷۷۰۷۰۷۸

۱۰۲

ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۳۰C

۲۶/۱۲/۱۳۹۲

ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻛﻨﺪﺭﻭﺩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ۶۳۰۴۱۱۱

۱۰۳

ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺘﻦ ﺷﺒﺴﺘﺮ

ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ۲۰C

۰۲/۰۸/۱۳۹۲

ﺷﺒﺴﺘﺮ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻨﺪ ﺁﺑﺎﺩ ۰۴۷۲- ۲۲۲۵۲۸۳

۱۰۴

ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ

ﺳﻴﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺗﻴﭗ ﺩﻭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺗﻴﭗ  ۵ﺳﻴﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺗﻴﭗ - ۴۲۵
۱

۳۱/۰۶/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ۰۴۷۲- ۳۲۲۷۱۰۰۵۶

۱۰۵

ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ

ﺳﻴﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﭘﻮﺯﻭﻻﻧﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﭘﻮﺯﻭﻻﻧﻲ

۱۴/۱۰/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ۰۴۷۲- ۳۲۲۷۱۰۰۵۶

۱۰۶

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ

ﻗﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪ ۱۰۰/۸۵

۰۵/۰۴/۱۳۹۲

ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ،ﻭﺍﺣﺪ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ۴۲۱۲۸۹۵- ۹۷

۱۰۷

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ

ﻗﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪ ۷۰/۶۰

۰۵/۰۴/۱۳۹۲

ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ،ﻭﺍﺣﺪ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ۴۲۱۲۸۹۵- ۹۷

۱۰۸

ﻧﻔﺖ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ

ﻗﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪ ۵۰/۴۰

۰۵/۰۴/۱۳۹۲

ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ،ﻭﺍﺣﺪ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ۴۲۱۲۸۹۵- ۹۷

۱۰۹

ﻧﮕﻴﻦ ﻓﺨﺮ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ

ﻗﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪ ۱۰۰/۸۵

۰۶/۰۶/۱۳۹۲

ﺟﻠﻔﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۶ﺟﺎﺩﻩ ﺟﻠﻔﺎ  -ﻣﺮﻧﺪ ۰۴۹۲- ۳۱۳۲۸۷۰

۱۱۰

ﻧﮕﻴﻦ ﻓﺨﺮ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ

ﻗﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪ ۷۰/۶۰

۰۶/۰۶/۱۳۹۲

ﺟﻠﻔﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۶ﺟﺎﺩﻩ ﺟﻠﻔﺎ  -ﻣﺮﻧﺪ ۰۴۹۲- ۳۱۳۲۸۷۰

۱۱۱

ﺍﻳﺰﻭﮔﺎﻡ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﻗﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ  ۱۰۰/۸۵ﻭ ۷۰/۶۰

۰۸/۱۱/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ،ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻣﻨﺪ ۰۴۷۲- ۳۲۸۲۳۳۶

۱۱۲

ﺁﺫﺭ ﺑﺎﻡ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺭ

ﻗﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪ ۷۰/۶۰

۳۰/۰۶/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ  -ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﺟﺎﺩﻩ ﺁﺧﻮﻻ ۰۹۱۴۱۱۵۳۷۹۴

۱۱۳

ﻧﮕﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱ

ﻗﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ  ۱۰۰/۸۵ﻭ ۷۰/۶۰

۰۶/۰۴/۱۳۹۲

ﺷﻬﺮﻙ ﺳﻠﻴﻤﻲ  -ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺥ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ

۰۴۱۲- ۴۳۲۸۷۲۷۹

۱۱۴

ﺁﺫﺭ ﺑﺎﻡ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺭ

ﻗﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪ ۱۰۰/۸۵

۳۰/۰۶/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ  -ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﺟﺎﺩﻩ ﺁﺧﻮﻻ ۰۹۱۴۱۱۵۳۷۹۴

