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2535530965-35531720پاستور جديد، تقاطع شهید نعلبندي پور، ساختمان پاستور:تبريز3آقاي جعفر سديدآبادچی

44452607774445261311خیابان قدس، ساختمان خالصی، طبقه سوم، واحد پنجم:  میاندوآب455آقاي میکائل نريمانیآباد بناي زرينه

آباد شهر ماهور تبريز
آقاي محمد تقی مالکی 

القلنديس
B3478859434420851، واحد 7نصف راه، اول اول خیابان آذربايجان، برج تجاري خدماتی مهديه، طبقه : تبريز

335595022-35595024 غربی5، واحد 6، برج ابريشم، طبقه (منصور سابق)خیابان امام، چهارراه بهشتی : تبريز54آقاي مهدي بلورچیانآبادکار

13328150233286708، واحد 2توانیر شمالی، بعد از زير گذر، مجتمع تجاري گل ها، طبقه : تبريز455آقاي رحیم فروزندهآبادکاران سهند

-3637253016میدان اوقاف، برج ياسمن، واحد : مراغه55آقاي امیر صدريان جیرانآبادگران خاک تمدن

آبادگران ويدهر
آقاي احمد دلخواه 

خسروشاهی
883328233933282339خیايان چايکنار، حد فاصل زير گذر منجم و ملل متحد، پالک : تبريز55

55آقاي حسین جنت خواهآب بند ايستا
، 4ائل گلی، فلکه فردوس به طرف فلکه ياغچیان، پشت ساختمان زمرد، پالک : تبريز

4طبقه 
3386572033865720

1013724269137242691خیابان شهید چمران، ساختمان مهندس خواجه نصیر، واحد : مراغه55آقاي اکبر احمديآب خاک آتروپات

13551608235516083خیابان خیام، نبش خیابان شهريار، پاساژ شهريار، طبقه دوم، واحد : تبريز35آقاي هادي بهروزيهآبراک سازه

93442826534428264خیابان آزادي، چهار راه الله، مجتمع تجاري الله، واحد : تبريز4آقاي رسول اکبرنژادآبراهه بتن تبريز

3557630835576308تقاطع طالقانی و ارک جديد، جنب بانک صادرات، ساختمان جم: تبريز55آقاي رضا بهنام کیاآب شیب راه

1273382191933821919متري پنجم، پالک 8ائل گلی،کوي دادگستري، : تبريز آقاي سعید رضا پورآب شیب ساخت ارس

3243669253036692531رشديه، بلوار بوستان، کوي اول، جنب کلینیک دکتر منیري، کوچه ياس، پالک : تبريز5 آقاي مسعود دارابیآبکو

23559507935595079، واحد 9چهارراه منصور، برج ابريشم، طبقه : تبريز55آقاي فرخ منتظريآپاريس سازان ارس

123442928434427297 و 11چهارراه الله، مجتمع تجاري الله، طبقه دوم، پالک : تبريز53آقاي میرعلی موسويآتش کاران سوزان

3476664034766640، طبقه دوم83ضلع شرقی میدان منظريه، نبش خیابان مرمر، پالک : تبريزآقاي يوسف احمديآتی طرح چهار بُعد

آخار سوالر
آقاي صمد جديري 

جديداالسالم
3382824333828243زعفرانیه، بلوار دکتر حسابی، میدان شبنم، ساختمان شقايق، طبقه اول جنوبی: تبريز5

3332826333328263، طبقه چهارم9کوي ولیعصر، پارک پروين اعتصامی، ساختمان الدوز، پالک : تبريز5آقاي محمدرضا عزيزيآدون ايران

45آقاي بهرام بريآديش کار
خیابان جمهوري اسالمی، خیابان مطهري، آخر راسته کوچه، نبش کوچه دلگشا، : تبريز

47پالک 
3525336435253368

آذران پی کاو سهند
آقاي حسام کالهدوز 

محمدي
1003331533233315332ياغچیان تقاطع نور و توحید باالتر از مسجد امام خمینی ساختمان دنیز واحد : تبريز55

23330160432889933کوي ولیعصر، فلکه همافر، پالک : تبريز5آقاي احمد حیدرانلوآذر آبیاران تبريز

آذر آژند
  آقاي محمد شکوري 

ديزجی
2013526320335263964، پالک 2، ساختمان فاکر، طبقه (منصور)خیابان شهید دکتر بهشتی : تبريز2554
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203478814734772196، واحد 8شريعتی جنوبی، بعد از تقاطع پاستور، برج آدانا، طبقه : تبريز45آقاي امین نقی زادهآذر آندير

933333594933321076 متري سینا، نبش کوي گلبرگ، پالک35جاده ائل گلی، فلکه خیام، : تبريز45145آقاي داوود قديمی سرندآذر اتفاق

374خیابان شهید دکتر بهشتی ، نرسیده به پل منصور، پالک : تبريز4آقاي سیدابراهیم گالبیآذر ادمان
35230797

 33366869
35250599

4آقاي  امین حاجی باقريآذر ارکان سازه
، 30شهرک زعفرانیه، باالتر از ايستگاه مسجد، روبروي فروشگاه کومه، پالک : تبريز

2طبقه 
3338007935264044

آقاي سیاوش مهرورزيآذر اروند راه
، طبقه اول، 3دروازه تهران، اول خیابان آذري، روبروي درب آتش نشانی، پالک : تبريز

2واحد 
3332718233324270

783658592536562721 ، پالک 11خیابان عباسی، ايستگاه کالنتر، کوي آزادي، بن بست : تبريز4آقاي جاويد مدديآذر افکار تبريز

163556232135568323خیابان شريعتی جنوبی، اول کوچه مهران، پالک : تبريز4آقاي قدير محموديآذر انجماد

3637827136378271، طبقه چهارم73 متري شرقی، پالک 35زعفرانیه، فلکه شهريار، : تبريز5آقاي  سهراب حبیب آذرآذر برج گستر

آذر بکتاش تبريز
آقاي بهروز شمسی 

خسروشاهی
3476307034763070، طبقه همکف1/3خیام، خیابان شهید زبر دست، کوچه شهید علیرضا تندرو، پالک :  تبريز55

3535آقاي  امیر حسین علیزادهآذر بنداد تبريز
خیابان خیام، اول خیابان بارون آواک، جنب گرمابه کبیر، ساختمان آسا، طبقه : تبريز

220سوم، پالک 

35556768

35556869
35550784

3382082633803398، طبقه دوم1جاده ائل گلی، نبش خیابان رازي، پالک : تبريز4آقاي بهرام نجفیآذر بهساز

4 يا 3 طبقه1ياغچیان خیابان توحید نبش خیابان شفاء پالک : تبريز 55آقاي حامد بايبورديآذر بنیان ابنیه
33349332

33868740
33349332

12+1سه راهی ولیعصر، ولیعصر جنوبی، کوچه حسینی، پالک : تبريز553آقاي حجت گل لرآذر بنیان نیرو

36569696

36569695

36588433

36551335

2836677625-36677626میدان شهید فهمیده، شهرک الهیه، جنب آتش نشانی،  ساختمان آذر پانیر: تبريز245آقاي محسن حقیقت نیاآذر پانیر

233332131533317338 متري ششم، پالک 12زعفرانیه، میدان دانش، نبش کوچه : تبريز55آقاي ابراهیم موذنآذر پايا پی

--6، پالک22 متري 8زعفرانیه، کوي فرهنگیان، : تبريز5آقاي احد مصطفی زادهآذر پل گستر

 ، طبقه دوم426خیابان شريعتی جنوبی، روبروي خیابان صائب، پالک : تبريزآقاي منوچهر قاسم زادهآذر پوتر
35555306

3530434
35559567

بلوار ائل گلی، نبش جنوبی سه راهی الهی پرست، ساختمان کاج، طبقه همکف: تبريز13آقاي محمد کوره پزآذر پیمان
33308370

33306300
33308370

آذر پینار
آقاي يعقوب علی محمد 

زاده بقائی
3336933333341900، طبقه سوم1چهار راه آبرسان، نبش کوي سهند، روبروي بانک مسکن، پالک : تبريز535

ــ، طبقه همکف9ولی عصر، خیابان توانیر شمالی، نبش بعثت، ساختمان :تبريز45آقاي علی احمد خانپورآذر تانش

63559519035595191، واحد 11چهار راه بهشتی، ساختمان ابريشم، طبقه : تبريز55آقاي جواد عزيزيآذر تاوه

5آقاي بیوک کوشا فردآذر جنوب
 ، طبقه اول E2ولی عصر، خیابان نظامی، میدان نظامی، برج هاي آفتاب، بلوک : تبريز

شرقی
ـ33272362

2093555269435550415خیابان شريعتی جنوبی، روبروي دبیرستان توحید، ساختمان : تبريز35آقاي غالمرضا عباچی خیابانیآذر چال تبريز

12خیابان خاقانی، خیابان روشنايی، مجتمع تجاري کبود، طبقه همکف، واحد : تبريزآقاي ناصر خسروشاهلیآذر حائل
35233514

35235074
35245448
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3332277533322776، طبقه دوم8کوي ولی عصر، فلکه تختی، تختی غربی، پالک : تبريز554آقاي مجید گلشن شرقآذر خاک توتیا

-1032901104 متري اول، ساختمان شهرداري، طبقه اول، واحد 12محله نظام پزشکی، : تبريزآقاي جمیل غفاريآذر خزر دورو سو

B73324853533248534، واحد 7 بهمن، روبروي جام جم، برج شهر، طبقه 29بلوار : تبريز45آقاي قربان نصیريآذر دُر بـُن

ـ33413902انتهاي خیابان شهید مدنی، کارخانه آسفالت نجفی: ايلخچیآقاي شهزاد علیزادهآذر ديلم سهند

35آبرسان، کوي مهرگان نهم، پالک : تبريز354آقاي علی کوتاهیآذر رخام پی
33366784

33374238
33828467

3476136034761360، طبقه سوم185متري بیست و ششم، پالک 10منظريه، خیابان ششم منظريه، : تبريز4آقاي يونس شاديآذر ره آب سهند

73337842733378428چايکنار، روبروي پل سنگی، نرسیده به اداره برق، ساختمان کوثر، طبقه : تبريز45آقاي سید رضا سید سلیلیآذر ساختار تبريز

153386021733860217نصف راه، کوي فیروز، کوچه مخابرات، پالک : تبريز55آقاي قنبر سرابیآذر ساخت لیالن

42225381-42252608041، طبقه اول14 متري حافظ، پالک 12خیابان پاسداران، : مرند45آقاي علی شاملیآذر سازه فدک

1663554167235543353شريعتی جنوبی، اول بارون آواک، مستشار، بن بست توفیق، پالک : تبريزآقاي سیاوش ارانی فردآذر سايوان

1553 آقاي صمید پور اسمعیلآذر سديد تبريز
خیابان فارابی، چايکنار شمالی، مابین پل هاي منصور و قاري، ساختمان مهر، طبقه : تبريز

8، واحد 19، پالک 3

35255454

35252727

35255335

35252727

3666053636660537میدان شهید فهمیده، الهیه، ساختمان تجاري ديداس، طبقه اول، واحد يک: تبريز45 آقاي رحمان مهدويآذر سلدرم داش

ـ2123016173 متري گلستان، پالک 12، 5شهرک ارم، منطقه : تبريز55آقاي علی نعمتیآذر سمنت تبريز

552آقاي حسین غفاروند اللهآذر سیال
، طبقه 90چهار راه آبرسان، اول خیابان فارابی، جنب راديولوژي آذربايجان، پالک : تبريز

4

36557780

36569909
36557780

3، طبقه 41کوي منظريه، خیابان جنّت، پالک : تبريز11112آقاي سعید پور شريفیآذر سیماب

34793370

34795416

34763459

34792063

3333392833333928، طبقه پنجم شرقی33متري اول، پالک24جاده ائل گلی، کوي الهی پرست، : تبريز4آقاي بهمن خرم نژادآذر سیوند

5آقاي جالل دواتی کاظمی زادآذر سوله تبريز
جاده ائل گلی، فلکه خیام، فلکه رجائی شهر، جنب کبابی الهی پرست، ساختمان : تبريز

3، طبقه 2شماره 

33271299

 33270737
33270733

-1234484595 متري سوم، پالک 10 متري پیام، نبش 18آخر خیابان صادقیه، شهرک رازي، : تبريز5آقاي محمد عبداله پورآذر شاخص سهند

5آقاي پرويز علیزاده رنجبرآذر شبکه
، 1/2کوي ولیعصر، خیابان نظامی، تقاطع قطران، باالي نمايندگی تويوتا، پالک : تبريز

طبقه چهارم
3330039933300399

_134779347، طبقه اول، واحد11خیابان خیام، خیابان طباطبايی، ساختمان امین، پالک : تبريز55آقاي عمادالدين اشرفیانآذر طرح آرا

K173334292633369887،واحد 7، طبقه 95خیابان فارابی، بعد از خیابان رضا نژاد، ساختمان رز، پالک : تبريز455آقاي امیر رضا صادقیآذر عامر

ــ26، پالک 12شهرک رشديه، کوي گلستان، کوي : تبريز55آقاي محمد نقشینهآذر عرصه عمران

ـ1233314073کوي ولی عصر، خیابان لیدا، کوچه حافظ، پالک : تبريز5آقاي بیژن نو بهارآذر فايق
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A3336871133375105، واحد 6، برج عرش طبقه 11ضلع جنوبی چايکنار، نبش زيرگذر آبرسان، شماره : تبريز455آقاي يوسف صیاديآذر کارا بینا

ــ، طبقه اول21آبرسان ، بلوار شهريار، کوي گلکار، کوي گلستان، پالک : تبريز5آقاي حسین نقدي باالنآذر کبود تبريز

آذر کیان آب
 آقاي محمدرضا فقیهی 

غفاري نژاد
143328253933282539خیابان عباسی، کوي اطلس، پالک : تبريز5

،طبقه همکف3شهرک رشديه،بلوار کوهسار، ساختمان نیاوران : تبريز55آقاي محمدرضا فتحیآذر گاالن
36614094

