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25-35531720پاستور جدید، تقاطع شهید نعلبندی پور، ساختمان پاستور:تبریزآبادچی

4445260777خیابان قدس، ساختمان خالصی، طبقه سوم، واحد پنجم:  میاندوآبآباد بناي زرینه

نصف راه، اول اول خیابان آذربایجان، برج تجاری خدماتی مهدیه، طبقه : تبریزآباد شهر ماهور تبریز

B، واحد 7
34788594

 5، واحد 6، برج ابریشم، طبقه (منصور سابق)خیابان امام، چهارراه بهشتی : تبریز54آبادکار

غربی
35595024-3

133281502، واحد 2توانیر شمالی، بعد از زیر گذر، مجتمع تجاری گل ها، طبقه : تبریزآبادکاران سهند

3637253016میدان اوقاف، برج یاسمن، واحد : مراغه55آبادگران خاک تمدن

8833282239خیایان چایکنار، حد فاصل زیر گذر منجم و ملل متحد، پالک : تبریز55آبادگران ویدهر

ائل گلی، فلکه فردوس به طرف فلکه یاغچیان، پشت ساختمان زمرد، : تبریز55آب بند ایستا

4، طبقه 4پالک 
33865720

10137242691خیابان شهید چمران، ساختمان مهندس خواجه نصیر، واحد : مراغه55آب خاک آتروپات

135516082خیابان خیام، نبش خیابان شهریار، پاساژ شهریار، طبقه دوم، واحد : تبریزآبراک سازه

934428265خیابان آزادی، چهار راه الله، مجتمع تجاری الله، واحد : تبریزآبراهه بتن تبریز

35576308تقاطع طالقانی و ارک جدید، جنب بانک صادرات، ساختمان جم: تبریز55آب شیب راه

12733821919متری پنجم، پالک 8ائل گلی،کوی دادگستری، : تبریز آب شیب ساخت ارس

رشدیه، بلوار بوستان، کوی اول، جنب کلینیک دکتر منیری، کوچه یاس، : تبریز5آبکو

324پالک 
36692530

235595079، واحد 9چهارراه منصور، برج ابریشم، طبقه : تبریزآپاریس سازان ارس

1234429284 و 11چهارراه الله، مجتمع تجاری الله، طبقه دوم، پالک : تبریز53آتش کاران سوزان

 20پاستور جدید اول، روبروی اسکوئی لر، نبش شهید پور یقینی، پالک : تبریزآتی طرح چهار بُعد

، طبقه دوم(ساختمان صبا)
35548982

زعفرانیه، بلوار دکتر حسابی، میدان شبنم، ساختمان شقایق، طبقه اول : تبریز5آخار سوالر

جنوبی
33828243

، طبقه 9کوی ولیعصر، پارک پروین اعتصامی، ساختمان الدوز، پالک : تبریز55آدون ایران

چهارم
33328263

خیابان جمهوری اسالمی، خیابان مطهری، آخر راسته کوچه، نبش کوچه : تبریز445آدیش کار

47دلگشا، پالک 
35253364

یاغچیان تقاطع نور و توحید باالتر از مسجد امام خمینی ساختمان دنیز : تبریز55آذران پی کاو سهند

100واحد 
33315332

233301604کوی ولیعصر، فلکه همافر، پالک : تبریز5آذر آبیاران تبریز

20135263203، پالک 2، ساختمان فاکر، طبقه (منصور)خیابان شهید دکتر بهشتی : تبریزآذر آژند

2034788147، واحد 8شریعتی جنوبی، بعد از تقاطع پاستور، برج آدانا، طبقه : تبریز45آذر آندیر

9333335949 متری سینا، نبش کوی گلبرگ، پالک35جاده ائل گلی، فلکه خیام، : تبریز54145آذر اتفاق

374خیابان شهید دکتر بهشتی ، نرسیده به پل منصور، پالک : تبریزآذر ادمان
35230797

 33366869

شهرک زعفرانیه، باالتر از ایستگاه مسجد، روبروی فروشگاه کومه، پالک : تبریزآذر ارکان سازه

2، طبقه 30
33380079

، 3دروازه تهران، اول خیابان آذری، روبروی درب آتش نشانی، پالک : تبریزآذر اروند راه

2طبقه اول، واحد 
33327182

7836585925 ، پالک 11خیابان عباسی، ایستگاه کالنتر، کوی آزادی، بن بست : تبریز4آذر افکار تبریز

1635562321خیابان شریعتی جنوبی، اول کوچه مهران، پالک : تبریزآذر انجماد

36378271، طبقه چهارم73 متری شرقی، پالک 35زعفرانیه، فلکه شهریار، : تبریزآذر برج گستر

1/134763070خیام، خیابان شهید زبر دست، کوچه شهید علیرضا تندرو، پالک :  تبریز55آذر بکتاش تبریز

خیابان خیام، اول خیابان بارون آواک، جنب گرمابه کبیر، ساختمان آسا، : تبریز3525آذر بنداد تبریز

220طبقه سوم، پالک 

35556768

35556869

33820826، طبقه دوم1جاده ائل گلی، نبش خیابان رازی، پالک : تبریز45آذر بهساز

4 یا 3 طبقه1یاغچیان خیابان توحید نبش خیابان شفاء پالک : تبریز 55آذر بنیان ابنیه
33349332

33868740

12+1سه راهی ولیعصر، ولیعصر جنوبی، کوچه حسینی، پالک : تبریز53آذر بنیان نیرو
36569696

36569695

28-36677626میدان شهید فهمیده، شهرک الهیه، جنب آتش نشانی،  ساختمان آذر پانیر: تبریز2454آذر پانیر

2333321315 متری ششم، پالک 12زعفرانیه، میدان دانش، نبش کوچه : تبریز55آذر پایا پی

-6، پالک22 متری 8زعفرانیه، کوی فرهنگیان، : تبریزآذر پل گستر

 ، طبقه دوم426خیابان شریعتی جنوبی، روبروی خیابان صائب، پالک : تبریزآذر پوتر
35555306

3530434

اسامی شرکت هاي عضو انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی
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بلوار ائل گلی، نبش جنوبی سه راهی الهی پرست، ساختمان کاج، طبقه : تبریز13آذر پیمان

همکف

33308370

33306300

، طبقه 1چهار راه آبرسان، نبش کوی سهند، روبروی بانک مسکن، پالک : تبریز525آذر پینار

سوم
33369333

ـ، طبقه همکف9ولی عصر، خیابان توانیر شمالی، نبش بعثت، ساختمان :تبریزآذر تانش

635595190، واحد 11چهار راه بهشتی، ساختمان ابریشم، طبقه : تبریز55آذر تاوه

 ، E2ولی عصر، خیابان نظامی، میدان نظامی، برج های آفتاب، بلوک : تبریزآذر جنوب

طبقه اول شرقی
33272362

20935552694خیابان شریعتی جنوبی، روبروی دبیرستان توحید، ساختمان : تبریز35آذر چال تبریز

خیابان خاقانی، خیابان روشنایی، مجتمع تجاری کبود، طبقه همکف، واحد : تبریز35آذر حائل

12

35233514

35235074

33322775، طبقه دوم8کوی ولی عصر، فلکه تختی، تختی غربی، پالک : تبریز553آذر خاک توتیا

 متری اول، ساختمان شهرداری، طبقه اول، واحد 12محله نظام پزشکی، : تبریز5آذر خزر دورو سو

10
32901104

c33369873، واحد 5آبرسان، برج سفید، طبقه : تبریزآذر دامال یول

B733248535، واحد 7 بهمن، روبروی جام جم، برج شهر، طبقه 29بلوار : تبریزآذر دُر بـُن

33413902انتهای خیابان شهید مدنی، کارخانه آسفالت نجفی: ایلخچیآذر دیلم سهند

چای کنار، نرسیده بعد از تقاطع شهید رضا نژاد، ساختمان بیر، ساختمان : تبریز354آذر رخام پی

 واحد شرقی۲شمالی، طبقه 

۳۳۳۶۶۷۸۴

۳۳۳۷۲۷۲۱

، طبقه 185متری بیست و ششم، پالک 10منظریه، خیابان ششم منظریه، : تبریز4آذر ره آب سهند

سوم
34761360

733378427چایکنار، روبروی پل سنگی، نرسیده به اداره برق، ساختمان کوثر، طبقه : تبریزآذر ساختار تبریز

1533860217نصف راه، کوی فیروز، کوچه مخابرات، پالک : تبریزآذر ساخت لیالن

42252608، طبقه اول14 متری حافظ، پالک 12خیابان پاسداران، : مرند45آذر سازه فدک

16635541672شریعتی جنوبی، اول بارون آواک، مستشار، بن بست توفیق، پالک : تبریزآذر سایوان

، ۳۰ متری گیشا، بن بست اول، ساختمان ۱۲ولیعصر، خیابان قانون، کوی : تبریزآذر سدید تبریز

7طبقه 

۳۳۶۹۱۰۶۴

۳۳۶۹۱۵۷۹

36660536میدان شهید فهمیده، الهیه، ساختمان تجاری دیداس، طبقه اول، واحد یک: تبریزآذر سلدرم داش

خیابان آزادگان، باالتر از تقاطع حذب اهلل، جنب مبل فرهنگیان، دفتر آذر : اهر55آذر سمنت تبریز

سمنت تبریز
44239051

چهار راه آبرسان، اول خیابان فارابی، جنب رادیولوژی آذربایجان، پالک : تبریزآذر سیال

4، طبقه 90

36557780

36569909

3، طبقه 41کوی منظریه، خیابان جنّت، پالک : تبریز11113آذر سیماب
34793370

34795416

، طبقه پنجم 33متری اول، پالک24جاده ائل گلی، کوی الهی پرست، : تبریز4آذر سیوند

شرقی
33333928

جاده ائل گلی، فلکه خیام، فلکه رجائی شهر، جنب کبابی الهی پرست، : تبریز5آذر سوله تبریز

3، طبقه 2ساختمان شماره 

33271299

 33270737

 متری سوم، 10 متری پیام، نبش 18آخر خیابان صادقیه، شهرک رازی، : تبریز5آذر شاخص سهند

12پالک 
34484595

کوی ولیعصر، خیابان نظامی، تقاطع قطران، باالی نمایندگی تویوتا، پالک : تبریز5آذر شبکه

، طبقه چهارم1/2
33300399

-3 متری اول، پالک 6 متری پروین اعتصامی، 20ولیعصر، : تبریزآذر شیان تبریز

134779347، طبقه اول، واحد11خیابان خیام، خیابان طباطبایی، ساختمان امین، پالک : تبریز55آذر طرح آرا

، طبقه 95خیابان فارابی، بعد از خیابان رضا نژاد، ساختمان رز، پالک : تبریز3545آذر عامر

K17،واحد 7
33342926

ـ26، پالک 12شهرک رشدیه، کوی گلستان، کوی : تبریز55آذر عرصه عمران

-12کوی ولی عصر، خیابان لیدا، کوچه حافظ، پالک : تبریزآذر فایق

، برج عرش طبقه 11ضلع جنوبی چایکنار، نبش زیرگذر آبرسان، شماره : تبریز455آذر کارا بینا

A، واحد 6
33368711

ـ، طبقه اول21آبرسان ، بلوار شهریار، کوی گلکار، کوی گلستان، پالک : تبریزآذر کبود تبریز

1433282539خیابان عباسی، کوی اطلس، پالک : تبریز5آذر کیان آب

،طبقه همکف3شهرک رشدیه،بلوار کوهسار، ساختمان نیاوران : تبریز55آذر گاالن
36614094

36614095

 متری غربی، 10 متری استاد عالی نسب، اول 18اول ارم، توسعه ارم، : تبریزآذر گرما آفرین