۱۱۵

ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺸﺮﻭ

ﻛﻒ ﭘﻮﺵ ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ

۰۹/۰۳/۱۳۹۳

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻞ ۰۴۱۲- ۲۶۶۶۰۲۶

۱۱۶

ﺁﺫﺭﮔﺴﺘﺮ ﺩﺍﻣﻮﻥ

ﻛﻒ ﭘﻮﺵ ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ

۰۸/۱۲/۱۳۹۲

ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ،ﺷﻬﺮﻙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺥ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ۰۴۷۲- ۳۵۳۴۲۴۰

۱۱۷

ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺁﺫﺭ

ﻛﻒ ﭘﻮﺵ ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ

۰۸/۱۲/۱۳۹۲

ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺷﻬﺮﻙ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ

۱۱۸

ﺁﺗﺮﻭﭘﺎﺕ ﺑﺘﻦ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﻛﻒ ﭘﻮﺵ ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ

۰۳/۰۷/۱۳۹۲

ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ،ﺷﻬﺮﻙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

۱۱۹

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ  -ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳

ﻛﻒ ﭘﻮﺵ ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ

۱۹/۰۶/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﺳﻜﻮﻝ ۲۸۹۳۸۱۲

۱۲۰

ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺘﻦ ﺷﺒﺴﺘﺮ

ﻛﻒ ﭘﻮﺵ ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ

۰۳/۱۰/۱۳۹۲

ﺷﺒﺴﺘﺮ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻨﺪ ﺁﺑﺎﺩ ۰۴۷۲- ۲۲۲۵۲۸۳

۱۲۱

ﻛﺎﻭﺵ ﺑﺘﻦ ﻃﺮﺡ

ﻛﻒ ﭘﻮﺵ ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ

۰۱/۱۱/۱۳۹۲

ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ

۱۲۲

ﻓﻴﺎﻝ ﺑﺘﻦ

ﻛﻒ ﭘﻮﺵ ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭ

۱۱/۰۳/۱۳۹۳

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺥ ﻓﻴﺎﻝ ۲۸۹۸۸۱۲- ۱۳

۵

۱۲۳

ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺎﻡ ﻧﻴﻜﻮ

ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ  BPPﺳﺮﺩﺳﻴﺮ

۰۳/۱۰/۱۳۹۲

ﺷﻬﺮﻙ ﺳﻠﻴﻤﻲ  -ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺥ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ۰۹۱۴۴۰۱۷۱۷۴

۱۲۴

ﺍﺻﻞ ﺑﺎﻡ ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻨﺎﺏ

ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ  BPPﻣﻌﺘﺪﻝ ﻭ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ

۰۹/۱۰/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ ،ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺭﻭﺷﺖ ﻛﻮﭼﻚ ۰۹۱۴۱۷۶۲۴۴۸

۱۲۵

ﻧﮕﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱ

ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ  BPPﻣﻌﺘﺪﻝ،ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﻭ ﺳﺮﺩﺳﻴﺮ

۲۱/۱۱/۱۳۹۲

ﺷﻬﺮﻙ ﺳﻠﻴﻤﻲ  -ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺥ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ

۰۴۱۲- ۴۳۲۸۷۲۷۹

۱۲۶

ﻧﮕﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱ

ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ  BOFﻣﻌﺘﺪﻝ ﻭ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ

۰۲/۰۴/۱۳۹۲

ﺷﻬﺮﻙ ﺳﻠﻴﻤﻲ  -ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺥ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ

۰۴۱۲- ۴۳۲۸۷۲۷۹

۱۲۷

ﻣﺸﺮﻕ ﺑﺎﻡ ﺻﻨﻌﺖ

ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ  BPPﺳﺮﺩﺳﻴﺮ

۰۲/۰۴/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۸ﺟﺎﺩﻩ ﺟﻠﻔﺎ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺮﻧﺪ

۰۴۹۱- ۲۲۶۴۶۰۱

۱۲۸

ﺍﻳﺰﻭﮔﺎﻡ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ  BPPﻣﻌﺘﺪﻝ ﻭ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ

۰۹/۰۳/۱۳۹۳

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ،ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻣﻨﺪ ۰۴۷۲- ۳۲۸۲۳۳۶