36614095
36614096

913230887732308877 متري غربی، پالک 10 متري استاد عالی نسب، اول 18اول ارم، توسعه ارم، : تبريزآقاي حمید عیوضی زادهآذر گرما آفرين

23331320533313205، طبقه 44 متري الله، ساختمان الله، پالک 10 متري اول، 14ولیعصر، فلکه همافر، : تبريز55آقاي رضا شعاريآذر گسترش تبريز

5/133853799 متري پرواز، پالک 24شهرک پرواز، خیابان : تبريز44 آقاي سلیمان شاکريآذر ماحال
33844752

33350511

-233850302شهرک پرواز، میدان اصلی پرواز، روبروي بانک ملی، پالک : تبريز55آقاي وحید محمود نژادآذر مثلث

3327201533272016، طبقه دوم19/1ولی عصر، خیابان فروغی، خیابان قطران، کوچه ياسین، پالک : تبريز5آقاي فرزاد بهنیاآذر منیر تبريز

آذر مهاد
آقاي کريم عبداله زاده 

سیفی
54

خیابان ارتش جنوبی، چهار راه باغشمال، روبروي بیمارستان الزهراء، ساختمان : تبريز

16، زنگ 4اطباء ، طبقه 

35531827

35547550

35547540

35568894

433302951-833338982ولی عصر، خیابان شريعتی جنوبی، کوچه آيالر، پالک : تبريز5آقاي اسماعیل حیدريآذر نصب گستران

233297963-2533297961، پالک STDولیعصر، خیابان مخابرات غربی، روبروي مرکز مخابرات : تبريز55آقاي  محمد رضا سلیمانیهآذر نمون

3669794436697944، همکف3باغمیشه، الهیه، خیابان سبالن، پروژه کوهستان، کاج : تبريزآقاي مجید اوجاقی نوشهرآذر نهند

12723334304033345368چهارراه آبرسان، نرسیده به پل باقرخان، جنب کوي فرهنگیان، پالک : تبريز5آقاي حسین اقدسیآذر يام

23441505834415066چهارراه الله، خیابان الله، جنب اداره ثبت احوال، پالک : تبريز5آقاي مجید بخشی زادهآذر يورد سال 

233475371834753718 متري اعتصامی، پالک 8خیابان الله زار، : تبريز5آقاي محمد افتخاريآراد بتن نمودار

55آقاي رضا ولی زادهآراز تاور انرژي
 متري شهید قره باغی، روبروي غذا خوري ستارخان، 24بلوار ستارخان، خیابان : تبريز

6پالک 
3267219432672194

43335203633352036، واحد 6خیابان امام، روبروي مسجد ساالر، ساختمان آيفر، طبقه : تبريز55آقاي سیدحسن میر واحديآراز تدبیر

83725243637252436 ، طبقه Bخیابان پاسداران، مجتمع گلها، بلوک : مراغه5آقاي بهرام جوديآراز سهند سازه

253741225937412259 متري، میدان سهند، کوچه آفاق، پالک 48خیابان : مراغهآقاي جواد نصیر فامآرکا بتن پرگاس

43655061836550618، طبقه 114آبرسان، چايکنار، اول فارابی، ساختمان فائق بتن، پالک : تبريز55آقاي هادي مهدي نژادآرک بتن تبريز

-232313478، پالک 1شهرک ارم، بلوار کوثر ارم، شکوفه : تبريز55آقاي صفر آقائیآرمان بتن آذر

55آقاي آرش فخیم حمزهآرمان سازه سهند
، 2/2چهارراه گازران، اول خیابان خیام، جنب بانک ملی، کوچه حصار، پالک : تبريز

ساختمان آرمان
3476731334780684
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533آقاي نويد نیک فرآرمان سازه فردا
، طبقه 3 متري شهید متذکر، نبش کوچه شماره 20خیابان پاسداران، خیابان : مراغه

همکف ساختمان آرمان
37454051-337454051-3

21114515آقاي قدرت احمد زادهآرمان نصر آذربايجان
خیابان آزادي، حد فاصل میدان الله و ابوريحان، نرسیده به روگذر : تبريز

ابوريحان،خیابان شاهد، جنب دانشگاه پیام نور
34767400-634767407-9

55آقاي مهدي مومن زادهآرمه بتن آبادگان
، روبروي شعبه يک تامین اجتماعی ،کوچه فرزامی، پالک  (فارابی)خیابان چايکنار: تبريز

، طبقه اول30
36555982-336555982-3

73478415734784157خیابان آزادي، جنب خیابان ملت، مجتمع آزادي، راه پله سوم، طبقه سوم، واحد : تبريز5آقاي محمد رضا آسیابیآرمه بنا ساز

355آقاي حسین آقا زادهآرمه پی عمیق
، 514خیابان آبرسان، باالتر از بیمارستان شمس، جنب بانک تجارت، ساختمان : تبريز

2 ، واحد 1طبقه 
3655039336589031

3331997733319977، طبقه دوم22/1ولیعصر، خیابان فروغی، انتهاي کوچه بهارستان، پالک : تبريز455آقاي علی آتش بهارآرمه دال تاوريژ

--خیابان شهید باکري، ساختمان پاسارگاد، طبقه اول: عجب شیر55آقاي علی پالیزبان شاهگلیآرمه کاران ايستا

4813288890132888901، هشت متري کوثر، قطعه 2نظام پزشکی، فاز: تبريز 5آقاي نادر امن اللهیآريا سنجش صنعت مهر

43559550435595745، واحد 7چهارراه منصور، برج ابرايشم، طبقه: تبريز55آقاي میثم فرزانآژند بتن میعاد

342225381342225380خیابان جلفا، بلوار شهید کسايی، روبروي گلپارک: مرند55آقاي محمد باقر عادلیآژند تحکیم

آژند داغ رادمان
آقاي حمید اسماعیل کرده 

مهینی
293330478733318981کوي ولیعصر، خیابان استاندارد، روبروي اداره استاندارد، پالک : تبريز55

B23337783233368102چايکنار، روبروي شهرداري منطقه يک، برج مشاوران، طبقه ده، واحد : تبريز455آقاي سعید سلطان زادآژند ساختار تبريز

93332744733327447ولیعصر، خیابان شهريار، کوچه سوگل، پالک : تبريزآقاي حسن سلطانیآژند فوالد

ــ، طبقه دوم2چهارراه آبرسان، کوچه حسن، کوي روشن، هشت متري اول، پالک : تبريز5آقاي محمدرضا رنجی ابريآسال بناي تبريز

خانم ربابه رحمت بارنجیآسمان فراز تسنیم آذربايجان
، 3، برج مهديه، طبقه 4نصف راه، اول آذربايحان، روبروي شهرداري منطقه : تبريز

1واحد 
3439217234392172

3478859434788594خیابان ساالري، روبروي خیابان امیر کبیر، پروژه الهیه: تبريز آقاي يوسف بهاريآسمان فراز مهديه تبريز

Cخیابان آزادي، بین گل گشت و گلباد، ساختمان امیرکبیر، طبقه سوم، واحد : تبريز45 آقاي سعید بهمنی اسکويیآسه تالش
33367447

33367747
33367646

-6232885018خیابان عالمه جعفري، خیابان خلیلی نسب، پالک : تبريز55آقاي محمد جاويد ديزجیآغ داش بناي آذربايجان

3336977133369771، طبقه دوم441/1خیابان منجم، روبروي مسجد رضوان، پالک : تبريز55 آقاي يوسف علیپور فروغآفاق گستر سراب

A33377550-233377553 1چهارراه ماراالن، ساختمان آفاق ويال،، واحد : تبريز55خانم ندا احمدپورآفاق ويال

337245923337245923خیابان امام خمینی، روبروي اتاق تعاون، طبقه فوقانی فروشگاه المعی: مراغه آقاي مرتضی ضیائیونآق چمن

1063231266932310934پل ارم، ساختمان شهرداري، طبقه اول، پالک : تبريز555 آقاي کاظم کريم زادهآالچیق ارم
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B33372630-233372633، واحد 10چايکنار جنوبی، برج ارک، طبقه : تبريز آقاي حسام عبابافیآلتین آي سازه

163381212833812128ائل گلی، کوي سهند، ايستگاه آسمانی، جنب پالک : تبريز55 آقاي ناصر پاشازادهآلتین راه سهند

--، طبقه سوم1الهیه، پشت پمب بنزين، خیابان پیام، نبش ظفر : تبريز55 آقاي داور  عطا مهرآلتین سازه آريان

23666439636664396میدان فهمیده، شهرک باغمیشه، خیابان الهیه، ساختمان ديداس، طبقه : تبريز5آقاي صالح پور اسمعیلآلتین کارايول

493668834736688347 ، کوچه الله، پالک 13شهرک رشديه، کوي بوستان، کوي : تبريز55 آقاي عباس احسانی فرآلتین کوشک

4ولیعصر جنوبی، خیابان سعدي، ساختمان مهديه، طبقه : تبريز534 آقاي ناصر ايمانی رادآلوارس پی آذربايجان
33311402

33323958
33311402

آنکاراز
آقاي کامبیز محمودزاده 

رحیمی
2903479464735261472، پالک 26شريعتی جنوبی، کوي دانش، دانش : تبريز5

55 آقاي مهرداد رستمی اهرآوارسین
کوي ولیعصر، روبروي خوابگاه دانشگاه تبريز، زهره غربی، نبش بن بست اولدوز، : تبريز

2، طبقه 4پالک 
--

آوارسین سهند
 آقاي  کريم عبداله پور 

ماسوا
55

 متري سینا، جنب مجتمع آموزشی سما، پالک 35جاده ائل گلی، فلکه خیام، خیابان : تبريز

 طبقه دوم76،
3332284533322845

73657625936564018، پالک (ع)خیابان عباسی، کوچه مسجد سجاد: تبريز آقاي کامیار حسنی مهرآوند آب شهر

2136662921-536662920، واحد 3میدان شهید فهمیده، اول شهرک الهیه، مجتمع تجاري ديداس، طبقه : تبريز55 آقاي ودود علیزاده نظمیآوند بنا سهند

55 آقاي هادي کوشائیانآونگ تبريز
، 4خیابان راه آهن، ايستگاه سرچشمه، مجتمع خدماتی و  اداري میالد، طبقه : تبريز

403واحد
35517840-135513487

A، واحد 4، طبقه 90ابتداي خیابان فارابی، جنب زير گذر آبرسان، ساختمان : تبريز 55 آقاي مهدي فتاحیآويژه ساز تبريز
36573030

36573031
36584149

55آقاي فرامرز نريمان جهانآيدين فراز آذر
، طبقه سوم، 51، اول کوي موالنا، ساختمان شمس، پالک (آبرسان)خیابان هفت تیر: تبريز

واحد غربی
3656576936565769

55آقاي ايوب خوش خبرينکی کندآيدين کنترل آذربايجان
 متري اول، مجتمع تجاري امانت، طبقه اول، پالک 12خیابان اره گر، نظام پزشکی، : تبريز

7
3286501332865013

ابنیه سازان چالشگر
 آقاي عباس سالم زاده 

سلماسی
55

، طبقه اول واحد شمالی، 21، پالک 26 متري 10 متري ششم منظريه، نبش 20: تبريز

سالم زاده
3479646334771813

55 آقاي بهزاد فرزام فردابنیه ساز نو انديش
ولیعصر، خیابان شهريار، پايین تر از چهار راه اعتصامی، کوچه تعاون اول شرقی، : تبريز

5، طبقه 25پالک 
3329029833290360

5 آقاي سجاد خیري خلیل ونداتکون راه ناوديس
جاده صوفیان، روبروي سیمان صوفیان، ضلع شرقی شهرک صنعتی صنايع : تبريز

ساختمانی، کارخانه آسفالت حسین زاده
4252891642528916

55 آقاي کريم ملکیاحداث آذران راه
، طبقه سوم 138 متري دانش، پالک 22خیابان ولیعصر جنوبی، خیابان آذري، : تبريز

شرقی
3330868433308684

55آقاي حسن احمد پورارتقا وزين عمارت
، طبقه منفی 0خیابان آزادگان، پائین تر از چهار راه سینما، جنب مبل فرهنگیان، پالک: اهر

1
--

ارس داش تبريز
 آقاي  علی احمدي تکمه 

داش
190914314092109143140921کوي ولیعصر، میدان رودکی، کوچه مهر، پالک : تبريز545

3254481902632544819-4026، واحد 4، طبقه 27عظمیه، میدان مهران،خیابان بوستان چهارم، پالک : کرج 553آقاي کمال امینیارس عمران آذربايجان

B3333563133335630، واحد 5ولیعصر، فلکه بارنج، نبش خیابان ابن سینا، برج ارم، طبقه : تبريز4 آقاي بهنام حسن پورارس يول تبريز

5 آقاي دادگر حسین زادهارس يول ماکو
 کیلومتري جاده تبريز، صوفیان، روبروي سیمان صوفیان، ضلع شرقی شهرک 20: تبريز

تخصصی مصالح ساختمانی، کارخانه آسفالت حسین زاده
42528915-

--84چهار راه آبرسان، کوي سهند ، پالک : تبريز55آقاي علی افشار زندارکان کومه تبريز
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55  آقاي محمدرضا شاکريارکان گستر قرن
خیابان ابوريحان، جنب بانک ملی شعبه ابوريحان، ساختمان میثاق، طبقه اول، واحد : تبريز

3
347982024767609

3381220233812202، طبقه اول36 متري پنجم، پالک8میرداماد، خیابان بهاران، اول : تبريز آقاي علیرضا قويدلارک سازه آذر آبادگان

3542525935409589، طبقه دوم55پاستور جديد، ما بین حافظ و ماراالن، پالک : تبريز5 آقاي حسین طالبیارک سازه تبريز

ارک سازه سهند
 آقاي امیر محمد جعفري 

فرمند
35

، قطعه 7 متري علوي، پالک 18دروازه تهران، ولیعصر جنوبی، خیابان آذري، : تبريز

وياليی
3332792433327924

اساس سازان آذربايجان
 آقاي محرمعلی آقاجانی 

امامیه
5

جنب مسجد )خیابان امام، پايین تر از چهارراه آبرسان، اول کالنتر کوچه، کوچه اول: تبريز