91پالک 
32308877

 متری الله، ساختمان الله، پالک 10 متری اول، 14ولیعصر، فلکه همافر، : تبریزآذر گسترش تبریز

2، طبقه 44
33313205

5/133853799 متری پرواز، پالک 24شهرک پرواز، خیابان : تبریز44آذر ماحال

233850302شهرک پرواز، میدان اصلی پرواز، روبروی بانک ملی، پالک : تبریز455آذر مثلث

، طبقه 19/1ولی عصر، خیابان فروغی، خیابان قطران، کوچه یاسین، پالک : تبریز5آذر منیر تبریز

دوم
33272015
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خیابان ارتش جنوبی، چهار راه باغشمال، روبروی بیمارستان الزهراء، : تبریز54آذر مهاد

16، زنگ 4ساختمان اطباء ، طبقه 

35531827

35547550

4-833338982ولی عصر، خیابان شریعتی جنوبی، کوچه آیالر، پالک : تبریزآذر نصب گستران

2-2533297961، پالک STDولیعصر، خیابان مخابرات غربی، روبروی مرکز مخابرات : تبریز55آذر نمون

336697944باغمیشه، الهیه، خیابان سبالن، پروژه کوهستان،همکف، کاج : تبریزآذر نهند

چهارراه آبرسان، نرسیده به پل باقرخان، جنب کوی فرهنگیان، پالک : تبریزآذر یام

1272
33343040

234415058چهارراه الله، خیابان الله، جنب اداره ثبت احوال، پالک : تبریز5آذر یورد سال 

2334753718 متری اعتصامی، پالک 8خیابان الله زار، : تبریز5آراد بتن نمودار

 متری شهید قره باغی، روبروی غذا خوری 24بلوار ستارخان، خیابان : تبریز55آراز تاور انرژي

6ستارخان، پالک 
32672194

433352036، واحد 6خیابان امام، روبروی مسجد ساالر، ساختمان آیفر، طبقه : تبریزآراز تدبیر

837252436 ، طبقه Bخیابان پاسداران، مجتمع گلها، بلوک : مراغهآراز سهند سازه

2537412259 متری، میدان سهند، کوچه آفاق، پالک 48خیابان : مراغه5آرکا بتن پرگاس

436550618، طبقه 114آبرسان، چایکنار، اول فارابی، ساختمان فائق بتن، پالک : تبریز55آرک بتن تبریز

232313478، پالک 1شهرک ارم، بلوار کوثر ارم، شکوفه : تبریز55آرمان بتن آذر

چهارراه گازران، اول خیابان خیام، جنب بانک ملی، کوچه حصار، پالک : تبریز55آرمان سازه سهند

، ساختمان آرمان2/2
34767313

، 3 متری شهید متذکر، نبش کوچه شماره 20خیابان پاسداران، خیابان : مراغه353آرمان سازه فردا

طبقه همکف ساختمان آرمان
37454051-3

خیابان آزادی، حد فاصل میدان الله و ابوریحان، نرسیده به روگذر : تبریز21145آرمان نصر آذربایجان

ابوریحان،خیابان شاهد، جنب دانشگاه پیام نور
34767400-6

، روبروی شعبه یک تامین اجتماعی ،کوچه فرزامی،  (فارابی)خیابان چایکنار: تبریز55آرمه بتن آبادگان

، طبقه اول30پالک 
36555982-3

خیابان آزادی، جنب خیابان ملت، مجتمع آزادی، راه پله سوم، طبقه سوم، : تبریزآرمه بنا ساز

7واحد 
34784157

خیابان آبرسان، باالتر از بیمارستان شمس، جنب بانک تجارت، ساختمان : تبریز355آرمه پی عمیق

2 ، واحد 1، طبقه 514
36550393

33319977، طبقه دوم22/1ولیعصر، خیابان فروغی، انتهای کوچه بهارستان، پالک : تبریز45آرمه دال تاوریژ

-خیابان شهید باکری، ساختمان پاسارگاد، طبقه اول: عجب شیر55آرمه کاران ایستا

9-88814347-16021 و 15، واحد 15خیابان مطهری، خیابان فجر، خیابان مگنولیا، پالک : تهرانآروین تبریز

48132888901، هشت متری کوثر، قطعه 2نظام پزشکی، فاز: تبریز 55آریا سنجش صنعت مهر

435595504، واحد 7چهارراه منصور، برج ابرایشم، طبقه: تبریز55آژند بتن میعاد

342225381خیابان جلفا، بلوار شهید کسایی، روبروی گلپارک: مرندآژند تحکیم

B233377832چایکنار، روبروی شهرداری منطقه یک، برج مشاوران، طبقه ده، واحد : تبریز455آژند ساختار تبریز

933327447ولیعصر، خیابان شهریار، کوچه سوگل، پالک : تبریزآژند فوالد

، 2چهارراه آبرسان، کوچه حسن، کوی روشن، هشت متری اول، پالک : تبریز5آسال بناي تبریز

طبقه دوم
ـ

، برج مهدیه، 4نصف راه، اول آذربایحان، روبروی شهرداری منطقه : تبریزآسمان فراز تسنیم آذربایجان

1، واحد 3طبقه 
34392172

34788594خیابان ساالری، روبروی خیابان امیر کبیر، پروژه الهیه: تبریز 5آسمان فراز مهدیه تبریز

C واحد 3خیابان آزادی، بین گل گشت و گلباد، ساختمان امیرکبیر، طبقه : تبریز45آسه تالش
33367447

33367747

6232885018خیابان عالمه جعفری، خیابان خلیلی نسب، پالک : تبریز55آغ داش بناي آذربایجان

ولیعصر، خیابان مصدق، به طرف خیابان ابن سینا، کوی مریم شرقی، : تبریز55آفاق گستر سراب

3، طبقه 5پالک
33272766

A33377550-3 1چهارراه ماراالن، ساختمان آفاق ویال،، واحد : تبریز55آفاق ویال

337245923خیابان امام خمینی، روبروی اتاق تعاون، طبقه فوقانی فروشگاه المعی: مراغه55آق چمن

10632312669پل ارم، ساختمان شهرداری، طبقه اول، پالک : تبریز545آالچیق ارم

B33372630-2، واحد 10چایکنار جنوبی، برج ارک، طبقه : تبریزآلتین آي سازه

40134430958نصف راه، کوچه مخابرات، پالک : تبریز5آلتین دژ داش

1633812128ائل گلی، کوی سهند، ایستگاه آسمانی، جنب پالک : تبریز55آلتین راه سهند

-، طبقه سوم1الهیه، پشت پمب بنزین، خیابان پیام، نبش ظفر : تبریزآلتین سازه آریان

236664396میدان فهمیده، شهرک باغمیشه، خیابان الهیه، ساختمان دیداس، طبقه : تبریزآلتین کارایول
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4936688347 ، کوچه الله، پالک 13شهرک رشدیه، کوی بوستان، کوی : تبریز55آلتین کوشک

4ولیعصر جنوبی، خیابان سعدی، ساختمان مهدیه، طبقه : تبریزآلوارس پی آذربایجان
33311402

33323958

29034794647، پالک 26شریعتی جنوبی، کوی دانش، دانش : تبریز5آنکاراز

کوی ولیعصر، روبروی خوابگاه دانشگاه تبریز، زهره غربی، نبش بن : تبریزآوارسین

2، طبقه 4بست اولدوز، پالک 
-

 متری سینا، جنب مجتمع آموزشی 35جاده ائل گلی، فلکه خیام، خیابان : تبریز55آوارسین سهند

 طبقه دوم76سما، پالک ،
33322845

736576259، پالک (ع)خیابان عباسی، کوچه مسجد سجاد: تبریزآوند آب شهر

، 3میدان شهید فهمیده، اول شهرک الهیه، مجتمع تجاری دیداس، طبقه : تبریز55آوند بنا سهند

5واحد 
36662920-21

خیابان راه آهن، ایستگاه سرچشمه، مجتمع خدماتی و  اداری میالد، طبقه : تبریز55آونگ تبریز

403، واحد4
35517840-1

، 4، طبقه 90ابتدای خیابان فارابی، جنب زیر گذر آبرسان، ساختمان : تبریز 55آویژه ساز تبریز

Aواحد 

36573030

36573031

، 51، اول کوی موالنا، ساختمان شمس، پالک (آبرسان)خیابان هفت تیر: تبریز55آیدین فراز آذر

طبقه سوم، واحد غربی
36565769

 متری اول، مجتمع تجاری امانت، طبقه 12خیابان اره گر، نظام پزشکی، : تبریزآیدین کنترل آذربایجان

7اول، پالک 
32865013

، طبقه اول واحد 21، پالک 26 متری 10 متری ششم منظریه، نبش 20: تبریز55ابنیه سازان چالشگر

شمالی، سالم زاده
34796463

ولیعصر، خیابان شهریار، پایین تر از چهار راه اعتصامی، کوچه تعاون اول : تبریز55ابنیه ساز نو اندیش

5، طبقه 25شرقی، پالک 
33290298

جاده صوفیان، روبروی سیمان صوفیان، ضلع شرقی شهرک صنعتی صنایع : تبریز5اتکون راه ناودیس

ساختمانی، کارخانه آسفالت حسین زاده
42528916

، طبقه 138 متری دانش، پالک 22خیابان ولیعصر جنوبی، خیابان آذری، : تبریز55احداث آذران راه

سوم شرقی
33308684

، 0خیابان آزادگان، پائین تر از چهار راه سینما، جنب مبل فرهنگیان، پالک: اهر55ارتقا وزین عمارت

1طبقه منفی 
-

1909143140921کوی ولیعصر، میدان رودکی، کوچه مهر، پالک : تبریزارس داش تبریز

32544819-4026، واحد 4، طبقه 27عظمیه، میدان مهران،خیابان بوستان چهارم، پالک : کرج 553ارس عمران آذربایجان

B33335631، واحد 5ولیعصر، فلکه بارنج، نبش خیابان ابن سینا، برج ارم، طبقه : تبریز4ارس یول تبریز

 کیلومتری جاده تبریز، صوفیان، روبروی سیمان صوفیان، ضلع شرقی 20: تبریز5ارس یول ماکو

شهرک تخصصی مصالح ساختمانی، کارخانه آسفالت حسین زاده
42528915

-84چهار راه آبرسان، کوی سهند ، پالک : تبریزارکان کومه تبریز

خیابان ابوریحان، جنب بانک ملی شعبه ابوریحان، ساختمان میثاق، طبقه : تبریز55ارکان گستر قرن

3اول، واحد 
34798202

33812202، طبقه اول36 متری پنجم، پالک8میرداماد، خیابان بهاران، اول : تبریزارک سازه آذر آبادگان

35425259، طبقه دوم55پاستور جدید، ما بین حافظ و ماراالن، پالک : تبریزارک سازه تبریز

، 7 متری علوی، پالک 18دروازه تهران، ولیعصر جنوبی، خیابان آذری، : تبریز35ارک سازه سهند

قطعه ویالیی
33327924

خیابان امام، پایین تر از چهارراه آبرسان، اول کالنتر کوچه، کوچه : تبریز5اساس سازان آذربایجان

32، پالک (جنب مسجد امام سجاد )اول
3356308

 شهریور جدید، مابین تقاطع شریعتی و طالقانی، برج 17خیابان : تبریز55اساس طرح آذر

D، واحد 6امپراطور، طبقه 
35574418

33845368، طبقه دوم15 متری فردوس، کوی اول، پالک 35کوی فردوس، : تبریز5استیل رادیه آذربایجان