۱۲۹

ﺁﺫﺭﮔﺎﻡ

ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ  BPPﻣﻌﺘﺪﻝ،ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﻭ ﺳﺮﺩﺳﻴﺮ

۱۸/۱۱/۱۳۹۲

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۲۰ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۰۴۳۲- ۴۱۷۲۳۶۷

۱۳۰

ﺁﺫﺭ ﺑﺎﻡ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺭ

ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ  BPPﺳﺮﺩﺳﻴﺮ

۲۱/۰۹/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ  -ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﺟﺎﺩﻩ ﺁﺧﻮﻻ ۰۹۱۴۱۱۵۳۷۹۴

۱۳۱

ﺁﺫﺭ ﺑﺎﻡ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺭ

ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ  BPPﻣﻌﺘﺪﻝ ﻭ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ

۲۱/۰۹/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ  -ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﺟﺎﺩﻩ ﺁﺧﻮﻻ ۰۹۱۴۱۱۵۳۷۹۴

۱۳۲

ﻓﺮﺍﺯ ﺑﺎﻡ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ

ﻋﺎﻳﻖ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ  BPPﺳﺮﺩﺳﻴﺮ

۲۶/۱۲/۱۳۹۲

ﺍﻫﺮ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ۰۴۲۶- ۲۲۴۰۶۲۹

۱۳۳

ﻛﺎﺷﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﻛﺎﺷﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻟﻌﺎﺑﺪﺍﺭ

۳۱/۰۱/۱۳۹۳

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۲۴ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۶۳۰۶۳۷۵- ۸۴

۱۳۴

ﻛﺎﺷﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﻛﺎﺷﻲ ﻛﻒ ﻟﻌﺎﺑﺪﺍﺭ

۳۱/۰۱/۱۳۹۳

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۲۴ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۶۳۰۶۳۷۵- ۸۴

۱۳۵

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﻒ

ﻛﺎﺷﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻟﻌﺎﺑﺪﺍﺭ

۳۱/۰۶/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۵/۲ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻱ ۰۴۹۱- ۲۹۷۲۱۷۱

۱۳۶

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﻒ

ﻛﺎﺷﻲ ﻛﻒ ﻟﻌﺎﺑﺪﺍﺭ

۳۱/۰۶/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۵/۲ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻱ ۰۴۹۱- ۲۹۷۲۱۷۱

۱۳۷

ﺁﺟﺮ ﺳﻔﺎﻝ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺮﻓﺨﺎﻧﻪ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﺳﻔﺎﻟﻲ

۱۹/۰۹/۱۳۹۲

ﺷﺒﺴﺘﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺮﻓﺨﺎﻧﻪ ۰۴۷۲- ۲۱۶۲۶۰۰

۱۳۸

ﻧﻮﺑﻬﺎﺭ ﻣﺮﻧﺪ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﺳﻔﺎﻟﻲ

۲۱/۱۲/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﺩﻩ ﺟﻠﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻞ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻛﻮﺭﻩﻫﺎ

۱۳۹

ﺭﺳﻮﻝ ﺩﺑﺎﻏﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﺳﻔﺎﻟﻲ

۲۲/۰۹/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ﺥ ﺟﻠﻔﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ  ۳ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﺯﻧﻮﺯ ۰۴۹۱- ۲۳۲۰۶۷۹

۱۴۰

ﺁﺟﺮ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﺳﻔﺎﻟﻲ

۰۸/۰۶/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ،ﻛﺠﺎﺑﺎﺩ

۱۴۱

ﺁﺟﺮ ﺳﻔﺎﻝ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﺳﻔﺎﻟﻲ

۱۴/۰۹/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ،ﻛﺠﺎﺑﺎﺩ ۴۲۰۲۷۲۲

۱۴۲

ﺁﺫﺭ ﺳﻔﺎﻝ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﺳﻔﺎﻟﻲ

۲۰/۰۷/۱۳۹۲

ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ،ﺷﻬﺮﻙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ۰۴۷۲- ۳۵۳۳۳۸۵