32، پالک (امام سجاد 
33563083356308

55 آقاي حسین آقائیاساس طرح آذر
، 6 شهريور جديد، مابین تقاطع شريعتی و طالقانی، برج امپراطور، طبقه 17خیابان : تبريز

Dواحد 
3557441835571548

ـ33845368، طبقه دوم15 متري فردوس، کوي اول، پالک 35کوي فردوس، : تبريز5 آقاي وحید ربانی مورخاستیل راديه آذربايجان

3 آقاي محمد بديعیاسکان آراي آذر
، 8کوي ولیعصر، فلکه همافر، انتهاي همافر غربی، مرکز تجارت اطلس، طبقه : تبريز

7واحد 
3324905133249051

A3337361933373620، واحد 10خیابان امام خمینی، فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه : تبريز455 آقاي مهدي موسی علیاسکان و گسترش پارس

2937237502-37253328ابتداي خیابان سعدي، مجتمع  خدماتی تجاري نفیس، طبقه پنجم، واحد جنوبی: مراغه455 آقاي الهوردي باغبان امیراسکلت سازان نوآور

3661080136610800میدان فهمیده، الله پارک، کوي فرشته جنوبی، بلوار مالک، ساختمان سپید: تبريز3آقاي رضا رزمیاطمینان ساز تبريز

افق راه سعدي
آقاي  انوشیروان خاکپور 

(رئیس هیئت مديره)
13557757935577579، واحد 19خیابان شريعتی جنوبی، کوي شهید هادوي، پالک : تبريز

773443685634436856خیابان قطران شمالی، خیابان شهید باهنر، روبروي کوي ابوريحان، پالک : تبريز55 آقاي رامین مومن هاشمیالماس بتن آذربايجان

83327171233271712، واحد1ولیعصر، تقاطع کريم خان و اوحدي، پالک : تبريز55آقاي امین کاظم زادهالمان پادير ساز

88958629-88969787021-3021، طبقه 394خیابان فلسطین شمالی، پايین تر از بلوار کشاورز، پالک : تهران55 آقاي محمد طالبیالمان سازه راه

--158چهارراه عباسی، خیابان شهید رجايی، دربند زيبا، پالک : تبريز55آقاي غالمعلی اسد زادهامید راه تبريز

انبوه سازي و سرمايه گذاري 

پی گذار آذر
5آقاي داود آزاد

 شهريور، جنب کوچه مهران، اول 17شريعتی جنوبی نرسیده به چهارراه : تبريز

3، واحد 2، طبقه 256ساختمان
3554012035540130

3337056333365394، واحد غربی8آبرسان، پشت قنادي ايوبی، ساختمان امید، طبقه : تبريز355 آقاي احمد پیداانديشمند سازان ايمن

ــ، طبقه همکف12نصف راه، کوي فیروز نو، کوچه پروانه، پالک :تبريز55 آقاي صمد قلعه گیرانديشه کار نوين

54 آقاي مهدي تجويدياو داش بتون
، 1 متري دوم غربی، ساختمان گیسوم 10جاده ائل گلی، کوي الهی پرست، نبش : تبريز

طبقه اول
3329647433296475

515 آقاي جاويد خیابانیاودالر
 متري خیابان شهید روحانی،روبروي بانک ملی، 45جاده ائل گلی، فلکه خیام،  : تبريز

4 ، طبقه 78ساختمان تاماي، پالک 

33820625

33820825

33820629

33821220

اورين حصار
 آقاي مسعود کاظمی 

کاوکانی
1213325813333370074خیابان امام، خیابان رضا نژاد، دمشقیه غربی، ساختمان چترا، پالک : تبريز355

 آقاي علیرضا معتمدياولکاپی
، واحد 3، طبقه 202، ساختمان سیمرغ، پالک (بهادري سابق)ابتداي خیابان مدرس : تبريز

12
3523732735244403

163381212833812128ائل گولی، کوي سهند، ايستگاه آسمانی، پالک : تبريز55 آقاي خلیل جنگجواهرام پرداز سهند
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55آقاي  غالمرضا قندهاريايده عمران غرب
چايکنار، پل سنگی، خیابان رضا نژاد، خیابان دمشقیه غربی، نبش کوچه رضائی، : تبريز

1 طبقه 88ساختمان 
33368081

33368081

33251911

ايستا پل ژرف
آقاي امیر شعاري باويل 

علیائی
3332665133326651، طبقه اول22ولیعصر، تختی شرقی، بیتاي دوم، پالک : تبريز55

4 آقاي عطاء اهلل حق شناسايستا ساختار آذر
خیابان شريعتی جنوبی، چهارراه هفده شهريور، مجتمع تجاري اطلس، طبقه دوم، : تبريز

54پالک 
3553558835535588

40شهرک رشديه، خیابان بوستان، کوي سیزدهم، کوچه الله، پالک : تبريز55آقاي مجتبی افتخاري بنابايستا سازه سويل
36687316

36688588
36688588

3441052534442756اول خیابان اشکان، پروژه کوه نور- خیابان راه آهن : تبريز آقاي بهروز دادمندايستا سازه کوه نور

53439217234419396، مجتمع مهديه، طبقه 4نصف راه، اول آذربايجان، روبروي شهرداري منطقه : تبريز 5 آقاي نادر دادمندايستا سازه نگین تبريز

3386736033867360، طبقه سوم شرقی160 متري فجر، کوچه ششم عرفان، پالک 18شهرک ياغچیان، : تبريز55 آقاي شهرام عین الهیايستا طرح تاوريژ

ايستاب پی
 آقاي مهرداد رحیم زاده 

ايلخچی
286354066503804408خیابان طالقانی، پاستور جديد، کوچه گلزار، بن بست برادران، پالک : تبريز

14-146554613-7/136554613خیابان عباسی،ايستگاه طاق،کوي مسجد کالنتر،پالک: تبريز55آقاي حمید اکبر زاده هلل لوايلقار بتن آذربايجان

103553004935550343، طبقه آخر، واحد 167خیابان شريعتی جنوبی، تقاطع والمان، ساختمان : تبريز35آقاي حمید مراغه چیان اصلیايلکاپی

2014242540142425401خیابان جانبازان، نبش کوچه اول، پالک : شبستر55آقاي علی بهرنگايلیار شهريار

455  آقاي جعفر هاشم زادهايل يوردي
، 1ولیعصر جنوبی، آخر خیابان سعدي، خیابان گلستان، روبروي بنگاه ونک، طبقه : تبريز

32پالک 
3324319233243192

3661080136610800میدان فهمیده، الله پارک، فرشته جنوبی، بلوار مالک، ساختمان سپید: تبريز5آقاي شجاع رزمیايمن راه ايثار

B، واحد 9کوي ولیعصر، فلکه معلم، برج ارم، طبقه :  تبريز55آقاي مهدي شلیخاايمن راهساز تبريز
33868997

33868983
44554859

45آقاي محمود پور باقريانايمن گستر زرين
، 1، پالک 3خیابان آزادي، روبروي شرکت گاز استان، جنب شهرداري منطقه : تبريز

طبقه سوم شمالی
3440117734390834

باتارد
آقاي  محمد ابراهیم صالح 

پور
202، آپارتمان شماره 2، طبقه 68خیابان بهشتی، ساختمان فاکر شماره : تبريز344

35264073

35261914
35237600

5333074343307434 طبقه 1زعفرانیه، خیابان صائب، کوچه نان ماشینی، پالک ،: تبريز455آقاي سلیمان شفیقی نیاباشقا بتن

3669003536690028شهرک رشديه، انتهاي بلوار بهارستان، برج تبريز: تبريز45آقاي کريم پرويشبتن آباک روز

13555215835571289، طبقه 14شريعتی جنوبی، اول صائب، جنب بانک ملی، پالک : تبريز12545آقاي  افشین شهرام فربتن آذر

45آقاي محمدعلی ولی پوربتن بارداق
خیابان آزادي، انتهاي شهید جديري جنوبی، روبروي ساختمان مرکزي ايرانسل، : تبريز

، طبقه پنجم43کوي جعفريه، کوچه سوم غربی، پالک 
3334220633342205

f7، واحد 7چهار راه آبرسان، ساختمان اسکان، طبقه : تبريزآقاي کريم اسد زاده انرجانیبتن بنیان
33351937

33351935
36374105

455آقاي حبیب کاظم زاده مرندبتن پهنه
، 67چهارراه آبرسان، اول ضلع شمالی خیابان فارابی، روبروي پل عابر پیاده، پالک : تبريز

طبقه اول
3655449936577977

ـ1235511130خیابان خیام، کوي شهريار، کوچه شهید ابراهیم زاده، پالک : تبريزآقاي عبداله فرهنکیبتن پیمان تبريز

263384134733850248شهرک پرواز، خیابان کالهدوز، کوي استادان، پالک : تبريز55آقاي مازيار روزپیکربتن پیکر سازه
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3448259934482599بلوار رسالت، بلوار صادقیه، روبروي بانک ملی، ساختمان الماس شهر، طبقه ششم: تبريز55آقاي امین حسن پوربتن تخت تبريز

55آقاي يوسف اسديبتن تالش سبز
جاده ائل گولی، فاز دو ويالشهر، خیابان گلها، خیابان میخک، کوچه دوم شرقی، : تبريز

، طبقه سوم320قطعه 
ـ33822493

53382160833821608، طبقه 11ولی عصر ، نگین پارک، کوچه ايثار، پالک : تبريز55آقاي ظهراب علیزادهبتن حائل

3383336002833352297خیابان منتظري ، ساختمان خلیفه گري ارامنه، طبقه دوم، پالک : تبريز455آقاي نادر شهالئی مطلقبتن دشت تبريز

558347745434774217 تبريز، پالک 3خیابان صائب، باالتر از سازمان عمران شهرداري منطقه : تبريزآقاي علی صادقبتن روز

3334834436605066، طبقه آخر120، پالک 2آبرسان، کوي اطباء ارم : تبريز5آقاي بابک ستاريبتن ساز فراز

233338358-3333296257ولیعصر، چها راه شريعتی، خیابان مخابرات، ده متري ژان، پالک : تبريز1145آقاي احمد باقريبتن سازه آذربايجان

163382766933827669-15جاده ائل گلی، کوي دانش، روبروي کوچه گلستان، پالک : تبريز55آقاي  ابراهیم سیفی اصلبتن سازه هوراند

5آقاي صمد ترابی نیابتن فرش پايدار
، پاساژ پالسما، 0باغ گلستان، کوچه پست خانه قديم، خیابان امام خمینی،پالک: تبريز

2،واحد2طبقه

35574169

35574168
35569428

442خیابان امام، نرسیده به چهار راه بهشتی، روبروي مسجد حاج احمد، پالک : تبريزآقاي جمشید برزگربتن کاوه آذربايجان
33366947-8

33341032
33354376

13443709734437097، طبقه 11 متري اول، پالک 8 بهمن،  کوي اسالمی،  22خیابان : تبريز35آقاي محمد رضا تقی پوربتن کوهپايه

4، واحد 3بلوار استاد شهريار، ساختمان اداري خدماتی شهريار، طبقه : تبريز3آقاي بابک تاج الدينیبتون پايه
36598410

36598140

36598410

36598140

بتون کرپی
آقاي ناصر اشک ريز قره 

آغاج
323557312835573129 شهريور قديم، کوچه فکرانه، کوچه حاج سلمان، پالک 17خیابان : تبريز355

3331202533312025، طبقه همکف20 متري اول، پالک 10ولی عصر ،خیابان فروغی، فلکه همافر، : تبريزآقاي اصغر بابائیبرج افراز سپهر

3727849437278494اتوبان امیر کبیر، روبروي نیروگاه برق عشرت آباد: مراغه55آقاي وحید عبدالکريم وندبرج خود ايستا

4 آقاي علی ارحمی خواجهبرج سازان ايمن تبريز
 ، طبقه 77خیابان آبرسان، خیابان بیالنکوه، روبروي مسجد میر رسول، پالک : تبريز

زيرزمین
365687686568746

آقاي نادر مدبر قره قوزلوبرج سازان بناب
، مجتمع تجاري آفتاب ، 18، روبروي بهارستان 3شهر جديد سهند، فاز يک محله : سهند

، طبقه همکف39پالک 
3344199433441994

308، بازار فیروزه، طبقه سوم، واحد (پل قاري)اول خیابان ششگالن: تبريز55آقاي مسعود احمديبرج سازان میناي تبريز
35232742

35232303
35236286

5آقاي يوسف برنابرج طراح تاوريژ
، 25، خیابان پروفسور کرم زاده، کوچه چهارم، پالک 2شهرک باغمیشه، ولیعصر: تبريز

طبقه سوم
ـ33322683

4/13330517433305174، پالک 3ولیعصر جنوبی، خیابان باختر، کوي جعفريان، ساختمان آرمین، طبقه : تبريز45آقاي مرتضی افشاريبرج طالئی ارس

493367752633677526خیابان سرباز شهید، آخر وحدت، کوي ايمانی، پالک : تبريز5آقاي ابراهیم سلیمیبرج نیلی آذربايجان

5653555007834793292خیابان شريعتی، مابین صائب و پاستور، بن بست شاکر،  پالک : تبريز 5آقاي حجت نور افکنبرق رسانی نگین برق آذربايجان

3، طبقه 63میدان ساعت، روبروي پمپ بنزين، پالک : تبريز5آقاي محمد تقی ستايشیبسان
35563147

35562095
35562095
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19/13327224533272016ولیعصر، فروغی، خیابان قطران، کوچه ياسین، پالک : تبريز54آقاي مهرداد بهنیابکداش آذربايجان

62خیابان ارتش شمالی،  پاساژ بهارستان، طبقه اول، پالک : تبريز5آقاي جعفر جوادپور مقتدربل داش
35263171

35266499
35263171

301،واحد 3 فاکر، طبقه 22خیابان بهشتی، ساختمان شماره : تبريز آقاي يوسف دائی سرخابیبنا آفرين تبريز
35261916

35263408
35263408

423324224933242366ولیعصر جنوبی، خیابان باختر، کوي سوم شرقی، پالک : تبريز454آقاي يونس پاکزادبنا آفرينان آذر