کوی ولیعصر، فلکه همافر، انتهای همافر غربی، مرکز تجارت اطلس، : تبریز3اسکان آراي آذر

7، واحد 8طبقه 
33249051

A33373619، واحد 10خیابان امام خمینی، فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه : تبریزاسکان و گسترش پارس

ابتدای خیابان سعدی، مجتمع  خدماتی تجاری نفیس، طبقه پنجم، واحد : مراغه55اسکلت سازان نوآور

جنوبی
37253328-29

36610801میدان فهمیده، الله پارک، کوی فرشته جنوبی، بلوار مالک، ساختمان سپید: تبریز3اطمینان ساز تبریز

2933304787کوی ولیعصر، خیابان استاندارد، روبروی اداره استاندارد، پالک : تبریزافق آذران سازه تبریز

135577579، واحد 19خیابان شریعتی جنوبی، کوی شهید هادوی، پالک : تبریزافق راه سعدي

خیابان قطران شمالی، خیابان شهید باهنر، روبروی کوی ابوریحان، پالک : تبریزالماس بتن آذربایجان

77
34436856

833271712، واحد1ولیعصر، تقاطع کریم خان و اوحدی، پالک : تبریز55المان پادیر ساز

88969787-3021، طبقه 394خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از بلوار کشاورز، پالک : تهران55المان سازه راه

-158چهارراه عباسی، خیابان شهید رجایی، دربند زیبا، پالک : تبریز55امید راه تبریز

انبوه سازي و سرمایه گذاري 

پی گذار آذر
 17شریعتی جنوبی ، بلوار شهید قاضی طباطبایی، نرسیده به چهارراه : تبریز5

 شرقی3، واحد 2، طبقه 256شهریور، جنب کوچه مهران، اول ساختمان
35540120

33370563، واحد غربی8آبرسان، پشت قنادی ایوبی، ساختمان امید، طبقه : تبریز355اندیشمند سازان ایمن

-،طبقه دوم19ولیعصر، خیابان قطران، کوچه یاسین، پالک : تبریز55اندیشه فراز عمران
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ـ، طبقه همکف12نصف راه، کوی فیروز نو، کوچه پروانه، پالک :تبریزاندیشه کار نوین

 متری دوم غربی، ساختمان 10جاده ائل گلی، کوی الهی پرست، نبش : تبریز54او داش بتون

، طبقه اول1گیسوم 
33296474

 متری خیابان شهید روحانی،روبروی بانک 45جاده ائل گلی، فلکه خیام،  : تبریزاودالر

4 ، طبقه 78ملی، ساختمان تامای، پالک 

33820625

33820825

12133258133خیابان امام، خیابان رضا نژاد، دمشقیه غربی، ساختمان چترا، پالک : تبریز2553اورین حصار

، طبقه 202، ساختمان سیمرغ، پالک (بهادری سابق)ابتدای خیابان مدرس : تبریزاولکاپی

12، واحد 3
35237327

1633812128ائل گولی، کوی سهند، ایستگاه آسمانی، پالک : تبریز55اهرام پرداز سهند

چایکنار، پل سنگی، خیابان رضا نژاد، خیابان دمشقیه غربی، نبش کوچه : تبریز55ایده عمران غرب

1 طبقه 88رضائی، ساختمان 
33368081

33326651، طبقه اول22ولیعصر، تختی شرقی، بیتای دوم، پالک : تبریز55ایستا پل ژرف

1133296592ولیعصر، فلکه بزرگ، طبقه فوقانی بانک ملی، پالک : تبریز4ایستا ساختار آذر

40شهرک رشدیه، خیابان بوستان، کوی سیزدهم، کوچه الله، پالک : تبریز55ایستا سازه سویل
36687316

36688588

34410525اول خیابان اشکان، پروژه کوه نور- خیابان راه آهن : تبریزایستا سازه کوه نور

، مجتمع مهدیه، 4نصف راه، اول آذربایجان، روبروی شهرداری منطقه : تبریز ایستا سازه نگین تبریز

5طبقه 
34392172

، طبقه 160 متری فجر، کوچه ششم عرفان، پالک 18شهرک یاغچیان، : تبریزایستا طرح تاوریژ

سوم شرقی
33867360

28635406650خیابان طالقانی، پاستور جدید، کوچه گلزار، بن بست برادران، پالک : تبریزایستاب پی

14-7/136554613خیابان عباسی،ایستگاه طاق،کوی مسجد کالنتر،پالک: تبریزایلقار بتن آذربایجان

1035530049، طبقه آخر، واحد 167خیابان شریعتی جنوبی، تقاطع والمان، ساختمان : تبریزایلکاپی

20142425401خیابان جانبازان، نبش کوچه اول، پالک : شبسترایلیار شهریار

ولیعصر جنوبی، آخر خیابان سعدی، خیابان گلستان، روبروی بنگاه ونک، : تبریز545ایل یوردي

32، پالک 1طبقه 
33243192

36610801میدان فهمیده، الله پارک، فرشته جنوبی، بلوار مالک، ساختمان سپید: تبریز5ایمن راه ایثار

B، واحد 9کوی ولیعصر، فلکه معلم، برج ارم، طبقه :  تبریزایمن راهساز تبریز
33868997

33868983

، 3خیابان آزادی، روبروی شرکت گاز استان، جنب شهرداری منطقه : تبریز45ایمن گستر زرین

، طبقه سوم شمالی1پالک 
34401177

202، آپارتمان شماره 2، طبقه 68خیابان بهشتی، ساختمان فاکر شماره : تبریزباتارد
35264073

35261914

533307434 طبقه 1زعفرانیه، خیابان صائب، کوچه نان ماشینی، پالک ،: تبریز455باشقا بتن

36690035شهرک رشدیه، انتهای بلوار بهارستان، برج تبریز: تبریزبتن آباک روز

135552158، طبقه 14شریعتی جنوبی، اول صائب، جنب بانک ملی، پالک : تبریزبتن آذر

خیابان آزادی، انتهای شهید جدیری جنوبی، روبروی ساختمان مرکزی : تبریز45بتن بارداق

، طبقه پنجم43ایرانسل، کوی جعفریه، کوچه سوم غربی، پالک 
33342206

f7، واحد 7چهار راه آبرسان، ساختمان اسکان، طبقه : تبریزبتن بنیان
33351937

33351935

چهارراه آبرسان، اول ضلع شمالی خیابان فارابی، روبروی پل عابر پیاده، : تبریزبتن پهنه

، طبقه اول67پالک 
36554499

1235511130خیابان خیام، کوی شهریار، کوچه شهید ابراهیم زاده، پالک : تبریزبتن پیمان تبریز

2633841347شهرک پرواز، خیابان کالهدوز، کوی استادان، پالک : تبریز55بتن پیکر سازه

بلوار رسالت، بلوار صادقیه، روبروی بانک ملی، ساختمان الماس شهر، : تبریز55بتن تخت تبریز

طبقه ششم
34482599

جاده ائل گولی، فاز دو ویالشهر، خیابان گلها، خیابان میخک، کوچه دوم : تبریز55بتن تالش سبز

، طبقه سوم320شرقی، قطعه 
33822493

533821608، طبقه 11ولی عصر ، نگین پارک، کوچه ایثار، پالک : تبریزبتن حائل

33833360028خیابان منتظری ، ساختمان خلیفه گری ارامنه، طبقه دوم، پالک : تبریز455بتن دشت تبریز

 تبریز، پالک 3خیابان صائب، باالتر از سازمان عمران شهرداری منطقه : تبریزبتن روز

558
34774543

33348344، طبقه آخر120، پالک 2آبرسان، کوی اطباء ارم : تبریزبتن ساز فراز

2-3333296257ولیعصر، چها راه شریعتی، خیابان مخابرات، ده متری ژان، پالک : تبریز1145بتن سازه آذربایجان

1633827669-15جاده ائل گلی، کوی دانش، روبروی کوچه گلستان، پالک : تبریز55بتن سازه هوراند

، پاساژ 0باغ گلستان، کوچه پست خانه قدیم، خیابان امام خمینی،پالک: تبریز5بتن فرش پایدار

2،واحد2پالسما، طبقه

35574169

35574168

خیابان امام، نرسیده به چهار راه بهشتی، روبروی مسجد حاج احمد، : تبریزبتن کاوه آذربایجان

442پالک 

33366947-8

33341032

134437097، طبقه 11 متری اول، پالک 8 بهمن،  کوی اسالمی،  22خیابان : تبریز35بتن کوهپایه



نام شرکت
ساختمان

و ابنیه

راه و 

ترابري
 آبکشاورزي

تاسیسات 

و تجهیزات
نیرو

صنعت 

و معدن
ارتباطات

ساختمانهاي 

مسکونی، 

تجاري، اداري 

مرمت 

آثار 

باستانی

نفت 

و گاز

کاوشهاي 

زمینی
تلفنآدرس دفتر مرکزي

4، واحد 3بلوار استاد شهریار، ساختمان اداری خدماتی شهریار، طبقه : تبریز3بتون پایه
36598410

36598140

3235573128 شهریور قدیم، کوچه فکرانه، کوچه حاج سلمان، پالک 17خیابان : تبریز355بتون کرپی

، طبقه 20 متری اول، پالک 10ولی عصر ،خیابان فروغی، فلکه همافر، : تبریزبرج افراز سپهر

همکف
33312025

37278494اتوبان امیر کبیر، روبروی نیروگاه برق عشرت آباد: مراغهبرج خود ایستا

 ، 77خیابان آبرسان، خیابان بیالنکوه، روبروی مسجد میر رسول، پالک : تبریز4برج سازان ایمن تبریز

طبقه زیرزمین
36568768

، مجتمع تجاری 18، روبروی بهارستان 3شهر جدید سهند، فاز یک محله : سهندبرج سازان بناب

، طبقه همکف39آفتاب ، پالک 
33441994

308، بازار فیروزه، طبقه سوم، واحد (پل قاری)اول خیابان ششگالن: تبریزبرج سازان میناي تبریز
35232742

35232303

، خیابان پروفسور کرم زاده، کوچه چهارم، 2شهرک باغمیشه، ولیعصر: تبریز5برج طراح تاوریژ

، طبقه سوم25پالک 
33322683

، 3ولیعصر جنوبی، خیابان باختر، کوی جعفریان، ساختمان آرمین، طبقه : تبریز45برج طالئی ارس

4/1پالک 
33305174

4933677526خیابان سرباز شهید، آخر وحدت، کوی ایمانی، پالک : تبریزبرج نیلی آذربایجان

برق رسانی نگین برق 

آذربایجان
56535550078خیابان شریعتی، مابین صائب و پاستور، بن بست شاکر،  پالک : تبریز 

3، طبقه 63میدان ساعت، روبروی پمپ بنزین، پالک : تبریز5بسان
35563147

35562095

19/133272245ولیعصر، فروغی، خیابان قطران، کوچه یاسین، پالک : تبریزبکداش آذربایجان

62خیابان ارتش شمالی،  پاساژ بهارستان، طبقه اول، پالک : تبریزبل داش
35263171

35266499

301،واحد 3 فاکر، طبقه 22خیابان بهشتی، ساختمان شماره : تبریزبنا آفرین تبریز
35261916

35263408

4233242249ولیعصر جنوبی، خیابان باختر، کوی سوم شرقی، پالک : تبریز454بنا آفرینان آذر