۱۴۳

ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺑﺎﻏﻲ

ﭘﻨﻞ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ

۱۰/۱۲/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺥ ﺟﻠﻔﺎ ،ﺭﺍﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ۰۹۱۴۱۹۱۲۰۷۹

۱۴۴

ﺻﻤﺪ ﻧﺒﺎﺗﻲ

ﭘﻨﻞ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ

۲۵/۰۲/۱۳۹۳

ﺟﺎﺩﻩ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻍ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ۴۳۱۵۲۸۷

۱۴۵

ﺁﺟﺮ ﺳﻔﺎﻝ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﭘﻨﻞ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ

۱۱/۱۱/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ،ﻛﺠﺎﺑﺎﺩ ۴۲۰۲۷۲۲

۱۴۶

ﺟﻮﺍﺩ ﻭ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻠﻴﻠﻲ

ﭘﻨﻞ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ

۱۱/۱۱/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۴ﺟﺘﺪﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﺟﻠﻔﺎ ۰۹۱۴۱۹۱۱۰۹۵

۱۴۷

ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻔﻲ

ﭘﻨﻞ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ

۰۲/۰۸/۱۳۹۲

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﻨﻴﻖ۰۹۱۴۱۱۴۶۴۲۵

۶

۱۴۸

ﺣﻤﻴﺪ ﻃﻮﺭﻱ

ﭘﻨﻞ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ

۱۲/۰۶/۱۳۹۲

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﻨﻴﻖ ۹۱۴۳۹۱۲۲۶۹

۱۴۹

ﺭﺳﻮﻝ ﺩﺑﺎﻏﻲ

ﭘﻨﻞ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ

۰۶/۱۰/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ﺥ ﺟﻠﻔﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ  ۳ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﺯﻧﻮﺯ ۰۴۹۱- ۲۳۲۰۶۷۹

۱۵۰

ﺻﺪﻗﻲ

ﭘﻨﻞ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ

۱۷/۰۱/۱۳۹۳

ﺟﺎﺩﻩ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ  -ﺷﺒﺴﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ ۰۹۱۴۴۱۱۴۵۸۳

۱۵۱

ﺁﺟﺮ ﺳﻔﺎﻝ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺮﻓﺨﺎﻧﻪ

ﭘﻨﻞ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ

۲۰/۱۰/۱۳۹۲

ﺷﺒﺴﺘﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺮﻓﺨﺎﻧﻪ ۰۴۷۲- ۲۱۶۲۶۰۰

۱۵۲

ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮﻱ

ﭘﻨﻞ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ

۰۱/۰۹/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۱۰ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻠﻜﺎﻥ ۰۹۱۴۳۲۰۶۹۲۲

۱۵۳

ﺁﺟﺮ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻧﻤﺎ

ﭘﻨﻞ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ

۲۶/۱۲/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻨﺎﺏ -ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﻬﺮ ۰۹۱۴۱۲۰۸۲۹۲

۱۵۴

ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻭﺍﻧﻲ ﺍﺻﻞ

ﭘﻨﻞ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ

۰۳/۰۷/۱۳۹۲

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﻨﻴﻖ ۰۹۱۴۳۱۴۳۴۹۴

۱۵۵

ﺁﺫﺭﺍﻥ ﻓﻮﻡ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۰۲/۰۴/۱۳۹۲

ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﻙ ﺳﻠﻴﻤﻲ ۰۴۱۲- ۴۳۲۸۸۷۵

۱۵۶

ﻋﻠﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۰۶/۰۴/۱۳۹۲

ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ،ﻗﺮﻩ ﺁﻏﺎﺝ

۱۵۷

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﺠﺪﻱ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۱۹/۰۶/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲﺭﺍﻩ ﺟﻨﺐﭘﻨﺒﻪ ﻫﻴﺪﺭﻭﻓﻴﻞ۶۳۰۰۲۷۴