55آقاي حمید گلشن شرقبنا آفرينان نوياد
خیابان شهريور جديد، بلوار شهید قاضی طباطبائی، روبروي بستنی وحید، بن 17: تبريز

، طبقه اول1بست مه پیکر، پالک 
3556236835562368

بنا بیلدر
آقاي آرش محمدزاده 

بهروز
4043381486435558436خیابان شريعتی جنوبی، پاساژ ضرغامی، طبقه آخر، پالک : تبريز5

بنا گستر آذربايجان
آقاي سید محمدعلی 

منصورفر
G4، واحد 6سه راهی ولیعصر، برج سینا، طبقه : تبريز

33302762

33302708
33302762

163330362133303621، پالک 2شهرک پرواز، خیابان شهید بابايی اول، کوي نسترن، بن بست نسترن: تبريز535آقاي هاتف معرفتبند سويول

3658031436580368تقاطع بیالنکوه، نبش کوچه دهقان (چايکنار شمالی)خیابان فارابی : تبريزآقاي علی فوالدي صلواتبنیاد بتن آذرآبادگان

683441169034411690چهارراه الله، مجتمع تجاري الله، پالک : تبريز545آقاي علی کوزلیبنیان سیال

-235257474، طبقه 2خیابان دانشسرا، کوچه گلکار، پالک : تبريزآقاي حسین بابايی فردبنیان نقش آذربايجان

4163551087235519730 واحد 4خیابان راه آهن پاساژ میالد طبقه : تبريز55آقاي سیدعلی کاشی کلهريبهبود سازه آذربايجان

-44262172-041بخش هوراند، خیابان هوراند، جنب مسجد قدس: اهرآقاي کريم آذرنیابه خدا

12-1235545411-50035545411خیابان شريعتی جنوبی، نبش پاستور جديد، ساختمان آريا، طبقه سوم، پالک : تبريز455آقاي فريد قاريبهسازان ابنیه تبريز

263557233135572332و24خیابان ارتش جنوبی، چهارراه باغشمال، کوچه حاج رضا، پالک : تبريز55آقاي محمد رضا حیدريبهسازان انرژي سازه

333592993359299، طبقه دوم58خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوري، نبش کوچه گلناز، پالک : تبريز5آقاي اکبر قسمتیبه کاران برج آذر

-33240186، طبقه سوم10 متري مهدي، پالک 10ولیعصر جنوبی، خیابان سعدي، : تبريز55آقاي روح اله دوست زادهبهین پاالر ارک

54آقاي محمدرضا نورآوربهین پیام گستران
، مجتمع (متر باالتر100) متر باالتر از میدان بسیج، روبروي اطلس پود 300: تبريز

تجاري مهر، طبقه دوم
36374561-236374563

504222150442221504خیابان شهدا، پشت دبستان امام، پالک : مرند5آقاي اسماعیل بیدار مرنديبهین راه ارسباران

7063476451534764515خیابان منظريه، جنب آتش نشانی، کوچه پنجم منظريه، پالک : تبريزخانم شهرزاد رامیبهین گستر تبريز

3331940033319400، طبقه اول26، پالک 22 متري 8زعفرانیه، کوي فرهنگیان، : تبريز45آقاي رضا تاري زادهبیاض يورد سهند

5آقاي میرمسعود موسويبیدرنگ
، 22چهارراه شريعتی جنوبی، روبروي کوچه ارک، جنب داروخانه اطمینان، پالک : تبريز

طبقه اول
--

بیر
آقاي  علی اکبر کاظمی 

دادور

، ساختمان 5، خیابان عالمه طباطبائی، جنب مدرسه شاه حسین ولی، طبقه (چايکنار): تبريز

بیر

33258690-1

3258693-4
33258756

3656751333350855، واحد جنوبی5، طبقه 14خیابان شهید رجايی، کوي ارکیده، پالک : تبريز55آقاي داود داداشی ورگهانبیرلیک سازه پی

3آقاي ناصر رهنماي هاللیبیندر زمین گستر
 متري نوروز ابراهیمی، کوي شهید 17 متري، 20خیابان منتظري، باالي سد، : تبريز

، ساختمان شرکت بیندر زمین گستر24شهريور، پالک 
3544192535441925
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43333469533334695، طبقه 3دروازه تهران، خیابان آذري، چهارده متري اول، برج میناي : تبريز55آقاي اکبر شعبانی لکرانیپارام بتن

78 متري سینا، جنب دانشکاه آزاد اسالمی سما، پالک 35جاده ائل گلی، فلکه خیام، : تبريز55آقاي رضا عباسپورپارت کیان آب آذربايجان
33331093

33303550
33293504

آقاي محمد محمديانپارس افرا بتن
شهرک باغمیشه، میدان اطلس، خیابان گلشن راز جنوبی، روبروي مجتمع نگین، : تبريز

2پالک 
3669967636699676

C3324827433248082، واحد 9 بهمن، مقابل شرکت آب و فاضالب، ساختمان زمرد، طبقه 29بلوار : تبريزآقاي هاملت خديوي نسبپارس پـُل

پارس پل ريل
آقاي سید شجاع الدين 

اسبقی
D33248445-733248355، واحد 9 بهمن، برج زمرد، طبقه 29بلوار : تبريز55

493329222833292228 متري جعفري، پالک 10 متري تعاون، 12ولیعصر، خیابان پروين اعتصامی، : تبريز5آقاي محمدعلی آسیابیپارس پی ساز

25آقاي يونس پناهشاهیپارس پیدال
خیابان عالمه طباطبائی، بعد از پل منصور، روبروي شهرداري منطقه يک، : تبريز

51385-1788: ساختمان عمارت صبا، طبقه اول، واحد غربی  صندوق پستی
3336731433367314

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1آقاي  جلیل نواده اباذرپارس ساختار
جاده آذر شهر،  بعد از پااليشگاه، شهرک صنعتی شهیدرجائی شمالی،  انتهاي :  تبريز

متري پنجم شرقی20
3420095434200953

4133251742 -33251740چهارراه آبرسان، پشت قنادي ايوبی، برج امید، طبقه دوم شرقی: تبريز355آقاي بهروز کی نژادپارشال بتن

C3325407333254073، واحد 6، نرسیده به چهارراه آبرسان، برج ارک، طبقه (چايکنار)خیابان فارابی : تبريز4آقاي مهدي محمدي نیاپاريز يول ارس

93333219233331741، پالک 81متري 6زعفرانیه، میدان دانش،: تبريز4آقاي سعید پاکروپانیذ بتن تبريز

436301192-36301193 جاده تهران، کوي انرژي ماشین، کوي بابک، سازه هاي فلزي پروسس19کیلومتر : تبريز55آقاي حسین قدريانپايش روند ساختار سازه ها

75262121052621210، پالک 7خیابان بهشتی شمالی، خیابان پارک، محله سید دره سی، کوچه سنبل : هشترود5آقاي اکبر آقائیپاينده هشترود

365777746577775 واحد يک3 طبقه 514تبريز خیابان آبرسان نبش بیالن کوه ساختمان 5آقاي حسین ديندارپديده صنعت نیرو ده

3445533434455334، طبقه سوم، دست راست26چهارراه خطیب، اول خیابان خطیب، پالک : تبريز5آقاي رسول پرتوپرتو انشعات

ـ235449528، طبقه 48کوي دانشگاه، روبروي مسجد محمد رسول اهلل، پالک : تبريز5آقاي جعفر مسعوديپرچین سازان تبريز

پرديسه
آقاي فريدالدين وثوق 

تهرانی
5063723013837230138، واحد 5خیابان شیخ تاج، مجتمع مهندسین خواجه نصیر، طبقه : مراغه

43554382935543829 شهريور جديد، کوچه ارک، کوچه شرکت، پالک 17خیابان : تبريز5آقاي مسعود آقاجانی پدرامپرديس پی تبريز

پرکوک توان ساز
آقاي جمشید نوجوان 

خیرالدين
55

، 8 متري اول، پالک 8ولی عصر، خیابان بو علی سینا، نرسیده به فلکه تختی شرقی، : تبريز

2طبقه 
333177143311910

ــ، طبقه اول20، خیابان الله سرخ اصلی، پالک 1شهرک پرواز، خیابان بابائی : تبريز5آقاي مصطفی مراثیپرکوک طالئی عمرانی

3772982837721995خیابان امام، پاساژ کشفی، طبقه همکف، دفتر کاراء: بناب5آقاي محمدرضا شفیقی بنابپرند آب سهند

پل آرمه
آقاي مسعود سرداري 

ممقانی
43332451433324514کوي ولیعصر، خیابان پروين اعتصامی،کوي شهید اکبر زمانی، کوچه نرگس، پالک: تبريز455
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4137274042-46737274040بلوار شهیدان مقدم، زير پل جهاد، پالک : مراغهآقاي محمدتقی تیموريپل بناء مراغه

پل بیلدر تبريز
آقاي نیما حاج محمدحسنی 

ممقانی
53331134433311344، واحد 11/2 متري بیتا، پالک 10 متري شهید زمانی، 12ولی عصر، فلکه پروين اعتصامی، : تبريز45

B2، واحد 2خیابان امام، روبروي مخابرات، ساختمان تشريفات، طبقه: تبريز4آقاي عباس فاضلپوش سنگ
33374011

33374012
3374013

5/1338467083859234متري پرواز، پالک 24شهرک پرواز، خیابان: تبريز45آقاي محمد شاکريپويا طرح سهند

پويا عمران راه گستر تبريز
آقاي محسن خوش بهار 

سعد آباد
3666188736661887شهرک الهیه، نرسیده به پمپ بنزين، مجتمع تجاري ديداس: تبريز55

445آقاي  سید محمد فقیهپی اسکان آذر
، چهارراه فدک، ساختمان امیر،طبقه دوم، پالک (شهید منتظري)خیابان ماراالن: تبريز

277/1
35413003-435413003

53آقاي علی پور اسمعیلپی اسکان آذربايجان
میدان شهید حسین فهمیده، بلوار باغمیشه، ساختمان ديداس، طبقه سوم، واحد : تبريز 

10
3666452036664396

8653281435532800395خیابان راه آهن، جنب بازار ابزار، پالک : تبريز55آقاي علی دمیرچیپی ساز تبريز

55آقاي سعید سلمانیپی سازان دقیق
 متري شهید رجايی، 18، (شربت زاده)خیابان مفتح، فلکه پاسگاه، کوي چمران : تبريز

، طبقه سوم99پالک 
3233905332339063

ــ1دامپزشکی، کوي شادگان، نسترن يک ، پالک : تبريزآقاي رحمت اله اصغريانپی سازان يول

آقاي علی فرزين مقدمپیشگامان بناي سهند
 متري شادمان، باالتر از خیابان ويالشهر 24بلوار ائل گلی، خیابان آبیاري، خیابان : تبريز

4، ساختمان سهند، طبقه 18شرقی، پالک 
3382602833826028

4202548142025481منطقه آزاد ارس، خیابان سپاه، ساختمان ارس، واحد يک: جلفا55آقاي حسین عبدالهیپیشینه شکوه ارس

203333645603344421، طبقه دوم، پالک 831خیابان امام، ايستگاه تپلی باغ، ساختمان : تبريز5آقاي ناصر جعفريپی قوت آذر

پی کاو تبريز
آقاي علی امیر اصالن زاده 

ممقانی
33332588633325886کوي ولیعصر، فلکه همافر، کوي فرهنگیان، کوچه مهر، پالک : تبريز454

-633342111، کوچه سیدي، پالک (تپلی باغ)خیابان امام خمینی، خیابان شهید غالمی : تبريز5آقاي رضا سپهريپیک بنا تبريز

13384111933841119، واحد 313 متري فردوس، پالک 14ائل گلی، کوي فردوس، : تبريز5آقاي امین يحیويپینار سو

C3337053633362780چهار راه آبرسان،  برج سفید يک، طبقه ششم ، واحد : تبريز55آقاي وحید منتزعپی نام

آقاي مصطفی پويا مهرپی نه
، طبقه 110میدان شهید فهمیده، شهرک رشديه، اول خیابان گلستان، ساختمان : تبريز

همکف، واحد سمت چپ
36676674-56676676

30333332833303547ولیعصر، خیابان کريم خان زند، پالک : تبريز3آقاي جواد بخشیتاب آرا سبالن

4323323843233238، همکف53خیابان شهید چمران، جنب دبیرستان دخترانه عترت، پالک : سراب5آقاي محمد جهازيتابا الکتريک سراب

تاژ کوشان
آقاي خلیل خلیل زاده 

گاوگانی
733375968-33374706، طبقه دوم95چايکنار،  نرسیده به آبرسان، جنب قنادي بوغدا، پالک : تبريز 255

4222452842225062، طبقه دوم146، پالک (الفضل.حضرت ابو)چايکنار، جنب مسجد نخودبیگ: مرند455آقاي محمد حسین حاتمیتامرود مرند

223556604235565210 شهريور جديد، ساختمان سیدالشهدا، طبقه سوم، شماره 17خیابان : تبريز4125آقاي کاظم کاظمی تبريزيتانکوا
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3557678035544523، طبقه اول137خیابان هفده شهريور، چهارراه باغشمال، کوچه چاروقچی، پالک : تبريز55آقاي مسعود فرج زادهتاوريژ پل سهند

3476260234779276، طبقه اول44 شهريور، پالک 17خیابان ابوريحان، تقاطع خیابان : تبريز4آقاي سید رضا مرتضويتاوريژ راه

36دروازه تهران، ولیعصر، خیابان خوابگاه، کوچه مهتاب شرقی، پالک : تبريز3544آقاي صمد صومیتبريز پی
33325396

33325386
33312292

40جاده ائل گلی، کوي الهی پرست، بلوار الهی پرست، کوچه صفا، پالک : تبريز525آقاي احمد فیض اله بیگیتبريز تیک

33303619

33308456

33308491

33307930

C3336987333361801، واحد5چهارراه آبرسان، برج سفید، طبقه : تبريز55آقاي حامد بهرامیتبريز شوسه

45آقاي محمدرسول سلوکیتبريز کار کیا
، طبقه 0 متري پنجم، پالک 10 متري گاز، بن بست 16شهرک باغمیشه، خیابان : تبريز