خیابان شهریور جدید، بلوار شهید قاضی طباطبائی، روبروی بستنی 17: تبریز2554بنا آفرینان نویاد

، طبقه اول1وحید، بن بست مه پیکر، پالک 
35562368

40433814864خیابان شریعتی جنوبی، پاساژ ضرغامی، طبقه آخر، پالک : تبریزبنا بیلدر

G4، واحد 6سه راهی ولیعصر، برج سینا، طبقه : تبریز45بنا گستر آذربایجان
33302762

33302708

، 2شهرک پرواز، خیابان شهید بابایی اول، کوی نسترن، بن بست نسترن: تبریز535بند سویول

16پالک 
33303621

36580314تقاطع بیالنکوه، نبش کوچه دهقان (چایکنار شمالی)خیابان فارابی : تبریزبنیاد بتن آذرآبادگان

6834411690چهارراه الله، مجتمع تجاری الله، پالک : تبریز45بنیان سیال

235257474، طبقه 2خیابان دانشسرا، کوچه گلکار، پالک : تبریزبنیان نقش آذربایجان

41635510872 واحد 4خیابان راه آهن پاساژ میالد طبقه : تبریزبهبود سازه آذربایجان

44262172-041بخش هوراند، خیابان هوراند، جنب مسجد قدس: اهر55به خدا

خیابان شریعتی جنوبی، نبش پاستور جدید، ساختمان آریا، طبقه سوم، : تبریزبهسازان ابنیه تبریز

500پالک 
35545411-12

2635572331و24خیابان ارتش جنوبی، چهارراه باغشمال، کوچه حاج رضا، پالک : تبریز55بهسازان انرژي سازه

، طبقه 58خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، نبش کوچه گلناز، پالک : تبریز5به کاران برج آذر

دوم
33359299

33240186، طبقه سوم10 متری مهدی، پالک 10ولیعصر جنوبی، خیابان سعدی، : تبریزبهین پاالر ارک

، (متر باالتر100) متر باالتر از میدان بسیج، روبروی اطلس پود 300: تبریزبهین پیام گستران

مجتمع تجاری مهر، طبقه دوم
36374561-2

133873749خیابان شهید بهشتی، ساختمان عمران جلفا ، طبقه : تبریز بهین تدبیر سهند

5042221504خیابان شهدا، پشت دبستان امام، پالک : مرندبهین راه ارسباران

70634764515خیابان منظریه، جنب آتش نشانی، کوچه پنجم منظریه، پالک : تبریزبهین گستر تبریز

33319400، طبقه اول26، پالک 22 متری 8زعفرانیه، کوی فرهنگیان، : تبریز45بیاض یورد سهند

چهارراه شریعتی جنوبی، روبروی کوچه ارک، جنب داروخانه اطمینان، : تبریزبیدرنگ

، طبقه اول22پالک 
-

، 5، خیابان عالمه طباطبائی، جنب مدرسه شاه حسین ولی، طبقه (چایکنار): تبریزبیر

ساختمان بیر

33258690-1

33258693-4

-، واحد جنوبی5، طبقه 14خیابان شهید رجایی، کوی ارکیده، پالک : تبریز55بیرلیک سازه پی

 متری نوروز ابراهیمی، کوی 17 متری، 20خیابان منتظری، باالی سد، : تبریز3بیندر زمین گستر

، ساختمان شرکت بیندر زمین گستر24شهید شهریور، پالک 
35441925

433334695، طبقه 3دروازه تهران، خیابان آذری، چهارده متری اول، برج مینای : تبریزپارام بتن

 متری سینا، جنب دانشکاه آزاد اسالمی سما، 35جاده ائل گلی، فلکه خیام، : تبریز55پارت کیان آب آذربایجان

78پالک 

33331093

33303550

شهرک باغمیشه، میدان اطلس، خیابان گلشن راز جنوبی، روبروی مجتمع : تبریزپارس افرا بتن

2نگین، پالک 
36699676
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، 9 بهمن، مقابل شرکت آب و فاضالب، ساختمان زمرد، طبقه 29بلوار : تبریزپارس پـُل

Cواحد 
33248274

D33248445-7، واحد 9 بهمن، برج زمرد، طبقه 29بلوار : تبریز55پارس پل ریل

 متری جعفری، 10 متری تعاون، 12ولیعصر، خیابان پروین اعتصامی، : تبریزپارس پی ساز

49پالک 
33292228

خیابان عالمه طباطبائی، بعد از پل منصور، روبروی شهرداری منطقه یک، : تبریز255پارس پیدال

51385-1788: ساختمان عمارت صبا، طبقه اول، واحد غربی  صندوق پستی
33367314

جاده آذر شهر،  بعد از پاالیشگاه، شهرک صنعتی شهیدرجائی شمالی،  :  تبریز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                551پارس ساختار

متری پنجم شرقی20انتهای 
34200954

41 -33251740چهارراه آبرسان، پشت قنادی ایوبی، برج امید، طبقه دوم شرقی: تبریز355پارشال بتن

، 6، نرسیده به چهارراه آبرسان، برج ارک، طبقه (چایکنار)خیابان فارابی : تبریزپاریز یول ارس

Cواحد 
33254073

933332192، پالک 81متری 6زعفرانیه، میدان دانش،: تبریز4پانیذ بتن تبریز

 جاده تهران، کوی انرژی ماشین، کوی بابک، سازه های فلزی 19کیلومتر : تبریز55پایش روند ساختار سازه ها

پروسس
36301193-4

خیابان بهشتی شمالی، خیابان پارک، محله سید دره سی، کوچه سنبل : هشترود5پاینده هشترود

7، پالک 7
52621210

36577774 واحد یک3 طبقه 514تبریز خیابان آبرسان نبش بیالن کوه ساختمان 55پدیده صنعت نیرو ده

34455334، طبقه سوم، دست راست26چهارراه خطیب، اول خیابان خطیب، پالک : تبریز5پرتو انشعات

235449528، طبقه 48کوی دانشگاه، روبروی مسجد محمد رسول اهلل، پالک : تبریزپرچین سازان تبریز

50637230138، واحد 5خیابان شیخ تاج، مجتمع مهندسین خواجه نصیر، طبقه : مراغهپردیسه

435543829 شهریور جدید، کوچه ارک، کوچه شرکت، پالک 17خیابان : تبریز5پردیس پی تبریز

 متری 8ولی عصر، خیابان بو علی سینا، نرسیده به فلکه تختی شرقی، : تبریز55پرکوک توان ساز

2، طبقه 8اول، پالک 
33317714

ـ، طبقه اول20، خیابان الله سرخ اصلی، پالک 1شهرک پرواز، خیابان بابائی : تبریز5پرکوک طالئی عمرانی

37729828خیابان امام، پاساژ کشفی، طبقه همکف، دفتر کاراء: بنابپرند آب سهند

کوی ولیعصر، خیابان پروین اعتصامی،کوی شهید اکبر زمانی، کوچه : تبریزپل آرمه

4نرگس، پالک
33324514

41-46737274040بلوار شهیدان مقدم، زیر پل جهاد، پالک : مراغهپل بناء مراغه

533311344، واحد 11/2 متری بیتا، پالک 10 متری شهید زمانی، 12ولی عصر، فلکه پروین اعتصامی، : تبریز55پل بیلدر تبریز

B2، واحد 2خیابان امام، روبروی مخابرات، ساختمان تشریفات، طبقه: تبریزپوش سنگ
33374011

33374012

5/133846708متری پرواز، پالک 24شهرک پرواز، خیابان: تبریز45پویا طرح سهند

36661887شهرک الهیه، نرسیده به پمپ بنزین، مجتمع تجاری دیداس: تبریز55پویا عمران راه گستر تبریز

، چهارراه فدک، ساختمان امیر،طبقه دوم، (شهید منتظری)خیابان ماراالن: تبریزپی اسکان آذر

277/1پالک 
35413003-4

میدان شهید حسین فهمیده، بلوار باغمیشه، ساختمان دیداس، طبقه : تبریز 53پی اسکان آذربایجان

10سوم، واحد 
36664520

86532814355خیابان راه آهن، جنب بازار ابزار، پالک : تبریزپی ساز تبریز

 متری شهید 18، (شربت زاده)خیابان مفتح، فلکه پاسگاه، کوی چمران : تبریز55پی سازان دقیق

، طبقه سوم99رجایی، پالک 
32339053

ـ1دامپزشکی، کوی شادگان، نسترن یک ، پالک : تبریزپی سازان یول

 متری شمس آباد، 10 متری یاغچیان، نبش 35میدان یاغچیان، خیابان : تبریزپیشگامان بناي سهند

، طبقه اول3پالک 
33868026

42025481منطقه آزاد ارس، خیابان سپاه، ساختمان ارس، واحد یک: جلفاپیشینه شکوه ارس

20333364560، طبقه دوم، پالک 831خیابان امام، ایستگاه تپلی باغ، ساختمان : تبریز5پی قوت آذر

333325886کوی ولیعصر، فلکه همافر، کوی فرهنگیان، کوچه مهر، پالک : تبریز454پی کاو تبریز

633342111، کوچه سیدی، پالک (تپلی باغ)خیابان امام خمینی، خیابان شهید غالمی : تبریز5پیک بنا تبریز

133841119، واحد 313 متری فردوس، پالک 14ائل گلی، کوی فردوس، : تبریزپینار سو

C33370536چهار راه آبرسان،  برج سفید یک، طبقه ششم ، واحد : تبریزپی نام

، 110میدان شهید فهمیده، شهرک رشدیه، اول خیابان گلستان، ساختمان : تبریزپی نه

طبقه همکف، واحد سمت چپ
36676674-5

3033333283ولیعصر، خیابان کریم خان زند، پالک : تبریزتاب آرا سبالن

43233238، همکف53خیابان شهید چمران، جنب دبیرستان دخترانه عترت، پالک : سراب5تابا الکتریک سراب

7-33374706، طبقه دوم95چایکنار،  نرسیده به آبرسان، جنب قنادی بوغدا، پالک : تبریز تاژ کوشان

42224528، طبقه دوم146، پالک (الفضل.حضرت ابو)چایکنار، جنب مسجد نخودبیگ: مرند45تامرود مرند
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5، طبقه 24، روبروی شهرداری منطقه یک، پالک (چایکنار)خیابان فارابی : تبریز55تامین افق اشتاد نیرو
33251190-1

33351996

2235566042 شهریور جدید، ساختمان سیدالشهدا، طبقه سوم، شماره 17خیابان : تبریز5135تانکوا

634764880میدان منظریه، مجتمع سهندیه جنوبی، طبقه اول، واحد: تبریز5تاوریژ پل سهند

34762602، طبقه اول44 شهریور، پالک 17خیابان ابوریحان، تقاطع خیابان : تبریز4تاوریژ راه

36دروازه تهران، ولیعصر، خیابان خوابگاه، کوچه مهتاب شرقی، پالک : تبریز3544تبریز پی
33325396

33325386

40جاده ائل گلی، کوی الهی پرست، بلوار الهی پرست، کوچه صفا، پالک : تبریز515تبریز تیک
33303619

33308456

C33369873، واحد5چهارراه آبرسان، برج سفید، طبقه : تبریزتبریز شوسه

، 0 متری پنجم، پالک 10 متری گاز، بن بست 16شهرک باغمیشه، خیابان : تبریزتبریز کار کیا

طبقه زیر زمین
36666258

633308291، واحد 8سه راهی وایعصر، برج سینا، طبقه : تبریز35تبریز کارا طرح

136693517،  طبقه 2 متری گلباد،  پالک 10ولیعصر، خیابان فروغی، : تبریز55تجدید بنا

خیابان امام، نرسیده به چهار راه آبرسان، جنب بانک مسکن، طبقه فوقانی :تبریز55تحکیم ساز تبریز