۱۵۸

ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۱۹/۰۶/۱۳۹۲

ﻣﻠﻜﺎﻥ ۳۰۰ ،ﻣﺘﺮﻱ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﻮﺭﻳﺠﺎﻥ

۱۵۹

ﺻﺒﺎ ﻓﻮﻡ ﻣﻴﺎﻧﻪ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۱۹/۰۶/۱۳۹۲

ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ

۱۶۰

ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺩﺍﺩﺍﺷﻲ ﻣﻤﻘﺎﻧﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۱۹/۰۶/۱۳۹۲

ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺳﻠﻴﻤﻲ

۱۶۱

ﻓﺮﺥ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯﻱ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۱۹/۰۶/۱۳۹۲

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺴﺐ

۱۶۲

ﺁﺭﻳﺎﻥ ﺳﻬﻨﺪ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۰۳/۰۷/۱۳۹۲

ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﺍﺫﺭﺷﻬﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺁﺧﻮﻻ

۱۶۳

ﺁﺭﺍﻡ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﺳﺮﺍﺏ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۰۳/۰۷/۱۳۹۲

ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺮﺍﺏ

۱۶۴

ﻓﺮﺍﺯ ﻓﻮﻡ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻤﻘﺎﻥ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۰۳/۰۷/۱۳۹۲

ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺳﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺥ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻨﺐ ﺳﻨﮕﺎﺏ ۰۴۱۲- ۴۳۲۸۰۹۰

۱۶۵

]ﺟﻮﺍﺩ ﺻﺎﺩﻕ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻨﺎﺏ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۱۹/۰۶/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ

۱۶۶

ﺭﺿﺎ ﻧﻮﺭﻱ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۰۳/۰۷/۱۳۹۲

ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺳﻠﻴﻤﻲ

۱۶۷

ﻛﺮﻳﻢ ﻭ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺎﻟﻚ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۰۲/۰۸/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ -ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺣﻮﻟﻪ ﻫﻨﺮ

۱۶۸

ﻓﺮﺍﺯ ﻓﻮﻡ ﺍﻭﺟﺎﻥ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۰۲/۰۸/۱۳۹۲

ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻴﻜﻤﻪ ﺩﺍﺵ

۱۶۹

ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻴﻚ ﺧﺼﺎﻝ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻘﻔﻲ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ

۲۶/۱۲/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﻓﻮﻻﺩ ﺷﺎﻫﻴﻦ ۰۹۱۴۳۰۰۱۱۹۰

۱۷۰

ﺁﺳﺎ ﻓﻠﻮﺕ

ﺷﻴﺸﻪﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻠﻮﺕ

۱۰/۰۷/۱۳۹۲

ﻣﺮﺍﻏﻪ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻭﺭﺟﻮﻱ ﺟﻨﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻭﻩ ﺳﻮﺩﺍ ۰۴۲۱- ۷۲۲۲۸۴۸ -

۱۷۱

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﺸﻪ ﺁﺫﺭ

ﺷﻴﺸﻪﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻠﻮﺕ

۱۸/۰۸/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ  -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ۰۴۱۲- ۲۶۶۲۸۲۸

۱۷۲

ﺳﻬﻨﺪ ﺟﺎﻡ

ﺷﻴﺸﻪﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

۲۶/۱۲/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ  -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ۰۴۱۲- ۲۶۶۰۱۴۵

۷

۱۷۳

ﺳﻬﻨﺪ ﺟﺎﻡ

ﺷﻴﺸﻪﻱ ﻣﺸﺠﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

۲۲/۰۱/۱۳۹۳

ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ  -ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ  -ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻩ ۰۴۱۲- ۲۶۶۰۱۴۵

۱۷۴

ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻧﮋﺍﺩ

ﺁﺟﺮ ﺗﻮﻛﺎﺭ

۱۵/۰۸/۱۳۹۲

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۲۵ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺮﻧﺪ ﺟﻠﻔﺎ

۱۷۵

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺒﻴﺮﻧﻴﺎ

ﺁﺟﺮ ﺗﻮﻛﺎﺭ

۱۱/۱۱/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺥ ﺟﻠﻔﺎ ﺭﺍﻩ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ۰۹۱۴۱۹۱۱۰۵۳