زير زمین
3666625836666258

63330829133326449، واحد 8سه راهی وايعصر، برج سینا، طبقه : تبريز35آقاي محمود لک پورتبريز کارا طرح

تجديد بنا
آقاي اسداله عابدين پور 

صحفی
-136693517،  طبقه 2 متري گلباد،  پالک 10ولیعصر، خیابان فروغی، : تبريز55

55آقاي کمال غفوريتحکیم ساز تبريز
خیابان امام، نرسیده به چهار راه آبرسان، جنب بانک مسکن، طبقه فوقانی مجتمع :تبريز

فنی تبريز
3336626033371250

343667148136671481باغمیشه، خیابان صائب جنوبی، کوچه اول، پشت امالک خداياري، پالک : تبريز55آقاي حسن بابائیتدبیر آب ارس

ـ19236581972 متري سوم شرقی، پالک 6خیابان توانیر شمالی، کوي دستمالچی، :تبريز55آقاي رضا عزتی آزاد هوراندتدبیر ساز تبريز

تدبیر کار تبريز
آقاي يعقوب فیروز سقین 

سرا
55

خیابان منظريه، باالتر از میدان منظريه، جنب آتش نشانی، خیابان پنجم منظريه، : تبريز

706پالک 
3476451534764515

تعاونی سرمايه گذاري مسکن 

اعضاء سازمان نظام مهندسی 

ساختمان آذربايجان شرقی

آقاي علی شکري
ورودي شهرک مرزداران،  روبروي باسکول شاهین،  شهرک مصال،  روبروي : تبريز 

 واحدي،  شرکت تعاونی سرمايه گذاري نظام مهندسی160ايستگاه تقويت گاز، مجتمع 
36371805-736378271

تعمیر نگهداشت صنعت 

آذربايجان
163444426234444660چهارراه الله، مجتمع تجاري الله، طبقه اول، پالک : تبريز45آقاي اهل ايمان داداش زاده

تعمیرات نیروي برق آذربايجان
آقاي سید محسن قاضی 

طباطبايی
3444004134448038خیابان راه آهن، جنب کوي خطیب:  تبريز3

5آقاي وحید خادمیتکین سازه آذربايجان
، 8کوي وايعصر، فلکه همافر، انتهاي همافر غربی، مرکز تجارت اطلس، طبقه : تبريز

7واحد 
3324905133249051

35آقاي الهويردي کريم زادهتوان برق آذربايجان
، طبقه 3خیابان آزادي، چهارراه الله، جنب خیابان ابوذر، بن بست شکوفه، پالک : تبريز

دوم
3479745034797450

84436261657-04436261657خیابان پیام نور: خوي5آقاي علی خوشدلتوان صنعت نیرو آراز میشو

834762338-334762337، جنب مجتمع فردوس، پالک (جنت)خیابان آزادي، خیابان حج: تبريز45آقاي ابراهیم بیرامی چاپانیتوران عمران سازان

43556066635561966، واحد 5خیابان امام، مابین خیابان تربیت و طالقانی، ساختمان شهريار، طبقه : تبريز5آقاي بهزاد مظلومیتوران نور ساالن

3475022634750226، طبقه اول5چهارراه ابوريحان، نرسیده به بیمه البرز، پالک : تبريز4آقاي میرجعفر تقی زادهتوسعه پردازان خوشنام آذر

آقاي يعقوب هوشیارتوسعه مسکن آذربايجان
بلوار استاد شهريار، جنب اداره بهزيستی مجتمع اداري خدماتی شهريار، طبقه اول : تبريز

و همکف

3655288 3

36552880
36552885
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توسعه و مهندسی  انرژي 

پیشگام تبريز
55آقاي فريد بینا

، 4خیابان راه آهن، چهارراه قطران، مجتمع تجاري عمران، واحدهاي اداري، طبقه : تبريز

401واحد 
34400130-134449322

c3335651033345091، واحد 5خیابان آزادي، مابین گلباد و گلگشت، ساختمان امیرکبیر، گلباد، طبقه : تبريز1553آقاي فرخ حداد درفشیتهیه

1243545238235452386 متري دوم، پالک 8 متري اول، کوچه 12ماراالن، کوي استاد شهريار، خیابان : تبريز55آقاي صیاد زارعیتی داش بتون اهر

،  طبقه سوم25خیابان عباسی، تقاطع سیالب، ساختمان الماس،  پالک :تبريز25آقاي فیروز داداشی سرجثقال
33349572

36569596

36559421

33349055

73382966033829804، پالک 65 متري 6زعفرانیه، فلکه شهريار ،کوي امین، : تبريز55آقاي حسین ولیانثقیل پی

5آقاي پرويز واحديفرثمین تبادل
، 3خیابان راه آهن، چهارراه قطران، مجتمع تجاري عمران، واحدهاي اداري، طبقه : تبريز

303واحد 
3442039934438731

-133859212، طبق 15، کوچه الدن اصلی، پالک 4شهرک پرواز، خیابان بابائی : تبريز55آقاي امین اوالدجهان آرمه زرين

344124494412149خیابان رسالت، کوي رجايی، ساختمان جی کار: تبريز55آقاي جعفر جاللی رومیجی کار تبريز

02189775548ـ6، طبقه 71جاده ائل گلی، کوي فردوس، خیابان دوم شرقی، پالک : تبريز52آقاي محمد علی رضويچانقل

B، واحد 11فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه : تبريز515آقاي مهدي فیروزيچتین قايا
33359931

33356514
33351438

55آقاي علی اصغر پور محمدچشمه ره آب
 متري اول، ساختمان رهاب، 24 متري غربی، 18زعفرانیه، ايستگاه مدرسه، خیابان: تبريز

8، طبقه 14پالک 
3332634433337232

--2، طبقه 27 متري شهید رحیمی، پالک 16شهرک ارم، : تبريز5آقاي کمال بیانیچهار ستون تبريز

1363477826734778267، واحد 13شريعتی جنوبی، اول کوي دانش، برج زمرد، طبقه : تبريزآقاي وحید سلیمانیحائل بتن آرمه آذر

1/213541123935415592خیابان آزادي،  کوي شهید تبريزي،  بن بست بهکار،  پالک : تبريز5آقاي فريدون مراديحسن آفرينان تبريز

55آقاي نادر حسینعلی زاده علمداريحصار سديد
، طبقه اول، واحد 371ائل گلی، انتهاي گلشهر، ضلع جنوبی فلکه فردوس، پالک :تبريز

2غربی، آيفون 
3386588433865884

5آقاي  فريدون زرينهحفاري آب و صنعت
خیابان راه آهن، چهار راه قطران، مجتمع تجاري و خدماتی عمران، طبقه اول، : تبريز

104واحد 
34438252-534449652

آقاي رضا طراوت رايحفاري سنگاب شبستر
 متري بسیج، نبش خیابان پاسداران، جنب شرکت حفاري جهان آب، 35بلوار : شبستر 

91پالک 
4242333742423337

57خیابان آزادي، روبروي بیمارستان سینا، جنب کنار گذر ماراالن ، پالک : تبريز5آقاي سید محمد بالغی مبینخاک راه ندا
35418317

35400064
35405808

103330529133305291ولیعصر، خیابان معلم، کوچه نوبهار،پالک : تبريز55آقاي مرتضی ساعیخاک ريزه آذربايجان

خاکوار تبريز
آقاي علیرضا نقی زاده 

عسگري
5، واحد 6بلوار استاد شهريار، برج شهريار، طبقه : تبريز4

36598505

36598506
36598067

25335آقاي محمد مهدي ديهیمیخانمان آذر
کمربندي میانی، بلوار دکتر حسابی، میدان شبنم، ساختمان شقايق، طبقه دوم، : تبريز

4واحد 
3526338735263387

آقاي علیرضا رنج ورخانه سازي تجارت
 10 متري رسالت، پشت دبستان شهید بهشتی، 16توانیر شمالی، میدان گلپارک، : تبريز

، طبقه ششم24متري دوم شرقی، پالک 
332877883287788

--A، واحد 5خیابان فارابی جنوبی، جنب زيرگذر آبرسان، ساختمان عرش، طبقه : تبريزآقاي سیدمحمد سیدعلمیخانه گستر آذر

خطوط انرژي شمال
آقاي  وحید نوجوان 

خیرالدين
313329910233299102 متري پنجم، پالک 10کوي الهی پرست، : تبريز45

3524666735266951، طبقه سوم64خیابان دانشسرا،  کوي دانشسرا، پالک : تبريز 55آقاي علی جامیخوشکار بهنام
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داش قران
آقاي میرهادي میرزاده 

اهري
2662383-26623830412-0412میکائیل آباد،کارخانه آسفالت شرکت داش قران: خسرو شهر55

c33337280633372807، طبقه سوم، واحد 2چهارراه آبرسانی، برج سفید : تبريزآقاي بابک لکداش يوردي آذر

43659833036598331 و 3، واحد9بلوار استاد شهريار،  ساختمان اداري خدماتی شهريار،  طبقه : تبريز3554آقاي بابک فرزانه واردالگا

دال گستر سهند
آقاي جاويد ذريه هاشمی 

پور عالی
ـ35249801، طبقه دوم5جديد (12پالک  قديم پالک )شهرک الهیه، سبالن اول، ساختمان رايا،  : تبريز 

آقاي ولی حسینعلی زادهدره ديز
 شهريور جديد، بین تقاطع طالقانی و شريعتی، ساختمان پزشکی کسري، 17خیابان : تبريز

4طبقه 
3555190535551905

ـ235550748، طبقه 12،  پالک 167خیابان شريعتی جنوبی، ساختمان مخابرات، شماره : تبريز5آقاي احد گري سرايدقیق ساز

-36613245، ساختمان ايپک، طبقه اول3شهرک رشديه، خیابان سروستان جنوبی، کوي سرو : تبريز5آقاي حامد زلفیدقیق سازان مسکن تبريز

3380715933807159، طبقه چهارم16کوي ولیعصر، خیابان نظامی، کوچه اشکان، پالک : تبريز5آقاي علیرضا غفوريدلتا بیلدر

83380245233802452کوي میرداماد،  خیابان بینش يک، پالک : تبريزآقاي عظیم امامیدلتا بیلدر آذر ارس

ــ1 ، طبقه 581، خیابان شقايق، پالک 3ويالشهر، فاز : تبريز5آقاي مسعود قنبرپوردلتا پی اسکان

92خیابان باغشمال، روبروي سپاه، پالک : تبريز553 آقاي احمد مهديزاده حقايقدند
35561055

35530552
35569716

663542523435425234خیابان ارتش جنوبی، کوي آسايش، پالک : تبريز455آقاي شاهرخ محمود علیلودورمان سازه

3365890493554457 ، واحد 2، طبقه 514، نبش بیالنکوه، ساختمان (آبرسانی) تیر 7خیابان : تبريزآقاي سید علی موسويديباگران سهند

4 ، واحد 4، طبقه 514، نبش بیالنکوه، ساختمان (آبرسانی) تیر 7خیابان : تبريز554آقاي سیدصادق موسويديزج کار
36589034

36587734
36589880

ديک داش
آقاي محمد رضا رستم زاده 

نمرود
55

، واحد 5، ساختمان ال کاپی، طبقه 439چايکنار، مابین تپلی باغ و کالنتر کوچه، پالک : تبريز

شمالی
3336444333364443

55آقاي جالل غفاري آذرراد بستر
 متري بیالنکوه شرقی، نبش بازارچه 18آبرسان، باالتر از بیمارستان شمس، : تبريز

، طبقه دوم379شهرداري، پالک 
33853260-6133853260-61

2123386367233863672شهرک ياغچیان، فلکه بزرگ ياغچیان، جنب خیابان نصر، پالک : تبريز55آقاي علیرضا يحیی زادراديان پی تبريز

آقاي علی جوديراه بر نوين
 3دروازه تهران، روبروي آتش نشانی، جنب خدمات خودروئی نصیري، پالک : تبريز

(کناف ايران)
33290401-2

33291185

33290413

1943234141، پالک 1خیابان امام خمینی، پشت هنرستان طالقانی، کوچه فجر: سراب55آقاي بهمن سرافراز سرابیراه گستران بهنام
43234141

33369660

راه نقش سالم تبريز
آقاي میر محمدعلی خسرو 

حسینی قديم
ـ34763858، طبقه دو15خیابان منظريه، بیست متري چهارم، نبش کوچه فرهنگ و هنر، پالک : تبريز5

34آقاي کريم امیر صدقیراه ور
کوي ولیعصر، خیابان مخابرات، باالتر از مسجد الصادق، مجتمع تجاري گلديس، : تبريز

، طبقه دوم3پالک 
3331876133318761

راه و ساختمانی تحلیل سازه ارک
 آقاي مرتضی فخري نژاد 

شیشوان
163762644637626446شهرک انقالب، خیابان رجايی، خیابان باهنر، بن بست کتابخانه، پالک : عجب شیر5

5آقاي مصطفی لطفیراهداران بتن پلیمر
 متري دوم شرقی، 10 متري فردوس، کوچه نسترن، 35ائل گلی، کوي فردوس، : تبريز

17ساختمان الدوز، طبقه اول، پالک 
3385391633853916

23332275033322751 ، طبقه 6کوي ولیعصر، خیابان تخت طاووس، کوچه شیري پور ، پالک : تبريز5آقاي مهرداد حشمتیراوند بتن

55آقاي ناصر محجل فرشبافرسا ايستا پی
، برج مشاوران، 1، روبروي شهرداري منطقه (چايکنار)خیابان عالمه طباطبائی : تبريز

B1طبقه اول، واحد 

33369771

33369772
3369771
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3382943633829437، واحد ششم، طبقه اول31خیابان آذربايجان، میدان ژاله، کوي شهید غیبی، پالک : تبريزآقاي حامد سرداريرسا صنعت گونش

2203723030037255313خیابان سعدي، جنب پزشک قانونی، پالک : مراغه55آقاي مصطفی خیريرصد توان

713337323033373230خیابان گلگشت، بن بست گلناز، پالک : تبريز5آقاي اکبر حیدريره آفر تبريز