مجتمع فنی تبریز
33366260

3436671481باغمیشه، خیابان صائب جنوبی، کوچه اول، پشت امالک خدایاری، پالک : تبریز55تدبیر آب ارس

19236581972 متری سوم شرقی، پالک 6خیابان توانیر شمالی، کوی دستمالچی، :تبریزتدبیر ساز تبریز

خیابان منظریه، باالتر از میدان منظریه، جنب آتش نشانی، خیابان پنجم : تبریز55تدبیر کار تبریز

706منظریه، پالک 
34764515

--55تراوش بتن تبریز

تعاونی سرمایه گذاري مسکن 

اعضاء سازمان نظام مهندسی 

ورودی شهرک مرزداران،  روبروی باسکول شاهین،  شهرک مصال،  : تبریز 

 واحدی،  شرکت تعاونی سرمایه 160روبروی ایستگاه تقویت گاز، مجتمع 

گذاری نظام مهندسی

36371805-7

تعمیر نگهداشت صنعت 

آذربایجان
1634444262چهارراه الله، مجتمع تجاری الله، طبقه اول، پالک : تبریز

تعمیرات نیروي برق 

آذربایجان
34440041خیابان راه آهن، جنب کوی خطیب:  تبریز3

کوی وایعصر، فلکه همافر، انتهای همافر غربی، مرکز تجارت اطلس، : تبریز5تکین سازه آذربایجان

7، واحد 8طبقه 
33249051

، 3خیابان آزادی، چهارراه الله، جنب خیابان ابوذر، بن بست شکوفه، پالک : تبریز35توان برق آذربایجان

طبقه دوم
34797450

8-04436261657خیابان پیام نور: خوی5توان صنعت نیرو آراز میشو

8-334762337، جنب مجتمع فردوس، پالک (جنت)خیابان آزادی، خیابان حج: تبریز45توران عمران سازان

، 5خیابان امام، مابین خیابان تربیت و طالقانی، ساختمان شهریار، طبقه : تبریز5توران نور ساالن

4واحد 
35560666

34750226، طبقه اول5چهارراه ابوریحان، نرسیده به بیمه البرز، پالک : تبریز4توسعه پردازان خوشنام آذر

بلوار استاد شهریار، جنب اداره بهزیستی مجتمع اداری خدماتی شهریار، : تبریز34توسعه مسکن آذربایجان

طبقه اول و همکف
36598501-2

توسعه و مهندسی  انرژي 

پیشگام تبریز
خیابان راه آهن، چهارراه قطران، مجتمع تجاری عمران، واحدهای اداری، : تبریز55

401، واحد 4طبقه 
34400130-1

، 5خیابان آزادی، مابین گلباد و گلگشت، ساختمان امیرکبیر، گلباد، طبقه : تبریز1553تهیه

cواحد 
33356510

 متری دوم، 8 متری اول، کوچه 12ماراالن، کوی استاد شهریار، خیابان : تبریز55تی داش بتون اهر

124پالک 
35452382

،  طبقه سوم25خیابان عباسی، تقاطع سیالب، ساختمان الماس،  پالک :تبریز23ثقال
33349572

36569596

5533878660 متری شانزده، پالک 10زعفرانیه، فلکه شهریار ،کوی امین، : تبریز55ثقیل پی

خیابان راه آهن، چهارراه قطران، مجتمع تجاری عمران، واحدهای اداری، : تبریز5ثمین تبادل

303، واحد 3طبقه 
34420399

9233296579دورازه تهران، خیابان شهید محالتی، پالک : تبریزثمین سیال

133859212، طبق 15، کوچه الدن اصلی، پالک 4شهرک پرواز، خیابان بابائی : تبریز55جهان آرمه زرین

34412449خیابان رسالت، کوی رجایی، ساختمان جی کار: تبریزجی کار تبریز

ـ6، طبقه 71جاده ائل گلی، کوی فردوس، خیابان دوم شرقی، پالک : تبریزچانقل

B، واحد 11فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه : تبریز515چتین قایا
33359931

33356514

 متری اول، 24 متری غربی، 18زعفرانیه، ایستگاه مدرسه، خیابان: تبریزچشمه ره آب

8، طبقه 14ساختمان رهاب، پالک 
33326344

-2، طبقه 27 متری شهید رحیمی، پالک 16شهرک ارم، : تبریز5چهار ستون تبریز

13634778267، واحد 13شریعتی جنوبی، اول کوی دانش، برج زمرد، طبقه : تبریز55حائل بتن آرمه آذر

1/2135411239خیابان آزادی،  کوی شهید تبریزی،  بن بست بهکار،  پالک : تبریزحسن آفرینان تبریز
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، طبقه اول، 371ائل گلی، انتهای گلشهر، ضلع جنوبی فلکه فردوس، پالک :تبریزحصار سدید

2واحد غربی، آیفون 
33865884

خیابان راه آهن، چهار راه قطران، مجتمع تجاری و خدماتی عمران، طبقه اول، واحد : تبریز5حفاري آب و صنعت

104
34438252-53

 متری بسیج، نبش خیابان پاسداران، جنب شرکت حفاری 35بلوار : شبستر حفاري سنگاب شبستر

91جهان آب، پالک 
42423337

57خیابان آزادی، روبروی بیمارستان سینا، جنب کنار گذر ماراالن ، پالک : تبریزخاک راه ندا
35418317

35400064

1033305291ولیعصر، خیابان معلم، کوچه نوبهار،پالک : تبریزخاک ریزه آذربایجان

5، واحد 6بلوار استاد شهریار، برج شهریار، طبقه : تبریزخاکوار تبریز
36598505

36598506

کمربندی میانی، بلوار دکتر حسابی، میدان شبنم، ساختمان شقایق، طبقه : تبریزخانمان آذر

4دوم، واحد 
35263387

 متری رسالت، پشت دبستان شهید 16توانیر شمالی، میدان گلپارک، : تبریزخانه سازي تجارت

، طبقه ششم24 متری دوم شرقی، پالک 10بهشتی، 
33287788

، 5خیابان فارابی جنوبی، جنب زیرگذر آبرسان، ساختمان عرش، طبقه : تبریزخانه گستر آذر

Aواحد 
-

3133299102 متری پنجم، پالک 10کوی الهی پرست، : تبریزخطوط انرژي شمال

35246667، طبقه سوم64خیابان دانشسرا،  کوی دانشسرا، پالک : تبریز 55خوشکار بهنام

2662383-0412میکائیل آباد،کارخانه آسفالت شرکت داش قران: خسرو شهر55داش قران

c333372806، طبقه سوم، واحد 2چهارراه آبرسانی، برج سفید : تبریزداش یوردي آذر

 و 3، واحد9بلوار استاد شهریار،  ساختمان اداری خدماتی شهریار،  طبقه : تبریز3554دالگا

4
36598330

، 5جدید (12پالک  قدیم پالک )شهرک الهیه، سبالن اول، ساختمان رایا،  : تبریز دال گستر سهند

طبقه دوم
35249801

 شهریور جدید، بین تقاطع طالقانی و شریعتی، ساختمان 17خیابان : تبریزدره دیز

4پزشکی کسری، طبقه 
35551905

، طبقه 12،  پالک 167خیابان شریعتی جنوبی، ساختمان مخابرات، شماره : تبریزدقیق ساز

2
35550748

، ساختمان ایپک، 3شهرک رشدیه، خیابان سروستان جنوبی، کوی سرو : تبریز5دقیق سازان مسکن تبریز

طبقه اول
36613245

33807159، طبقه چهارم16کوی ولیعصر، خیابان نظامی، کوچه اشکان، پالک : تبریزدلتا بیلدر

833802452کوی میرداماد،  خیابان بینش یک، پالک : تبریزدلتا بیلدر آذر ارس

ـ1 ، طبقه 581، خیابان شقایق، پالک 3ویالشهر، فاز : تبریزدلتا پی اسکان

92خیابان باغشمال، روبروی سپاه، پالک : تبریز553دند
35561055

35530552

6635425234خیابان ارتش جنوبی، کوی آسایش، پالک : تبریز455دورمان سازه

336589049 ، واحد 2، طبقه 514، نبش بیالنکوه، ساختمان (آبرسانی) تیر 7خیابان : تبریزدیباگران سهند

4 ، واحد 4، طبقه 514، نبش بیالنکوه، ساختمان (آبرسانی) تیر 7خیابان : تبریز554دیزج کار
36589034

36587734

، ساختمان ال کاپی، طبقه 439چایکنار، مابین تپلی باغ و کالنتر کوچه، پالک : تبریز55دیک داش

، واحد شمالی5
33364443

 متری بیالنکوه شرقی، نبش 18آبرسان، باالتر از بیمارستان شمس، : تبریز55راد بستر

، طبقه دوم379بازارچه شهرداری، پالک 
33853260-61

21233863672شهرک یاغچیان، فلکه بزرگ یاغچیان، جنب خیابان نصر، پالک : تبریزرادیان پی تبریز

دروازه تهران، روبروی آتش نشانی، جنب خدمات خودروئی نصیری، : تبریزراه بر نوین

(کناف ایران) 3پالک 
33290401-2

1943234141، پالک 1خیابان امام خمینی، پشت هنرستان طالقانی، کوچه فجر: سرابراه گستران بهنام

، 15خیابان منظریه، بیست متری چهارم، نبش کوچه فرهنگ و هنر، پالک : تبریز5راه نقش سالم تبریز

طبقه دو
34763858

کوی ولیعصر، خیابان مخابرات، باالتر از مسجد الصادق، مجتمع تجاری : تبریزراه ور

، طبقه دوم3گلدیس، پالک 
33318761

راه و ساختمانی تحلیل سازه 

ارک
شهرک انقالب، خیابان رجایی، خیابان باهنر، بن بست کتابخانه، پالک : عجب شیر5

16
37626446

 متری دوم 10 متری فردوس، کوچه نسترن، 35ائل گلی، کوی فردوس، : تبریز5راهداران بتن پلیمر

17شرقی، ساختمان الدوز، طبقه اول، پالک 
33853916

233322750 ، طبقه 6کوی ولیعصر، خیابان تخت طاووس، کوچه شیری پور ، پالک : تبریز5راوند بتن

3836386946، پالک 1خیابان قدس، کوچه قدس : اهر55رخنمون سنگ اهر

، برج 1، روبروی شهرداری منطقه (چایکنار)خیابان عالمه طباطبائی : تبریز5رسا ایستا پی

B1مشاوران، طبقه اول، واحد 

33369771

33369772

، واحد ششم، 31خیابان آذربایجان، میدان ژاله، کوی شهید غیبی، پالک : تبریزرسا صنعت گونش

طبقه اول
33829436

22037230300خیابان سعدی، جنب پزشک قانونی، پالک : مراغه55رصد توان

4خیابان آزادی، خیابان گلگشت، کوی ماندانا، کوچه شقایق، پالک : تبریزروادار
36378888

 36374794-5

خیابان عباسی، تقاطع توانیر شمالی،  جنب پل نیایش،  ساختمان اطباء، : تبریزرواق بناي تبریز

Aطبقه سوم، واحد 
36552553
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34445279، طبقه اول33 متری گلستان، پالک 18خیابان راه آهن، کوی : تبریزرواناب سهند

4خیابان کوچه باغ، پشت پاساژ ناصری، کوچه راشدی، پالک : تبریزروئین پی بنا
32821093

32841696

733826221 متری اول، پالک 8میرداماد، خیابان دانش، خیابان محراب، نبش : تبریز55روند آب آذر