۱۷۶

ﺁﺟﺮ ﺳﻔﺎﻝ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺁﺟﺮ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺩﺍﺭ

۱۱/۱۱/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ،ﻛﺠﺎﺑﺎﺩ ۴۲۰۲۷۲۲

۱۷۷

ﺷﻬﻨﻮﺍﺯ

ﺁﺟﺮ ﺗﻮﻛﺎﺭ

۰۵/۰۴/۱۳۹۲

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۳ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺮﻧﺪ -ﺟﻠﻔﺎ ﺟﻨﺐ ﻛﺎﺭﻭﺍﺵ ﺳﻬﻨﺪ

۱۷۸

ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ

ﺁﺟﺮ ﺗﻮﻛﺎﺭ

۰۲/۰۸/۱۳۹۲

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۷ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻨﺎﺏ ﻣﻠﻜﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺧﻠﻴﻞ ﻭﻧﺪ۰۹۱۴۴۰۷۵۷۰۰

۱۷۹

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺳﺪﺍﻟﻬﻲ

ﺁﺟﺮ ﺗﻮﻛﺎﺭ

۲۱/۱۱/۱۳۹۲

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۳ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺮﻧﺪ -ﺟﻠﻔﺎ ﺟﻨﺐ ﻛﺎﺭﻭﺍﺵ ﺳﻬﻨﺪ

۱۸۰

ﺁﺟﺮ ﺳﻔﺎﻝ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺮﻓﺨﺎﻧﻪ

ﺁﺟﺮ ﺗﻮﻛﺎﺭ

۰۲/۰۴/۱۳۹۲

ﺷﺒﺴﺘﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺮﻓﺨﺎﻧﻪ ۰۴۷۲- ۲۱۶۲۶۰۰

۱۸۱

ﺁﺟﺮ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ

ﺁﺟﺮ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺩﺍﺭ

۲۰/۰۹/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ،ﻛﺠﺎﺑﺎﺩ ۴۲۰۰۶۳۹

۱۸۲

ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻓﺎﺿﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪﻱ

ﺁﺟﺮ ﺗﻮﻛﺎﺭ

۱۴/۱۰/۱۳۹۲

ﻣﺮﻧﺪ ،ﺭﺍﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ۰۹۱۴۹۲۲۳۴۳

۱۸۳

ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ

ﺁﺟﺮ ﺗﻮﻛﺎﺭ

۰۲/۰۸/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺧﻠﻴﻠﻮﻧﺪﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﭼﭙﻘﻠﻮ ۰۹۱۴۴۰۷۵۷۰۰

۱۸۴

ﻓﺮﺟﻴﺎﻥ

ﺁﺟﺮ ﺗﻮﻛﺎﺭ

۲۸/۰۵/۱۳۹۲

ﻋﺠﺒﺸﻴﺮ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺧﻀﺮﻟﻮ۰۹۱۴۱۷۷۹۶۳۷

۱۸۵

ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮﻱ

ﺁﺟﺮ ﺗﻮﻛﺎﺭ

۰۱/۰۹/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ  -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ۷ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻠﻜﺎﻥ ۰۹۱۴۴۰۶۶۶۱۶

۱۸۶

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻱ

ﺁﺟﺮ ﺗﻮﻛﺎﺭ

۲۵/۰۲/۱۳۹۳

ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺟﺎﺩﻩ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺎﻍ ﻣﻌﺮﻭﻑ ۴۳۱۷۳۲۲

۱۸۷

ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻴﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪﻱ

ﺁﺟﺮ ﺗﻮﻛﺎﺭ

۱۵/۰۱/۱۳۹۳

ﻣﺮﻧﺪ ،ﺭﺍﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﺟﻨﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻠﻴﺸﻪ ۰۹۱۴۳۹۱۰۵۰۹