)2333364586خیابان فارابی،  روبروي شهرداري منطقه يک ، ساختمان : تبريز1155آقاي  عزيز فرهنگیرهسرا خط10 )33364601

4خیابان آزادي، خیابان گلگشت، کوي ماندانا، کوچه شقايق، پالک : تبريزآقاي محمد سیاحیانروادار
36378888

 36374794-5
36376055

3آقاي ولی اسديرواق بناي تبريز
خیابان عباسی، تقاطع توانیر شمالی،  جنب پل نیايش،  ساختمان اطباء، طبقه سوم، : تبريز

Aواحد 
3655255336557193

344452794445279، طبقه اول33 متري گلستان، پالک 18خیابان راه آهن، کوي : تبريز55آقاي حسین حسین زاده فردرواناب سهند

4خیابان کوچه باغ، پشت پاساژ ناصري، کوچه راشدي، پالک : تبريز55آقاي کريم روئین تنروئین پی بنا
32821093

32841696
32821093

73382622133827850 متري اول، پالک 8میرداماد، خیابان دانش، خیابان محراب، نبش : تبريز55آقاي ياشار سعیديان گوروانروند آب آذر

247سه راهی ولیعصر، نرسیده به پمپ بنزين، جنب بانک ملت، طبقه دوم، پالک : تبريز512آقاي احمد يحیی پورو. ريوآ 
33301163

33327416-20

33301163

3327416-20

53آقاي نادر ناصري خامنهزمین فرش
، 90زيرگذر آبرسان، ساختمان  (جنب)، ضلع شمالغربی(چايکنار)اول خیابان فارابی : تبريز

cطبقه سوم، واحد 

36554535

36554515
36554446

89782460-234210431021خیابان راه آهن، پشت هتل دريا، کوي شهدا، کوچه شقايق، پالک : تبريز55آقاي بیت اله حسینی زادهزنوز گستر

2103555793735540292 شهريور، پالک 17خیابان طالقانی، چهار راه : تبريز1253آقاي محمد مهمانیزودکار

353330800133308001ولیعصر، فلکه همافر، جنب داروخانه ارستو، چهارده متري اول، پالک : تبريز 55آقاي منصور ستاريژرفاپی

ساختار سازه تبريز
 آقاي میر احمد حبیبی 

محمدي
25

، بعد از پل منصور بطرف آبرسان، روبروي (چايکنار)خیابان عالمه طباطبائی : تبريز

، واحد غربی10شهرداري منطقه يک، برج عمارت صبا، طبقه 
33374993-433374992

-87935421624خیابان طالقانی، نبش کوچه آقاخانی، پالک : تبريز5آقاي حبیب کوپالساختمانی تدبیر کاران مهر

713668202336682022شهرک رشديه، بلوار سروستان، ساختمان بلور، طبقه هفتم، آيفون : تبريزآقاي يوسف قلی وندانسازه پل

3332387733326638ولیعصر، خیابان سعدي، مجتمع مسکونی ايرداک، شرکت سازه تبريز: تبريزآقاي فرطوس موسويسازه تبريز

55آقاي سیامک اديبی فردسازه سازان هشت
، طبقه 245شهرک ياغچیان، میدان توحید، نبش بن بست کوثر اول غربی، پالک : تبريز

اول

33840828

33852561
33840828

5آقاي سعید مشتاقسازه صلب کسري
 متري ششم، 8 متري داور، 12جاده ائل گلی، کوي دادگستري، خیابان عدالت، : تبريز

43پالک 
3381074733810747

33382075733820757،  واحد 114 متري گلها،  پالک 18ويالشهر،  فاز دو،  : تبريز 55آقاي داريوش واعظی پورسازه طرح تاوريژ

3655237936552379، طبقه چهارم168، پالک 5توانیر شمالی، کوي آزادگان، نسترن : تبريز55آقاي شهروز سلیمان زادهسازه طرح مشکین

، طبقه دوم34 متري دانش، پالک 24دروازه تهران، خیابان آذري، : تبريز 12115آقاي ناصر ژيانی هروانسازه هاي آبی
33322707

021-88077077

33322707

021-88090466
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34403375ـ131میدان نماز، ابتداي خیابان معلم، کوچه مرتضوي، پالک : عجب شیر55آقاي کیوان خدائیسازه هاي غشائی

323381564133815641 متري سوم، پالک 12 متري شرقی، 35زعفرانیه، : تبريزآقاي امید هاللی قشالقی(سما)سازه هاي مرتفع آريا 

3333482833312313ـ3131 متري اول غربی، پالک 10زعفرانیه، ايستگاه مدرسه، : تبريز4آقاي ناصر کسرائیسازه هاي نوين تبريز

55آقاي حسام هژير کارزارسازه هاي نوين نقش آذربايجان
خیابان آزادي، مابین چهارراه ابوريحان و حکیم نظامی، بعد از الله زار جنوبی، : تبريز

جنب بانک صادرات، ساختمان راد
3476972934769729

553آقاي ناصر ابراهیم زادهسازه و حرارت تبريز
 ، طبقه 418/1خیابان منصور شمالی، نرسیده به اول عباسی، ساختمان عقیق، پالک : تبريز

اول

35255706

35253675
35241105

55آقاي نوروز علیزادهساواالن شکوه
خیابان آزادي، چهارراه ابوريحان بطرف نصف راه، کوچه حافظ، بن بست گلشن، : تبريز

42پالک 

34751480- 81

 34775477

34751480- 81

 34775477

1083478886034788860 متري هشتم، پالک 10کوي منظريه، پشت مجتمع طالئیه، کوي شورا، : تبريز45آقاي ولی نظر پورسايه گستر تبريز

5آقاي کامبیز رامیزسايه گستر نقشینه
خیابان شريعتی شمالی، نرسیده به چهارراه شريعتی، روبروي کوچه میارمیار، : تبريز

(روبروي پاساژ عالی قاپو )کوچه قلعه بیگی، پارکینگ طبقاتی گلستان، طبقه همکف 
35546124-535546124-5

3722674537225511میدان مصلی، پاساژ آزادي، طبقه فوقانی: مراغه5آقاي باقر هرويسپهر گستر قائم

 آقاي محمدرضا تاج احمديسپید کرخه شمال
بین چهارراه گلسار و پل بولسار، خیابان نواب، سمت چپ اولین کوچه، بن بست : رشت

2مهر، انتهاي کوچه، ساختمان توانا، طبقه 
013-32130554013-32130544

43479105734791057میدان منظريه، پاساژ سهنديه شرقی، طبقه اول، واحد : تبريز35آقاي محمد چرتابیهستاوند تبريز

آقاي محمد رضا دنیا ديدهسخت اساس
جنب ) 6، طبقه 18ولیعصر، خیابان مخابرات شرقی، اول همام تبريزي، کاشی : تبريز

(مسجد امام صادق، روبروي چلوکبابی اکبري

33323044

33305960
33323044

سد ساز مراغه
آقاي محسن وطن پور 

ورجوي
ـ2637221245خیابان خواجه نصیر شمالی، خیابان موسوي، بن بست گل نرگس، پالک : مراغه5

43385680033856800، واحد66 متري کوثر،  دربند اول غربی، پالک 18شهرک ياغچیان،  خیابان : تبريز 5آقاي سلیمان امینی سوالسد کنار ارس

43856486-33266086021، طبقه اول32، پالک 2ولیعصر، خیابان تختی، کوچه بیتاي : تبريز4آقاي والح انوري زادهسديد پی پل

آقاي محمد قمريسديد پی مهرآباد
، 14ولیعصر جنوبی، خیابان سعدي، هجده متري جودت، ساختمان سهند، پالک : تبريز

طبقه دوم غربی
ـ33333640

c3332283333291347 ، واحد 3، مجتمع ولیعصر، طبقه (فلکه بارنج)ولیعصر، میدان معلم،: تبريزآقاي مسعود دبیريسرريز بتن تبريز

4333289232-1/633285937کوي ولیعصر، نبش توانیر، روبروي پزشک قانونی، پالک : تبريزآقاي فرهاد ياسمیسرمايه گذاري مسکن شمالغرب

35123آقاي مجید پور شريفیسگال آذر
ولیعصر، خیابان پروين اعتصامی، خیابان صفا، میدان تجارت جهانی، برج تجارت : تبريز

3، واحد 11جهانی، طبقه 
3366006633660066

411344232564449356، پالک 4 بهمن، چهار راه قطران، ساختمان عمران، طبقه 22خیابان : تبريز55آقاي محمدرضا کرمیسلیم بدر تبريز

553آقاي حامی عباسی چیانهسنا سازه آذربايجان
خیابان امام، روبروي مسجد ساالر شهیدان، جنب کوچه شهید علیپور، ساختمان : تبريز

1، واحد 6آيفر، طبقه 
3337203433372035

43332070133271751ولیعصر، خیابان اوحدي، ساختمان آماندا، طبقه : تبريز55آقاي محمدحسین آسیابیسنگین پايه تهران
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سنگین پی آذربايجان
آقاي مهدي مصباحی 

شیشوان
، طبقه اول84خیابان آزادي، منظريه، پشت تاالر کندو، پالک : تبريز55

34791891

34448222
34762242

15224055552245129خیابان مطهري، نبش خیابان سراسیماب ، جنب لوله فروشی اصغري، پالک : میانه3553آقاي بهنام اصغريسنگین پیمان آذر

55آقاي شمس الدين نجفیانسوله سازي گستر لیالن
، روبروي مسجد 2شهر لیالن، خیابان شهید بهشتی،کوچه محمد سلیم، پالک : ملکان

امیرالمؤمنین
ـ37872563

55آقاي سلمان کاظمیهسومیار
خیابان امام، پايین تر از چهارراه آبرسان، اول کوي فروردين، مجتمع شهريار، : تبريز

16، واحد 6طبقه 
3337656933376569

4آقاي کامیار کامورسوياران تبريز
، 11ضلع جنوبی خیابان چايکنار، نرسیده به تقاطع آبرسان، ساختمان عرش، پالک : تبريز

6طبقه 
3336870933375105

B33353434-633353434-6، واحد 17فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه : تبريز413آقاي يوسف معصوم زادگانسه کوه

15338219133822668جاده ائل گلی، روبروي پیتزا پالیز، کوي ابريشم، کوچه اول، پالک : تبريز5آقاي رضا اسالمبولچیالرسهالن تبريز

353330800133308001ولیعصر، فلکه همافر، جنب داروخانه ارستو، چهارده متري اول، پالک : تبريز آقاي الیاس ستاريسهند آتروپات نوين

3382513032664492، طبقه سوم63خیابان ائل گلی، کوي سهند، مجتمع فجر، بلوک : تبريز5آقاي مهدي خلیل نسبتسهند آيسان تبريز

55آقاي رامین محمودي آذرسهند بتن يول
، نرسیده به میدان اطلس، روبروي ضلع غربی مجتمع 8شهرک باغمیشه، شیت : تبريز

، طبقه زير زمین34صائب تبريزي، پشت آژانس آريا، پالک 
ـ36671481

863722232937231727خیابان غفاري، روبروي بسیج، پالک : مراغه54511آقاي مجید محمدزادهسهند سازه البرز

5آقاي علی رستم پور مشکعنبرسهند مکانیک تبريز
 شهريور، نبش کوچه لک لر،  طبقه 17خیابان شريعتی جنوبی،  باالتر از چهارراه : تبريز

5فوقانی بانک سینا،  طبقه سوم، واحد 
3557706735577068

113382054033824654متري ششم غربی پالک 10جاده ائل گلی کوي سهند :تبريز5آقاي داود رضائی تبريزيسهند نما

33526469435264695میدان دانشسرا، کوچه شفائیه، جنب فرمانداري، مجتمع جواهر، طبقه اول، واحد : تبريز355آقاي سینا جعفري وايقانسهنديه تبريز

6133376135 -33376760، طبقه آخر405، کوچه شهید علی نژاد، پالک 1چايکنار، نرسیده به بیمه شعبه : تبريز35آقاي محمد رضا پیروز زرينسیال سازه زرين

5آقاي ابوالفتح دالويزسیگما يول
 ،  طبقه 1، پالک 7، ساختمان نگین 7میدان شهید فهمیده، شهرک الهیه، سبالن : تبريز 

(11زنگ ) 6دوم شرقی ، واحد 
3667312836673128

آقاي کامبیز شهرامفرسیماب صنعت تبريز
، طبقه 14خیابان شريعتی جنوبی، ابتداي خیابان صائب، جنب بانک ملی ايران، پالک : تبريز

دوم

35564246

 35540233
35540233

آقاي محمودرضا جهینسیمین بتن سهند
خیابان طالقانی، روبروي آزمايشگاه ارک، ساختمان میخک، راه پله دوم، طبقه : تبريز

سوم شرقی
3554328735543298

4آقاي بهنام شرقیسیوندکاران تبريز
، 11 متري دوم غربی، پالک 10ولیعصر، توانیر شمالی، فلکه گلپارک، کوي رسالت، : تبريز

6 و 5طبقه 
3385705033853033

-33868398، طبقه سوم شمالی1شهرک ياغچیان، خیابان شفا، نبش توحید، پالک : تبريز55آقاي ياشار عباسی فامشالوده راه سهند

ــ3، طبقه (نبش کوچه)مرزداران، خیابان ستارخان، کوچه پورياي پنجم : تبريزآقاي علی صمديشاهین فراز

2372241174-10637226801خیابان شیخ تاج، مجتمع مهندسین خواجه نصیر، طبقه اول، واحد : مراغه55آقاي رحیم رائقیشکیل پرداز مراغه
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3666435536664355 غربی5، طبقه 7، خیابان امیر کبیر، برج ساحل2باغمیشه، شیت : تبريز55آقاي بهنام حاتمیشوسه راه تبريز

3386805433868054 جنوبی12 متري شفا، ساختمان قائم، طبقه 24ياغچیان، خیابان نور، خیابان : تبريز5آقاي اتابک محمود علیلوشلمی پی ريز ارس

73439217234420851، برج مهديه، طبقه 4نصف راه، روبروي شهرداري منطقه : تبريزخانم آمنه رحمت بارنجیشهر گستر فربال تبريز