7133373230خیابان گلگشت، بن بست گلناز، پالک : تبریزره آفر تبریز

 متری شمالی چهارم، 30 متری، خیابان 45شهرک صنعتی سلیمی، انتهای : تبریزرهروان صنعت و انرژي آسیا

35/2/35، پالک 48خیابان 
34329659

)2333364586خیابان فارابی،  روبروی شهرداری منطقه یک ، ساختمان : تبریز5115رهسرا خط10 )

247سه راهی ولیعصر، نرسیده به پمپ بنزین، جنب بانک ملت، طبقه دوم، پالک : تبریز513و. ریوآ 
33301163

33327416-20

زیرگذر آبرسان،  (جنب)، ضلع شمالغربی(چایکنار)اول خیابان فارابی : تبریز53زمین فرش

c، طبقه سوم، واحد 90ساختمان 

36554535

36554515

234210431خیابان راه آهن، پشت هتل دریا، کوی شهدا، کوچه شقایق، پالک : تبریز55زنوز گستر

21035557937 شهریور، پالک 17خیابان طالقانی، چهار راه : تبریز12535زودکار

3533308001ولیعصر، فلکه همافر، جنب داروخانه ارستو، چهارده متری اول، پالک : تبریز ژرفاپی

، بعد از پل منصور بطرف آبرسان، (چایکنار)خیابان عالمه طباطبائی : تبریز253ساختار سازه تبریز

، واحد غربی10روبروی شهرداری منطقه یک، برج عمارت صبا، طبقه 
33374993-4

2052232353خیابان شهید بهزاد اسدی، کوچه شهید قربانی، پالک : میانهساختمانی بهین بتن

87935421624خیابان طالقانی، نبش کوچه آقاخانی، پالک : تبریز55ساختمانی تدبیر کاران مهر

7136682023شهرک رشدیه، بلوار سروستان، ساختمان بلور، طبقه هفتم، آیفون : تبریزسازه پل

33323877ولیعصر، خیابان سعدی، مجتمع مسکونی ایرداک، شرکت سازه تبریز: تبریز35245سازه تبریز

شهرک یاغچیان، میدان توحید، نبش بن بست کوثر اول غربی، پالک : تبریزسازه سازان هشت

، طبقه اول245

33840828

33852561

 متری 8 متری داور، 12جاده ائل گلی، کوی دادگستری، خیابان عدالت، : تبریز5سازه صلب کسري

43ششم، پالک 
33810747

333820757،  واحد 114 متری گلها،  پالک 18ویالشهر،  فاز دو،  : تبریز 55سازه طرح تاوریژ

-، طبقه چهارم168، پالک 5توانیر شمالی، کوی آزادگان، نسترن : تبریزسازه طرح مشکین

 دوم۱۲تبریز بلوار ارتش جنوبی کوچه حاجی رضا  مجتمع تجاری ماهان پالک 13115سازه هاي آبی
۳۵۵۷۱۸۷۳

021-88077077

ـ131میدان نماز، ابتدای خیابان معلم، کوچه مرتضوی، پالک : عجب شیر55سازه هاي غشائی

3233815641 متری سوم، پالک 12 متری شرقی، 35زعفرانیه، : تبریز(سما)سازه هاي مرتفع آریا 

1236690222فرشته شمالی، روبروی الله پارک، بر اتوابان پاسداران، پالک : تبریز3سازه هاي نوین تبریز

سازه هاي نوین نقش 

آذربایجان
خیابان آزادی، مابین چهارراه ابوریحان و حکیم نظامی، بعد از الله زار : تبریز55

جنوبی، جنب بانک صادرات، ساختمان راد
34769729

- جنب ساختمان عقیق - نرسیده به اول عباسی - خیابان بهشتی شمالی - تبریز 553سازه و حرارت تبریز

418/1پالک 

35255706

35253675

خیابان آزادی، چهارراه ابوریحان بطرف نصف راه، کوچه حافظ، بن بست : تبریز4525ساواالن شکوه

42گلشن، پالک 

34751480- 81

 34775477

 متری هشتم، پالک 10کوی منظریه، پشت مجتمع طالئیه، کوی شورا، : تبریز55سایه گستر تبریز

108
34788860

سایه گستر نقشینه
خیابان شریعتی شمالی، نرسیده به چهارراه شریعتی، روبروی کوچه : تبریز

روبروی  )میارمیار، کوچه قلعه بیگی، پارکینگ طبقاتی گلستان، طبقه همکف 

(پاساژ عالی قاپو

35546124-5

37226745میدان مصلی، پاساژ آزادی، طبقه فوقانی: مراغهسپهر گستر قائم

بین چهارراه گلسار و پل بولسار، خیابان نواب، سمت چپ اولین کوچه، : رشت535سپید کرخه شمال

2بن بست مهر، انتهای کوچه، ساختمان توانا، طبقه 
013-32130554

434791057میدان منظریه، پاساژ سهندیه شرقی، طبقه اول، واحد : تبریز35ستاوند تبریز

 6، طبقه 18ولیعصر، خیابان مخابرات شرقی، اول همام تبریزی، کاشی : تبریزسخت اساس

(جنب مسجد امام صادق، روبروی چلوکبابی اکبری)

33323044

33305960

خیابان خواجه نصیر شمالی، خیابان موسوی، بن بست گل نرگس، پالک : مراغهسد ساز مراغه

26
37221245

، 66 متری کوثر،  دربند اول غربی، پالک 18شهرک یاغچیان،  خیابان : تبریز سد کنار ارس

4واحد
33856800

33266086، طبقه اول32، پالک 2ولیعصر، خیابان تختی، کوچه بیتای : تبریز4سدید پی پل

ولیعصر جنوبی، خیابان سعدی، هجده متری جودت، ساختمان سهند، : تبریزسدید پی مهرآباد

، طبقه دوم غربی14پالک 
33336403

c33322833 ، واحد 3، مجتمع ولیعصر، طبقه (فلکه بارنج)ولیعصر، میدان معلم،: تبریزسرریز بتن تبریز
سرمایه گذاري مسکن 

شمالغرب
43-1/633285937کوی ولیعصر، نبش توانیر، روبروی پزشک قانونی، پالک : تبریز

ولیعصر، خیابان پروین اعتصامی، خیابان صفا، میدان تجارت جهانی، برج : تبریز35122سگال آذر

3، واحد 11تجارت جهانی، طبقه 
33660066

، ساختمان 12جاده نیروگاه، تنگک دوم خیابان گلستان، نبش فرعی : بوشهر5سگال مدیران پیمان

صمیمی فر
52628523



نام شرکت
ساختمان

و ابنیه

راه و 

ترابري
 آبکشاورزي

تاسیسات 

و تجهیزات
نیرو
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و معدن
ارتباطات

ساختمانهاي 
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تجاري، اداري 

مرمت 
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باستانی

نفت 

و گاز

کاوشهاي 

زمینی
تلفنآدرس دفتر مرکزي

41134423256، پالک 4 بهمن، چهار راه قطران، ساختمان عمران، طبقه 22خیابان : تبریزسلیم بدر تبریز

خیابان امام، روبروی مسجد ساالر شهیدان، جنب کوچه شهید علیپور، : تبریز553سنا سازه آذربایجان

1، واحد 6ساختمان آیفر، طبقه 
33372034

433320701ولیعصر، خیابان اوحدی، ساختمان آماندا، طبقه : تبریزسنگین پایه تهران

، طبقه اول84خیابان آزادی، منظریه، پشت تاالر کندو، پالک : تبریزسنگین پی آذربایجان
34791891

34448222

خیابان مطهری، نبش خیابان سراسیماب ، جنب لوله فروشی اصغری، : میانه3553سنگین پیمان آذر

1پالک 
52240555

، روبروی 2شهر لیالن، خیابان شهید بهشتی،کوچه محمد سلیم، پالک : ملکانسوله سازي گستر لیالن

مسجد امیرالمؤمنین
37872563

خیابان امام، پایین تر از چهارراه آبرسان، اول کوی فروردین، مجتمع : تبریز55سومیار

16، واحد 6شهریار، طبقه 
33376569

ضلع جنوبی خیابان چایکنار، نرسیده به تقاطع آبرسان، ساختمان عرش، : تبریز4سویاران تبریز

6، طبقه 11پالک 
33368709

B33353434-6، واحد 17فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه : تبریز3413سه کوه

1533821913جاده ائل گلی، روبروی پیتزا پالیز، کوی ابریشم، کوچه اول، پالک : تبریزسهالن تبریز

3533308001ولیعصر، فلکه همافر، جنب داروخانه ارستو، چهارده متری اول، پالک : تبریز سهند آتروپات نوین

10۳۳۸۶۵۱۴۸، طبقه ۳متری فردوس، پالک ۳۵ائل گلی، بلوار : تبریزسهند آیسان تبریز

، نرسیده به میدان اطلس، روبروی ضلع غربی 8شهرک باغمیشه، شیت : تبریز55سهند بتن یول

، طبقه زیر زمین34مجتمع صائب تبریزی، پشت آژانس آریا، پالک 
36671481

8637222329خیابان غفاری، روبروی بسیج، پالک : مراغه5141سهند سازه البرز

 شهریور، نبش کوچه لک لر،  17خیابان شریعتی جنوبی،  باالتر از چهارراه : تبریز5سهند مکانیک تبریز

5طبقه فوقانی بانک سینا،  طبقه سوم، واحد 
35577067

1133820540متری ششم غربی پالک 10جاده ائل گلی کوی سهند :تبریزسهند نما

میدان دانشسرا، کوچه شفائیه، جنب فرمانداری، مجتمع جواهر، طبقه : تبریزسهندیه تبریز

3اول، واحد 
35264694

، طبقه 405، کوچه شهید علی نژاد، پالک 1چایکنار، نرسیده به بیمه شعبه : تبریز35سیال سازه زرین

آخر
33376760- 61

 ،  1، پالک 7، ساختمان نگین 7میدان شهید فهمیده، شهرک الهیه، سبالن : تبریز 5سیگما یول

(11زنگ ) 6طبقه دوم شرقی ، واحد 
36673128

خیابان شریعتی جنوبی، ابتدای خیابان صائب، جنب بانک ملی ایران، پالک : تبریز353سیماب صنعت تبریز

، طبقه دوم14

35564246

 35540233

خیابان طالقانی، روبروی آزمایشگاه ارک، ساختمان میخک، راه پله دوم، : تبریزسیمین بتن سهند

طبقه سوم شرقی
35543287

، 2محله عباسی، کوچه بنفشه، خیابان مناف زاده، ساختمان الماس، ورودی: تبریز4سیوندکاران تبریز

B، واحد 5طبقه 

36589598

36589498

33868398، طبقه سوم شمالی1شهرک یاغچیان، خیابان شفا، نبش توحید، پالک : تبریز55شالوده راه سهند

ـ3، طبقه (نبش کوچه)مرزداران، خیابان ستارخان، کوچه پوریای پنجم : تبریزشاهین فراز

2-10637226801خیابان شیخ تاج، مجتمع مهندسین خواجه نصیر، طبقه اول، واحد : مراغه55شکیل پرداز مراغه

36664355 غربی5، طبقه 7، خیابان امیر کبیر، برج ساحل2باغمیشه، شیت : تبریزشوسه راه تبریز

33868054 جنوبی12 متری شفا، ساختمان قائم، طبقه 24یاغچیان، خیابان نور، خیابان : تبریز5شلمی پی ریز ارس