۱۸۸

ﺣﻤﻴﺪ ﻓﺘﺤﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ

۰۳/۰۷/۱۳۹۲

ﻫﺎﺩﻳﺸﻬﺮ ،ﺥ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ

۱۸۹

ﺣﺎﻣﺪ ﺣﻀﺮﺗﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ

۰۲/۰۸/۱۳۹۲

ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻨﺎﺏ -ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺟﻨﺐ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﺎﻑ ۰۹۱۴۳۲۲۱۰۷۲

۱۹۰

ﺁﺫﺭﮔﺴﺘﺮ ﺩﺍﻣﻮﻥ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ

۰۸/۱۲/۱۳۹۲

ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ،ﺷﻬﺮﻙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺥ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ۰۴۷۲- ۳۵۳۴۲۴۰

۱۹۱

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻓﺨﻤﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ

۰۵/۱۲/۱۳۹۲

ﻣﺮﺍﻏﻪ ،ﺟﺎﺩﻩ ﻭﺭﺟﻮﻱ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻲ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ۰۹۱۴۴۲۰۴۳۲۶

۱۹۲

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺑﺘﻦ ﻣﺮﺍﻏﻪ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ

۱۱/۱۰/۱۳۹۲

ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ۰۴۲۱- ۲۲۷۴۴۴۱

۱۹۳

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺘﻦ ﺁﺫﺭﺳﻬﻨﺪ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ

۲۵/۰۲/۱۳۹۳

ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺴﻴﺞ ﻛﻮﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﻭﻡ ۶۳۷۲۱۶۰

۱۹۴

ﺍﻛﺒﺮ ﻧﺼﻴﺮﻱ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ

۲۰/۰۳/۱۳۹۲

ﺍﻳﻠﺨﭽﻲ ﺍﻭﻝ ﺟﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻟﺮ ۰۴۱۲- ۳۳۲۴۴۳۸

۱۹۵

ﺁﺗﺮﻭﭘﺎﺕ ﺑﺘﻦ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ

۰۳/۰۷/۱۳۹۲

ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ،ﺷﻬﺮﻙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

۱۹۶

ﻏﻔﻮﺭ ﻗﺮﻩ ﺑﺎﻏﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ

۱۹/۰۶/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺟﻨﺐ ﺳﻨﮓ ﺑﺮﻱ ﻗﺮﻩ ﻗﺸﻮﻥ ۰۹۱۴۱۷۶۴۲۲۸

۱۹۷

ﺳﻴﺮﻭﺱ ﻓﺮﺟﭙﻮﺭ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ

۰۳/۱۰/۱۳۹۲

ﺑﻨﺎﺏ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻠﻜﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺧﻠﻴﻞ ﻭﻧﺪ ۰۹۱۴۴۱۸۲۲۸۴

۸

۲۲۲۱۰۱۴- ۰۴۹۱
۲۲۲۰۲۴۲- ۰۴۹۱

۱۹۸

ﻋﻠﻲ ﭘﺎﻛﻲ

ﺑﻠﻮﻙ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ

۰۶/۰۹/۱۳۹۲

ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺟﺎﺩﻩ  ۶۶ﺗﻠﻔﻦ ۰۹۱۴۴۳۱۰۵۴۴

۱۹۹

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ

ﻣﻼﺕ ﺍﻧﺪﻭﺩﻛﺎﺭﻱ

۰۷/۰۲/۱۳۹۳

ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ،ﺷﻬﺮﻙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

۲۰۰

ﮔﭻ ﻣﺮﺍﻏﻪ ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ

ﮔﭻ ﺳﻔﻴﺪ

۲۶/۱۲/۱۳۹۲

ﻫﺸﺘﺮﻭﺩ ﻗﺮﻳﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ۰۹۱۴۱۲۱۱۱۱۵

۲۰۱

ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﺘﻦ ﺁﺭﺍﻥ

ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ ﺍﺗﻮﻛﻼﻭ ﺷﺪﻩ

۲۰/۰۳/۱۳۹۲

ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮﻙ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﺥ  ۴۵ﻣﺘﺮﻱ ﺩﻭﻡ ۰۴۱۲- ۴۳۲۹۴۵۲

۹