شهرسازي درياي نور
آقاي امیرحسین جاويدي 

اصل
5، مجتمع مهديه، طبقه 4نصف راه، اول آذربايجان، روبروي شهرداري منطقه : تبريز 

34412726

34392172
34412726

ـ1335416907خیابان آزادي، خیابان حافظ، کوچه اکبري، پالک : تبريز5آقاي رضا قديمی باشکندشیب افت پارس

3666671036666710، جنب بیمه ايران23کوي ولیعصر، خیابان پروين اعتصامی غربی، پالک : تبريز55آقاي امیر علی میهن دوستشیب افت تبريز

6253666169936661699تبريزشهرک رشديه، خیابان بوستان، کوي هشتم، پالک 55آقاي امیرعلی مهر آذرصاف آب سازه

3338056233828264، طبقه اول42 متري گلها، پالک 6خیابان آزادي، جديري جنوبی، : تبربز5آقاي جعفر رسولی وندصانع عمران برق

32548705-32548705026-2026، واحد 106، پالک 16منطقه عظیمیه، خیابان نیک نژاد شمالی، خیابان گلستان : کرج54آقاي رضا نوريصدرا مراغه

23656217436562175، طبقه 72، روبروي کالنتر کوچه، پالک (چايکنار)خیابان فارابی شمالی : تبريز5آقاي حمیدرضا کاظم نیاصدر سازه رسام

934765235-1134768788چهارراه الله، جنب بانک صادرات مجتمع تجاري آفتاب، طبقه آخر، واحد : تبريز3آقاي آرش خشکبار صديقصنايع آترين تبريز

523230896832308968 پالک6، منطقه 2متري کوثر 12شهرک ارم، : تبريز 5آقاي ياسین فريد میدانالرطراحان آراز توران تبريز

139اول خیابان ارتش شمالی، پالک : تبريز55آقاي فرهاد شجاعیطرحاب خاک
35250531

35251037
35251138

53324034233240342، طبقه 95، پالک 3شهرک پرواز، خیابان شهید بابائی : تبريز5آقاي سیدمهدي فهیم رادطرح گستر الکترونیک

205خیابان راه آهن، چهار راه قطران، بازار مجتمع عمران، طبقه دوم، واحد : تبريز455آقاي علی اسماعیلیطرح نوين
34432292

34437383
34437383

5آقاي جواد رستمی مسنطاليه آذر سهند
خیابان پاستور جديد، تقاطع شهید جديري، ساختمان نفیس، طبقه دوم، واحد : تبريز

شمالی
3335032833350328

3553172035530965پاستور جديد، تقاطع حاج جبار نائب، ساختمان پاستور: تبريزآقاي علی محمدي باقريطلعت ساختار تبريز

1424422865944228659خیابان آل محمد، خیابان حافظ، پالک : اهر 55آقاي مهدي محبوبظريف سازه ارسباران

5224609052246090خیابان شهید مطهري، باالتر از پارک فرهنگیان، ساختمان تنديس، طبقه سوم: میانه53آقاي حسن کريمیعظیم يول

--خیابان هفت تیر، نرسیده به بیمارستان شمس، طبقه باالي غذاخوري زيتون: تبريزآقاي مهدي وظیفه دانعرشه سازان مقاوم

B143344596933445447، مجتمع تجاري فردوس، پالک (ع)فاز يک، میدان امام حسین : شهر جديد سهند55آقاي علی نادريعمارت سازان آذر

5آقاي حسن علیپور سیالبعمران افراز
، ساختمان الماس، طبقه 491شهرک مصلی، نیاوران دوم،نبش کوچه هفتم،  قطعه : تبريز

5
3638092036380920

-109149245855خیابان استقالل، روبروي خانه هاي سازمانی، ساختمان ثمین، واحد : میانه55خانم ساينا نژاد خیرالهعمران بتن داريس

754225579042250854 متري مسجد جامع، بلوک 12خیابان شهید رجايی، : مرند5آقاي محمدصادق مصطفويعمران بهسازه میشو
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عمران پیشه سهند
آقاي محمد رضا اسماعیل 

پور
--، طبقه اول29، پالک 32زعفرانیه، کوي فرهنگیان، ده متري : تبريز55

1552آقاي رامین تقی زادهعمران تکامل تبريز
، روبروي کلینیک پاستور، طبقه باالي بانک سرمايه، (خیابان امام خمینی)آبرسان: تبريز

cساختمان تشريفات، طبقه دوم، واحد 
3335357733362926

283381641933816419جاده ائل گلی، فلکه گلشهر، خیابان صادقی، کوچه ويال، پالک : تبريز55آقاي حمید فتحیعمران تکامل کاو

A3656600236566002 ، پالک 3 ، طبقه 90آبرسان، اول خیابان فارابی، جنب زير گذر شمالی، ساختمان : تبريز355آقاي مهدي شادورعمران جو

23337676033376135، طبقه 405چايکنار، نرسیده به بیمه تامین اجتماعی، کوچه شهید علی نژاد، پالک : تبريز55آقاي شاهین بلوريعمران رهیاب ارس

63384082833852561، طبقه 3/4ولی عصر، تختی شرقی، پالک : تبريز55آقاي کیومرث اديبی فردعمران ساتراپ آذر

73333961933339619، طبقه 12کوي ولیعصر، خیابان رازي میانی، پالک : تبريزآقاي مسعود عاصمیانعمران صبا نور تبريز

-35422264، طبقه همکف1، نبش کوچه سنگ تراشان، پالک 22طالقانی، نرسیده به کالنتري : تبريز5آقاي مرتضی احمديانعمران عرشیاي آذر

774225579042250854 متري مسجد جامع، پالک 12خیابان رجائی، : مرند515آقاي جعفر زاده بختیارعمران کوش آذر

عمران گونش تبريز
آقاي محمدعلی اصغرپور 

طلوعی
973448390834483908خیابان بهار، روبروي بانک سپه شعبه رنجبر، پالک : تبريز55

3231425832314258، طبقه همکف3شهرک ارم، خیابان معلم، نرسیده به فلکه معلم، پالک : تبريز5آقاي جواد آقانژادعمران مسیر سهند

1552آقاي میر داوود فربودعمران و آبادي تبريز
خیابان آزادي، جنب نهضت سواد آموزي، خیابان حج، روبروي مجتمع مسکونی : تبريز

41نسیم، ساختمان 

34794486

34794487
34794483

--112 متري صاحب الزمان، کوچه صفا دوم، پالک 35محله صاحب الزمان، بلوار : اهر5آقاي ابوالفضل عباسقلی زادهفاتح عمران ارسباران

255آقاي  بهرام وطن خواه قديمفانار
: صندوق پستی )، B 6، واحد 6چهارراه آبرسان، ساختمان اسکان، طبقه : تبريز

513351976)
33356361-6233348583

45آقاي حسن يگانهفانون
، واحد 8خیابان عالمه طباطبايی، روبروي شهرداري منطقه يک، عمارت صبا، طبقه : تبريز

شرقی

33353569

33367307
33367307

3043524706935247069خیابان ارتش شمالی، بازار رضوي، طبقه اول، پالک : تبريز55آقاي نصرت شفیعی ديزجیفراز بناي میشو

333286081-33286082ولی عصر، خیابان توانیر، نبش خیابان پارک دوم، طبقه چهارم کلینیک البرز: تبريز455آقاي حمید نوجوانفرا سازه تبريز

53382488633824886، طبقه2رجائی شهر، کوچه شهید نیک کرد، پالک : تبريز 55آقاي ياسر طالبی خوشمهرفرا سازه طرح رهسان

1-133294850-33294850 مترو5اول زعفرانیه، روبروي مخابرات مرکزي، ايستگاه شماره : تبريزآقاي عبداله فرج پورفراز سازه فزايند

-1634412590، پالک 2، طبقه 2چهارراه الله، مجتمع عمران: تبريز55آقاي علیرضا انوريفراز سیال سهند

3335645033361566، واحد سوم3خیابان امام، ايستگاه میدان قطب، مجتمع تجاري مهديه، طبقه : تبريزآقاي علیرضا مرآتیفرجام بتن

353555513035555130میدان ساعت، بطرف چهارراه منصور، کوچه اول، بن بست فردوس، پالک : تبريز5آقاي محمد جعفريفردا صنعت شمالغرب

245324307754532430775 واحد7شهرک رشديه، خیابان نگارستان غربی، آرين : تبريزآقاي محمدرضا وقاريفرهیختگان سازه

A3324821433248264، واحد 3 بهمن، روبروي شرکت آب و فاضالب استان، برج زمرد، طبقه 29بلوار : تبريز1531آقاي احمد وزيرزاده نوبريفزايند

3784388537843886بلوار بسیج، جنب فرمانداري، روبروي مصلی: ملکان55آقاي هادي علیزادهفعال ساز آب ارس
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455آقاي مصطفی بهنیافن آوران بارآب
ولی عصر، ابتداي خیابان توانیرجنوبی، کنارگذر پل توانیر، جنب کوچه سیاح، پالک : تبريز

4
3333042633330426

433443181534431815کوي فیروز، باالتر از سه راه فاطمی، کوي اکبري، پالک : تبريز5آقاي علی نمايانفنی مهندسی تالش برق آذر

83329465433294654، طبقه 1ولیعصر، خیابان رودکی، ساختمان مهندسان، راه پله : تبريز5آقاي غفار مرمري اسکلکیفنی مهندسی نگین درفک شمال

فنی و مهندسی ژرف سازان 

انرژي
143386746133854253 متري سینا،جنب خشکشويی گلستان، پالک 35گلشهر، روبروي برج شهران، : تبريزآقاي سعید احسانی زنوز

403281553932815539 متري فیضیه شرقی، پالک 18خیابان آذربايجان، : تبريز55آقاي جواد خادمفنی و مهندسی میالد کار آذران

فوالد پی عمیق
 آقاي محمد باقر سابق 

ترکمنپور
434751974-3734751973خیابان بهار، اره گر، کوي شهید اکبر آدمزاد، بن بست خسروشاهی، پالک : تبريز55

3103526390335231194،  پالک 3پل قاري، بازار فیروزه، طبقه : تبريز5آقاي علیرضا حبیبیقافالنسو

343661040636610407شهرک رشديه، خیابان گلستان، خیابان سعدي، نرسیده به خیابان صفا، پالک :تبريز5آقاي سعید ياسین زادهقاالن يورد

83329725033307397کوي ولیعصر، خیابان فروغی، کوي هادي، پالک : تبريز45آقاي جاويد  علیلوقزل عمارت تبريز

3332178033308536 شرقی4 ، طبقه C 5 متري اول، بلوک 8میرداماد، خیابان محراب، کوچه : تبريز55آقاي حسین مهدي پورقیزيل سبالن

733312369-2033299806سه راهی ولیعصر، جنب بانک سینا، خیابان ابراهیم زاده، پالک : تبريز45آقاي الهیار انصاريقلعه بابک

23722998737231445، طبقه 116خیابان موسويها، روبروي مسجد طاق، نبش کوچه مال شهريار، پالک : مراغهآقاي ياشار جوانیقلعه چاي سهند

53آقاي سیاوش شاهیقلعه نماي تبريز
آبرسان، فارابی شمالی، بعد از پل عابر پیاده، جنب ساختمان اداري بنیاد مسکن، : تبريز

،  طبقه چهارم29پالک 

36603640

36603644-5

36603640

36603644-5

سه راهی ولیعصر، نرسیده به پمپ بنزين، جنب بانک ملت شعبه نبوت، طبقه سوم: تبريز431آقاي اصغر يحیی پورکارادنیز

33301163

33327416

33327420

33301163

33327416

33327420

44آقاي علی تربالیکارکیان گستر
، 10، ساختمان تجاري اطلس، طبقه 0تبريزولیعصر، خیابان نگین جهاد، خیابان صدف، پالک 

14واحد 

33249184

33249194
33249194

43722845637229223خیابان قدس، خیابان دکتر چمران، بن بست ناطقی، پالک :مراغه55آقاي مهدي فتحی هريسکار و انديشه ماندگار

33526375335263753، طبقه 48خیابان مدرس، جنب بیمارستان ذکريا، پالک : تبريزآقاي سید احسان سید حسنیکاسپین رهاورد ارس

D3331452533311106، طبقه همکف، واحد Jولیعصر، آخر خیابان نظامی، مجتمع برجهاي آفتاب، برج : تبريزآقاي داوود طالقانیکرايبل

66525810-4021-66524823-4021، واحد2، طبقه 307ستارخان، ابتداي خیابان حبیب اهلل، پالک :  تهرانآقاي آيدين استواکنتال دژ

290/9، پالک 7خیابان آزادي، خیابان شهید جديري جنوبی، تقاطع اول، قطعه : تبريز155آقاي حسن مهرآمیزکوثر آذربايجان
33380567

33380573
33380571

ـ4733372889خیابان امام، خیابان شهید بهشتی، کوي قره باغیها، پالک : تبريز5آقاي اکبر ابوذريکلبه عمران تبريز
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23420101434201013خیابان راه آهن، پشت هتل دريا، کوچه شهدا، پالک : تبريز55آقاي بابک خراطی اصلکهن آسین سازه تجهیز

13324842033248420 بهمن، روبروي شرکت آب و فاضالب استان، برج زمرد، واحد ب29بلوار : تبريز55آقاي بهزاد زال زاده میالنیکهن میر پاالق

33293642-18، واحد 6ولیعصر، چهارراه شريعتی، ساختمان آناهیتا، طبقه : تبريز12آقاي مهرداد عظیمیکیامکی جلفا

کیمیا بتن آذر
آقاي محمدجعفر حبیبی 

قدسی
--140 متري فیضی، پالک 15سه راهی ولی عصر، خیابان سعدي، : تبريز5

کیمیا برق شرق
 آقاي سیديوسف سید 

غالمی شربیان
1883329640433296402ولیعصر، خیابان شهريار، آخر لیداي جديد، پالک : تبريز5

743329734833297348دروازه تهران، کوچه آزادگان، جنب ساختمان بهزاد، پالک : تبريزآقاي ابراهیم صبحیگستر آب تبريز