734788594، برج مهدیه، طبقه 4نصف راه، روبروی شهرداری منطقه : تبریزشهر گستر فربال تبریز

، مجتمع مهدیه، 4نصف راه، اول آذربایجان، روبروی شهرداری منطقه : تبریز شهرسازي دریاي نور

5طبقه 

34412726

34392172

1335416907خیابان آزادی، خیابان حافظ، کوچه اکبری، پالک : تبریز5شیب افت پارس

36666710، جنب بیمه ایران23کوی ولیعصر، خیابان پروین اعتصامی غربی، پالک : تبریز55شیب افت تبریز

62536661699تبریزشهرک رشدیه، خیابان بوستان، کوی هشتم، پالک 55صاف آب سازه

33380562، طبقه اول42 متری گلها، پالک 6خیابان آزادی، جدیری جنوبی، : تبربز5صانع عمران برق

، 106، پالک 16منطقه عظیمیه، خیابان نیک نژاد شمالی، خیابان گلستان : کرج553صدرا مراغه

2واحد 
026-32548705

236603174، طبقه 72چایکنار، روبروی کالنتر کوچه، پالک : تبریز5صدر سازه رسام

9-1134768788چهارراه الله، جنب بانک مسکن، مجتمع تجاری آفتاب، طبقه آخر، واحد : تبریز3صنایع آترین تبریز

5232308968 پالک6، منطقه 2متری کوثر 12شهرک ارم، : تبریز 55طراحان آراز توران تبریز

139اول خیابان ارتش شمالی، پالک : تبریز55طرحاب خاک
35250531

35251037

-5، طبقه 95، پالک 3شهرک پرواز، خیابان شهید بابائی : تبریز5طرح گستر الکترونیک

خیابان راه آهن، چهار راه قطران، بازار مجتمع عمران، طبقه دوم، واحد : تبریزطرح نوین

205

34432292

34437383

خیابان پاستور جدید، تقاطع شهید جدیری، ساختمان نفیس، طبقه دوم، : تبریزطالیه آذر سهند

واحد شمالی
33350328



نام شرکت
ساختمان

و ابنیه

راه و 

ترابري
 آبکشاورزي

تاسیسات 

و تجهیزات
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و معدن
ارتباطات

ساختمانهاي 
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تجاري، اداري 

مرمت 

آثار 

باستانی

نفت 

و گاز

کاوشهاي 

زمینی
تلفنآدرس دفتر مرکزي

، طبقه 286پاستور جدید، تقاطع حاج جبار نائب، ساختمان پاستور، پالک : تبریزطلعت ساختار تبریز

همکف
35531720

14244228659خیابان آل محمد، خیابان حافظ، پالک : اهر 55ظریف سازه ارسباران

خیابان شهید مطهری، باالتر از پارک فرهنگیان، ساختمان تندیس، طبقه : میانه53عظیم یول

سوم
52246090

خیابان هفت تیر، نرسیده به بیمارستان شمس، طبقه باالی غذاخوری : تبریزعرشه سازان مقاوم

زیتون
-

، مجتمع تجاری فردوس، پالک (ع)فاز یک، میدان امام حسین : شهر جدید سهندعمارت سازان آذر

B 14
33445969

، ساختمان 491شهرک مصلی، نیاوران دوم،نبش کوچه هفتم،  قطعه : تبریز5عمران افراز

5الماس، طبقه 
36380920

109149245855خیابان استقالل، روبروی خانه های سازمانی، ساختمان ثمین، واحد : میانهعمران بتن داریس

7542255790 متری مسجد جامع، بلوک 12خیابان شهید رجایی، : مرندعمران بهسازه میشو

-، طبقه اول29، پالک 32زعفرانیه، کوی فرهنگیان، ده متری : تبریز55عمران پیشه سهند

، روبروی کلینیک پاستور، طبقه باالی بانک (خیابان امام خمینی)آبرسان: تبریز1552عمران تکامل تبریز

cسرمایه، ساختمان تشریفات، طبقه دوم، واحد 
33353577

2833816419جاده ائل گلی، فلکه گلشهر، خیابان صادقی، کوچه ویال، پالک : تبریز55عمران تکامل کاو

 3 ، طبقه 90آبرسان، اول خیابان فارابی، جنب زیر گذر شمالی، ساختمان : تبریزعمران جو

A، پالک 
36566002

چایکنار، نرسیده به بیمه تامین اجتماعی، کوچه شهید علی نژاد، پالک : تبریز55عمران رهیاب ارس

2، طبقه 405
33376760

633840828، طبقه 3/4ولی عصر، تختی شرقی، پالک : تبریز55عمران ساتراپ آذر

733339619، طبقه 12کوی ولیعصر، خیابان رازی میانی، پالک : تبریزعمران صبا نور تبریز

، طبقه 1، نبش کوچه سنگ تراشان، پالک 22طالقانی، نرسیده به کالنتری : تبریز5عمران عرشیاي آذر

همکف
35422264

7742255790 متری مسجد جامع، پالک 12خیابان رجائی، : مرند515عمران کوش آذر

9734483908خیابان بهار، روبروی بانک سپه شعبه رنجبر، پالک : تبریزعمران گونش تبریز

32314258، طبقه همکف3شهرک ارم، خیابان معلم، نرسیده به فلکه معلم، پالک : تبریز5عمران مسیر سهند

خیابان آزادی، جنب نهضت سواد آموزی، خیابان حج، روبروی مجتمع : تبریز1552عمران و آبادي تبریز

41مسکونی نسیم، ساختمان 

34794486

34794487

 متری صاحب الزمان، کوچه صفا دوم، پالک 35محله صاحب الزمان، بلوار : اهر5فاتح عمران ارسباران

112
-

: صندوق پستی )، B 6، واحد 6چهارراه آبرسان، ساختمان اسکان، طبقه : تبریز255فانار

513351976)
33356361-62

خیابان عالمه طباطبایی، روبروی شهرداری منطقه یک، عمارت صبا، طبقه : تبریزفانون

، واحد شرقی8

33353569

33367307

30435247069خیابان ارتش شمالی، بازار رضوی، طبقه اول، پالک : تبریزفراز بناي میشو

3-33286082ولی عصر، خیابان توانیر، نبش خیابان پارک دوم، طبقه چهارم کلینیک البرز: تبریز355فرا سازه تبریز

533824886، طبقه2رجائی شهر، کوچه شهید نیک کرد، پالک : تبریز فرا سازه طرح رهسان

1-33294850 مترو5اول زعفرانیه، روبروی مخابرات مرکزی، ایستگاه شماره : تبریزفراز سازه فزایند

1634412590، پالک 2، طبقه 2چهارراه الله، مجتمع عمران: تبریز55فراز سیال سهند

، واحد 3خیابان امام، ایستگاه میدان قطب، مجتمع تجاری مهدیه، طبقه : تبریزفرجام بتن

سوم
33356450

میدان ساعت، بطرف چهارراه منصور، کوچه اول، بن بست فردوس، : تبریز5فردا صنعت شمالغرب

35پالک 
35555130

24532430775 واحد7شهرک رشدیه، خیابان نگارستان غربی، آرین : تبریز5فرهیختگان سازه

 بهمن، روبروی شرکت آب و فاضالب استان، برج زمرد، طبقه 29بلوار : تبریزفزایند

A، واحد 3
33248214

37843885بلوار بسیج، جنب فرمانداری، روبروی مصلی: ملکان55فعال ساز آب ارس

ولی عصر، ابتدای خیابان توانیرجنوبی، کنارگذر پل توانیر، جنب کوچه : تبریز455فن آوران بارآب

4سیاح، پالک 
33330426

4334431815کوی فیروز، باالتر از سه راه فاطمی، کوی اکبری، پالک : تبریز5فنی مهندسی تالش برق آذر
فنی مهندسی نگین درفک 

شمال
833294654، طبقه 1ولیعصر، خیابان رودکی، ساختمان مهندسان، راه پله : تبریز5

فنی و مهندسی ژرف سازان 

انرژي

 متری سینا،جنب خشکشویی گلستان، 35گلشهر، روبروی برج شهران، : تبریز

14پالک 
33867461

فنی و مهندسی میالد کار 

آذران
4032815539 متری فیضیه شرقی، پالک 18خیابان آذربایجان، : تبریز5

خیابان بهار، اره گر، کوی شهید اکبر آدمزاد، بن بست خسروشاهی، پالک : تبریز55فوالد پی عمیق

37
34751973-4

31035263903،  پالک 3پل قاری، بازار فیروزه، طبقه : تبریز5قافالنسو

شهرک رشدیه، خیابان گلستان، خیابان سعدی، نرسیده به خیابان صفا، :تبریز4قاالن یورد

20پالک 
36610406
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833297250کوی ولیعصر، خیابان فروغی، کوی هادی، پالک : تبریز45قزل عمارت تبریز

33321780 شرقی4 ، طبقه C 5 متری اول، بلوک 8میرداماد، خیابان محراب، کوچه : تبریز5قیزیل سبالن

7-2033299806سه راهی ولیعصر، جنب بانک سینا، خیابان ابراهیم زاده، پالک : تبریزقلعه بابک

خیابان موسویها، روبروی مسجد طاق، نبش کوچه مال شهریار، پالک : مراغهقلعه چاي سهند

2، طبقه 116
37229987

آبرسان، فارابی شمالی، بعد از پل عابر پیاده، جنب ساختمان اداری بنیاد : تبریز53قلعه نماي تبریز

،  طبقه چهارم29مسکن، پالک 

36603640

36603644-5

سه راهی ولیعصر، نرسیده به پمپ بنزین، جنب بانک ملت شعبه نبوت، : تبریز431کارادنیز

طبقه سوم

33301163

33327416

، ساختمان تجاری اطلس، 0تبریزولیعصر، خیابان نگین جهاد، خیابان صدف، پالک 35کارکیان گستر

14، واحد 10طبقه 

33249184

33249194

437228456خیابان قدس، خیابان دکتر چمران، بن بست ناطقی، پالک :مراغه35کار و اندیشه ماندگار

335263753، طبقه 48خیابان مدرس، جنب بیمارستان ذکریا، پالک : تبریزکاسپین رهاورد ارس

، طبقه همکف، Jولیعصر، آخر خیابان نظامی، مجتمع برجهای آفتاب، برج : تبریزکرایبل

Dواحد 
33314525

4733372889خیابان امام، خیابان شهید بهشتی، کوی قره باغیها، پالک : تبریزکلبه عمران تبریز

4-66524823-4021، واحد2، طبقه 307ستارخان، ابتدای خیابان حبیب اهلل، پالک :  تهران2553کنتال دژ

، پالک 7خیابان آزادی، خیابان شهید جدیری جنوبی، تقاطع اول، قطعه : تبریزکوثر آذربایجان

290/9

33380567

33380573

234201014خیابان راه آهن، پشت هتل دریا، کوچه شهدا، پالک : تبریز3525کهن آسین سازه تجهیز

 بهمن، روبروی شرکت آب و فاضالب استان، برج زمرد، واحد 29بلوار : تبریز55کهن میر پاالق

1ب
33248420

-18، واحد 6ولیعصر، چهارراه شریعتی، ساختمان آناهیتا، طبقه : تبریزکیامکی جلفا

-140 متری فیضی، پالک 15سه راهی ولی عصر، خیابان سعدی، : تبریز5کیمیا بتن آذر

18833296404ولیعصر، خیابان شهریار، آخر لیدای جدید، پالک : تبریزکیمیا برق شرق

7433297348دروازه تهران، کوچه آزادگان، جنب ساختمان بهزاد، پالک : تبریزگستر آب تبریز

1935431010خیابان آزادی، چهارراه حافظ، کوی منتظری، ساختمان شاکری، پالک : تبریز55گنج آب تبریز
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، 4، 3، 2خیابان امام خمینی، چهارراه شریعتی، بازار شریعتی، طبقه دوم، واحدهای : تبریز5گنج سنگ سفید

شرکت سنگ سفید

35551653

35548959

40/1نصف راه، نبش کوچه مخابرات، پالک : تبریز3553الریز بتون غرب
34414190

34414198

خیابان خواجه نصیر، روبروی فرمانداری، کوچه شهید بٌکانی زاد، پالک : مراغه355111لوله پی گستر

1/272
37255965-6

60چهارراه آبرسان، کوی بزرگمهر، نبش پنجم شرقی، پالک : تبریز5315لیمیت
33342863

33340904

3-2236675852شهرک باغمیشه، روبروی آتش نشانی، خیابان آذر شرقی، پالک : تبریزماد تبریز

4133318298 متری سوم، پالک 12شهرک ارم، کوی المهدی، : تبریزمانا بتن تبریز

بلوار استاد شهریار، جنب اداره بهزیستی استان، ساختمان اداری و : تبریز55مانا پی ریزان تبریز

3خدماتی شهریار، طبقه 
36598021-2

 متری اندیشه، 6کوی ولیعصر، خیابان آذربایجان،روبروی بانک سامان، : تبریزمانا خاک سازه

3-1، واحد 35پالک 
33325434

219143167704رجائی شهر، خیابان دکتر حسابی، پالک : تبریزماهان گستر اقلیم

35422234خیابان آزادی، روبروی بیمارستان ارتش، طبقه فوقانی گل پیرا: تبریز54متین بنیان تبریز

A36557501، واحد 5، طبقه 90اول خیابان فارابی، ساختمان : تبریزمثلث برج ساز

48335534099خیابان طالقانی، ایستگاه الله زار، کوی امامزاده، پالک : تبریز55محکم پی تبریز

432888993، طبقه 2، راه پله 34شهرک امام؛ بلوک : تبریز54مرمر نماي هشترود

A33368807چهار راه آبرسان، ساختمان برج سفید، طبقه چهارم واحد : تبریزمسعود بتن تبریز

11-335265110خیابان چای کنار، نبش تقاطع منصور، ساختمان کاج، طبقه دوم، واحد :تبریز55مسیر نما
مشارکتی سهند آب 

(ساکو)آذربایجان 
5چهارراه آبرسان،  ساختمان رسا، طبقه : تبریز

33361696

33361666
معروف صنعت آذربایجان 

شرقی
65-333271062، واحد 6دروازه تهران، سه راهی ولیعصر، برج سینا، طبقه : تبریز3

، ساختمان (کوره باشی)، چهارراه قطران ( بهمن22)خیابان راه آهن : تبریزمعماران تبریز دومان

209عمران، طبقه دوم، واحد 
34443989

 متری توحید، طبقه همکف، 12خیابان عباسی، کوی انقالب، ابتدای کوچه : تبریز5منشور سبز تبریز

واحد غربی
-

B36556854چهارراه عباسی، چهارراه توانیر، ساختمان اطبا، طبقه چهارم، واحد : تبریز5مهاب گستر سبز

-6، طبقه 671نبش میدان منظریه، ساختمان پزشکان، پالک : تبریزمهر پی گستر

 متری فرهنگ، نبش کوی شقایق، پالک 24انتهای خیابان آخونی،  خیابان : تبریز355مهر کاشانه تبریز

، طبقه دوم1
32899449

خیابان آزادی نرسیده به شیخ الرئیس نبش خیابان جدیری جنوبی، پالک : تبریز5مهر نیک اندیش

16
33378997

2235447170انتهای خیابان گلگشت، ده متری چهارم، پالک : تبریزمهندسی آذر دقت راهوار

ـ، طبقه دوم غربی81دروازه تهران، خیابان آذری، کوی سبالن، پالک : تبریزمهندسی افراز سازه ها

 30آذر شهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، -  جاده تبریز35کیلومتر : تبریزمهندسی رادمان آذربایجان

 متری بیست و سوم، سمت چپ، قطعه دوم20متری اول جنوبی، 
34329306-7

44331708خیابان شهید ریحانی، نبش کوچه روشن، واحد اول: اهرمهندسی سپید بنیان ارسباران
مهندسی سترگ سازه 

پاسارگاد
1233313602، پالک 1ائل گلی، فلکه خیام، میخک: تبریز2553

333819362، طبقه 3، پالک 27 متری دوم، شش متری 24زعفرانیه، خیابان : تبریزمهندسی ستون بند مدینه

A33374398-9، واحد 3،  ساختمان بیر، طبقه (چایکنار)خیابان عالمه طباطبائی : تبریزمهندسی ماهسان صنعت آذر

2035538217خیابان ارتش جنوبی، خیابان باغشمال، روبروی اشکان، پالک : تبریزمهندسین  ابتکار پیشنهاد

مهندسین مشاور پادیر طرح 

تاوریژ
، طبقه 8 متری مخابرات، پالک 18 متری سینا، خیابان 35ائل گلی، بلوار : تبریز33

زیر زمین
33813344

مهندسین مشاور محیط 

فضآراء
B، واحد 6ولیعصر، فلکه بارنج، برج ارم، طبقه : تبریز3

33321781

33327965

 بهمن، روبروی شرکت آب و فاضالب استان، برج زمرد، طبقه 29بلوار : تبریزمیر

B1اول، واحد 
33248433

3134415830 متری بهنام، پالک 10کوی ولیعصر، خیابان شهریار، : تبریزمیراب سازه ارس

4، طبقه 911چهارراه آبرسانی، ساختمان : تبریز154میشو
33349059

33362184

، کوچه سبالن، پالک (ع)آخر خیابان گلگشت، باالتر از مسجد امام حسن : تبریزمیالد بتن آذربایجان

16
35446932

، جنب بیمارستان شمس، کوچه شهید یعقوبی، ( تیر7)خیابان آبرسان : تبریز5میهن دوست

5پالک 
36580049

444220083خیابان حزب اله، بن بست شهنازیان، پالک : اهر5ناظران عالی ارسباران

 بهمن، ایستگاه سرچشمه مجتمع تجاری اداری میالد، قسمت 22بلوار : تبریز55ندا آوران سیال آذربایجان

312، واحد 3اداری، طبقه 

35518063

35511610
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30333317108 متری دهم، پالک 8 متری اول، 18زعفرانیه، : تبریزنسیم کار

B32361029، واحد 7، طبقه Bرشدیه، انتهای بلوار سروستان، ساختمان اورانوس : تبریز55نقش آفرینان تبریز

-20، خیابان امیر کبیر، پالک 2شهرک باغمیشه، شیت : تبریزنقشه سازان آیدین

-بزرگراه پاسداران، پمپ بنزین رستمی: تبریزنقشه سازان تبریز

، پالک (1)شهرک باغمیشه، شیت یک خیابان امیرکبیر، خیابان صفا، صفا : تبریزنمودار سازه شمال غرب

، طبقه اول یا دوم26
36690638

735549885خیابان فردوسی، پاساژ آذربایجان، طبقه اول، پالک : تبریزنوآوران علوم و فنون کارا

334492931خیابان راه آهن، ساختمان دپو برقی، طبقه دوم، واحد : تبریز55نوآوران صنعت ریلی تبریز

جاده بنیان دیزل روبروی کارخانه موتوژن شهرک فناوری خودرو انتهای : تبریزنو آوران کنترل تبریز

305خیابان اول، پالک
34466434

میدان دانشسرا، کوچه شفائیه، محل سابق زورخانه گیو، پروژه درب : تبریزنهادکار

باغمیشه

35263484-7 

35254264

چهار راه منصور سابق، ابتدای خیابان دکتر بهشتی، ساختمان فاکر، طبقه : تبریزنهند

402، واحد 4

35264299

35251322

334501538، طبقه اول،واحد17خیابان آزادی، چهارراه الله، مجتمع تجاری الله، پالک : تبریز55نهند الکتریک آذربایجان

34442378بلوار آذربایجان، روبروی اداره کار و امور اجتماعی: تبریز545نی سار گاز تبریز

خیابان کوچه باغ، میدان شهاب، جنب مسجد الهوردی خان، کوچه استخر، : تبریزنیرو پدید سهند

3، طبقه 16ساختمان صبا، پالک 
34400070

D33341782، واحد 4خیابان جدیری شمالی، روبروی مسجد حرّ، ساختمان پروما، طبقه : تبریز55نیرو سازه ارس

134762763چهارراه ابوریحان، خیابان سعدی، نبش بن بست عظیم پوران، پالک : تبریز نیک سازه ارک ایرانیان

60232869538 متری اول، قطعه 18 متری چهارم، 20 تبریز، 4شهرک صنعتی : تبریز55واثق بتن هشترود

16537226670خیابان موسوی، علستان، پالک : مراغهوطن سازه سهند

535556199خیابان دانشگاه ، کوی تخت طاووس، پالک : تبریزویند

12135416060خیابان حافظ، نرسیده به چهارراه حافظ، رویروی کوچه دلگشا، پالک : تبریز4هرم تبریز

15 و 14، ساختمان سیمرغ، طبقه چهارم، واحد (بهادری)خیابان مدرس : تبریز1552هرم عمران آذر
35247142

35234535

، روبروی 3خیابان آزادی، باالتر از نصف راه، جنب شهرداری منطقه : تبریزهشت سر ارسباران

2، واحد 1اداره گاز، پالک 
34402658

935555975، پالک 3خیابان جمهوری اسالمی، ساختمان زرین، طبقه : تبریزهالل تبریز

2220193-10421خیابان دانشسرا، کوی سروان پاشائی، پالک : مراغه55همراه سازان ماد آوا

35259970، طبقه دوم22/4شنب غازان، کوچه شهدا، بن بست شهید جباری، پالک : تبریز5هموار راه تبریز

همیار راهداران استان 

آذربایجانشرقی
234786834، طبقه 9خیابان صائب، خیابان شهید ضیاء آذر، بن بست آذر، پالک: تبریز55

343222309 دفتر شرکت هند رود سراب901خیابان امام خمینی پالک : سراب4هند رود سراب

، انتهای کوچه بازارچه مسگران، 2دارایی جدید، خیابان شهید مدنی: تبریزهیدنکا

11، طبقه اول، واحد 2مجتمع تجاری و خدماتی صاحب االمر، فاز 

35261976-80

35263354

2244237029، واحد تجاری ساختمان، پالک 17خیابان حزب اهلل، کوچه حزب اهلل : اهر55هیدرو راه مطلق

، طبقه 1/3 متری دوم شکوفه، پالک 10رجائی شهر،بلوار دکتر حسابی، : تبریز55هیراد صنعت تبریز

سوم شرقی
33830284

کمربندی میانی، مال صدرای شمالی جنب روگذر سجادیه، نبش : تبریز55یادمان بتن پی

10داروخانه شبانه روزی دکتر واال، پالک 
35452902

633808938، واحد 6جاده ائل گلی، سعدی شیرازی، پالک : تبریزیاشیل پی آذر

434799737چهارراه ابوریحان، جنب موسسه مالی کوثر، ساختمان دنیز، طبقه : تبریز55یانار توپراق آذربایجان

روبروی آب و فاضالب )ولیعصر جنوبی، خیابان باختر، کوچه نیلوفر : تبریز55یکتا صانع آب

54، پالک (روستایی
33328846