193543101035431010خیابان آزادي، چهارراه حافظ، کوي منتظري، ساختمان شاکري، پالک : تبريز55آقاي حسن رضوانیانگنج آب تبريز

آقاي کريم محمديگنج سنگ سفید
، 4، 3، 2خیابان امام خمینی، چهارراه شريعتی، بازار شريعتی، طبقه دوم، واحدهاي : تبريز

شرکت سنگ سفید

35551653

35548959

35532424

35546802

40/1نصف راه، نبش کوچه مخابرات، پالک : تبريز3553آقاي  مهدي نسیانیالريز بتون غرب
34414190

34414198
34430958

637223830-1/27237255965خیابان خواجه نصیر، روبروي فرمانداري، کوچه شهید بٌکانی زاد، پالک : مراغه455111آقاي نعمت اهلل عباديلوله پی گستر

لیمیت
آقاي محسن میرزا 

اسکندري نژاد
60چهارراه آبرسان، کوي بزرگمهر، نبش پنجم شرقی، پالک : تبريز5315

33342863

33340904
33357377

336695767-2236675852شهرک باغمیشه، روبروي آتش نشانی، خیابان آذر شرقی، پالک : تبريزآقاي محمد نبیئیماد تبريز

413331829833318298 متري سوم، پالک 12شهرک ارم، کوي المهدي، : تبريز55آقاي عادل محمدياريمانا بتن تبريز

55آقاي سامان عطريمانا پی ريزان تبريز
بلوار استاد شهريار، جنب اداره بهزيستی استان، ساختمان اداري و خدماتی : تبريز

3شهريار، طبقه 
36598021-236598021-2

55آقاي پیمان پورنگمانا خاک سازه
، 35 متري انديشه، پالک 6کوي ولیعصر، خیابان آذربايجان،روبروي بانک سامان، : تبريز

3-1واحد 
333254344433455531

3542223435422234خیابان آزادي، روبروي بیمارستان ارتش، طبقه فوقانی گل پیرا: تبريز54آقاي يوسف میريمتین بنیان تبريز

A3655750136551821، واحد 5، طبقه 90اول خیابان فارابی، ساختمان : تبريز55آقاي جعفر مهرکارمثلث برج ساز

ـ48335534099خیابان طالقانی، ايستگاه الله زار، کوي امامزاده، پالک : تبريز55آقاي بهرام مهمانیمحکم پی تبريز

43288899334311520، طبقه 2، راه پله 34شهرک امام؛ بلوک : تبريز54آقاي اصغر آخري اسگوئیمرمر نماي هشترود

A3336880733362347چهار راه آبرسان، ساختمان برج سفید، طبقه چهارم واحد : تبريز55آقاي محمد وفادارمسعود بتن تبريز

1135265112-335265110خیابان چاي کنار، نبش تقاطع منصور، ساختمان کاج، طبقه دوم، واحد :تبريز55آقاي سعید قرآنی کهنموئیمسیر نما
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مشارکتی سهند آب آذربايجان 

(ساکو)
5چهارراه آبرسان،  ساختمان رسا، طبقه : تبريزآقاي محمدرضا جداري

33361696

33361666

33299432

33340700

معروف صنعت آذربايجان 

شرقی

آقاي ابراهیم پاسبانی 

معروفی
6533271066-333271062، واحد 6دروازه تهران، سه راهی ولیعصر، برج سینا، طبقه : تبريز3

آقاي محمد شهیم قلعه چهمعماران تبريز دومان
، ساختمان عمران، طبقه (کوره باشی)، چهارراه قطران ( بهمن22)خیابان راه آهن : تبريز

209دوم، واحد 
3444398934426134

5آقاي میر مصطفی حسینیمنشور سبز تبريز
 متري توحید، طبقه همکف، واحد 12خیابان عباسی، کوي انقالب، ابتداي کوچه : تبريز

غربی
--

-B36556854چهارراه عباسی، چهارراه توانیر، ساختمان اطبا، طبقه چهارم، واحد : تبريز55آقاي بهروز صفیمهاب گستر سبز

مهر پی گستر
آقاي کامبیز حسن زاده 

دلجوان
34767385-6، طبقه 671نبش میدان منظريه، ساختمان پزشکان، پالک : تبريز

355آقاي فرهاد رضا پورمهر کاشانه تبريز
، طبقه 1 متري فرهنگ، نبش کوي شقايق، پالک 24انتهاي خیابان آخونی،  خیابان : تبريز

دوم
3289944932899449

163337899733378997خیابان آزادي نرسیده به شیخ الرئیس نبش خیابان جديري جنوبی، پالک : تبريز5آقاي محمد ابراهیم پورمهر نیک انديش

ــ، طبقه دوم غربی81دروازه تهران، خیابان آذري، کوي سبالن، پالک : تبريز5آقاي کاوه شريفی وشمهندسی افراز سازه ها

5آقاي احمد رضايی درشکیمهندسی رادمان آذربايجان
 متري اول 30آذر شهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، -  جاده تبريز35کیلومتر : تبريز

 متري بیست و سوم، سمت چپ، قطعه دوم20جنوبی، 
34329306-734329272

123331360233314225، پالک 1ائل گلی، فلکه خیام، میخک: تبريز2553آقاي علی افالکیمهندسی سترگ سازه پاسارگاد

33381936233819362، طبقه 3، پالک 27 متري دوم، شش متري 24زعفرانیه، خیابان : تبريز5آقاي عبد اله حسین نژادمهندسی ستون بند مدينه

A33374398-933374397، واحد 3،  ساختمان بیر، طبقه (چايکنار)خیابان عالمه طباطبائی : تبريزآقاي علیرضا امدادمهندسی ماهسان صنعت آذر

203553821735538217خیابان ارتش جنوبی، خیابان باغشمال، روبروي اشکان، پالک : تبريزآقاي مهدي محمد پورمخیرمهندسین  ابتکار پیشنهاد

مهندسین مشاور پادير طرح 

تاوريژ
3381334433813342، طبقه زير زمین8 متري مخابرات، پالک 18 متري سینا، خیابان 35ائل گلی، بلوار : تبريزآقاي ياشار يثربی نیا

B، واحد 6ولیعصر، فلکه بارنج، برج ارم، طبقه : تبريزآقاي آيدين آصفیمهندسین مشاور محیط فضآراء
33321781

33327965
33327965

3535آقاي فیروز زال زاده میالنیمیر
 بهمن، روبروي شرکت آب و فاضالب استان، برج زمرد، طبقه اول، واحد 29بلوار : تبريز

B1
3324843333248420

313441583034415830 متري بهنام، پالک 10کوي ولیعصر، خیابان شهريار، : تبريزآقاي ابراهیم اسماعیلیمیراب سازه ارس

4، طبقه 911چهارراه آبرسانی، ساختمان : تبريز15335آقاي سعید کاهنمیشو
33349059

33362184
33374245

163544693235446932، کوچه سبالن، پالک (ع)آخر خیابان گلگشت، باالتر از مسجد امام حسن : تبريز55آقاي صادق کوهی زکلوجهمیالد بتن آذربايجان

53658004936582303، جنب بیمارستان شمس، کوچه شهید يعقوبی، پالک ( تیر7)خیابان آبرسان : تبريز5آقاي سعید يعقوبیمیهن دوست

44422008344220083خیابان حزب اله، بن بست شهنازيان، پالک : اهر55آقاي حیدر شهنازيانناظران عالی ارسباران

55آقاي رضا فرهنگیندا آوران سیال آذربايجان
 بهمن، ايستگاه سرچشمه مجتمع تجاري اداري میالد، قسمت اداري، طبقه 22بلوار : تبريز

312، واحد 3

35518063

35511610

35518063

35511610
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ـ30333317108 متري دهم، پالک 8 متري اول، 18زعفرانیه، : تبريزآقاي جواد دقیق فرنسیم کار

نقش آفرينان تبريز
 آقاي ياشار برادر برجسته 

باف
B3236102932361029، واحد 7، طبقه Bرشديه، انتهاي بلوار سروستان، ساختمان اورانوس : تبريز55

--20، خیابان امیر کبیر، پالک 2شهرک باغمیشه، شیت : تبريزآقاي علی قره داغینقشه سازان آيدين

--بزرگراه پاسداران، پمپ بنزين رستمی: تبريز545آقاي غالمرضا خلیلی هرزندنقشه سازان تبريز

آقاي توحید حسین زادهنمودار سازه شمال غرب
، طبقه 26، پالک (1)شهرک باغمیشه، شیت يک خیابان امیرکبیر، خیابان صفا، صفا : تبريز

اول يا دوم
3669063836690638

73554988535549886خیابان فردوسی، پاساژ آذربايجان، طبقه اول، پالک : تبريز5آقاي بابک وظیفه خواهنوآوران علوم و فنون کارا

33449293134451529خیابان راه آهن، ساختمان دپو برقی، طبقه دوم، واحد : تبريز55آقاي حسین شیري مشاهرنوآوران صنعت ريلی تبريز

آقاي محسن نیک رزمنو آوران کنترل تبريز
جاده بنیان ديزل روبروي کارخانه موتوژن شهرک فناوري خودرو انتهاي خیابان : تبريز

305اول، پالک
3446643434466417

نهادکار
آقاي اسمعلی وفايی مال 

محمود
میدان دانشسرا، کوچه شفائیه، محل سابق زورخانه گیو، پروژه درب باغمیشه: تبريز255

35263484-7 

35254264
35254267

4آقاي مسعود چايچی رادنهند
، واحد 4چهار راه منصور سابق، ابتداي خیابان دکتر بهشتی، ساختمان فاکر، طبقه : تبريز

402

35264299

35251322
35264220

33450153834501538، طبقه اول،واحد17خیابان آزادي، چهارراه الله، مجتمع تجاري الله، پالک : تبريز55آقاي جعفر رنجبراننهند الکتريک آذربايجان

3444237834441424بلوار آذربايجان، روبروي اداره کار و امور اجتماعی: تبريز545آقاي میکائیل قاسمینی سار گاز تبريز

55آقاي حامد فاطمی نژادنیرو پديد سهند
خیابان کوچه باغ، میدان شهاب، جنب مسجد الهوردي خان، کوچه استخر، : تبريز

3، طبقه 16ساختمان صبا، پالک 
3440007034408780

D33341782332350941، واحد 4خیابان جديري شمالی، روبروي مسجد حرّ، ساختمان پروما، طبقه : تبريز55آقاي جعفر راثی نصیرينیرو سازه ارس

13476276334762763چهارراه ابوريحان، خیابان سعدي، نبش بن بست عظیم پوران، پالک : تبريز آقاي محمد شفقت لنبرنیک سازه ارک ايرانیان

1653722667037226670خیابان موسوي، علستان، پالک : مراغه55آقاي احسان میرزا دوستوطن سازه سهند

53555619935556199خیابان دانشگاه ، کوي تخت طاووس، پالک : تبريز5آقاي جلیل متربصونويند

1213541606035416060خیابان حافظ، نرسیده به چهارراه حافظ، رويروي کوچه دلگشا، پالک : تبريز5آقاي جواد فیروزانهرم تبريز

15 و 14، ساختمان سیمرغ، طبقه چهارم، واحد (بهادري)خیابان مدرس : تبريز253آقاي موسی ارونقیهرم عمران آذر
35247142

35234535
35234535

55آقاي محمد محمدي دانشهشت سر ارسباران
، روبروي اداره گاز، 3خیابان آزادي، باالتر از نصف راه، جنب شهرداري منطقه : تبريز

2، واحد 1پالک 
3440265834401176

هالل تبريز
آقاي اسالم احمدي 

چرمخواران
93555597535555975، پالک 3خیابان جمهوري اسالمی، ساختمان زرين، طبقه : تبريز4

2250841-22201930421-10421خیابان دانشسرا، کوي سروان پاشائی، پالک  :مراغه55آقاي وحید عباسیانهمراه سازان ماد آوا

همیار راهداران استان 

آذربايجانشرقی
23478683434786834، طبقه 9خیابان صائب، خیابان شهید ضیاء آذر، بن بست آذر، پالک: تبريز55آقاي علیرضا مخملی



مدير عاملنام شرکت
ساختمان

و ابنیه

راه و 

ترابري
 آبکشاورزي

تاسیسات 

و تجهیزات
نیرو

صنعت 

و معدن
ارتباطات

ساختمانهاي 

مسکونی، تجاري، 

اداري صنعتی و 

نظامی

مرمت آثار 

باستانی

نفت و 

گاز

کاوشهاي 

زمینی
فاکستلفنآدرس دفتر مرکزي

343222309343227686 دفتر شرکت هند رود سراب901خیابان امام خمینی پالک : سراب3آقاي يوسف زمانخانیهند رود سراب

1554آقاي رسول حسینی بقا نامهیدنکا
، انتهاي کوچه بازارچه مسگران، مجتمع تجاري 2دارايی جديد، خیابان شهید مدنی: تبريز

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

35261976-80

35263354
35263588

224423702944237029، واحد تجاري ساختمان، پالک 17خیابان حزب اهلل، کوچه حزب اهلل : اهر55آقاي محمد اسديهیدرو راه مطلق

55آقاي ابوالفضل ساکتهیراد صنعت تبريز
، طبقه سوم 1/3 متري دوم شکوفه، پالک 10رجائی شهر،بلوار دکتر حسابی، : تبريز

شرقی
3383028433830284

55آقاي سید حسین نقی زادهيادمان بتن پی
کمربندي میانی، مال صدراي شمالی جنب روگذر سجاديه، نبش داروخانه شبانه : تبريز

10روزي دکتر واال، پالک 
3545290233380464

63380893833808938، واحد 6جاده ائل گلی، سعدي شیرازي، پالک : تبريزآقاي محمد رضا علیايی فردياشیل پی آذر

43479973734799737چهارراه ابوريحان، جنب موسسه مالی کوثر، ساختمان دنیز، طبقه : تبريز55آقاي علی زارعيانار توپراق آذربايجان

55آقاي ناصر ياسائیيکتا صانع آب
، (روبروي آب و فاضالب روستايی)ولیعصر جنوبی، خیابان باختر، کوچه نیلوفر : تبريز

54پالک 
3332884633247225


