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خیابان قدس، ساختمان خالصی، طبقه سوم، واحد پنجم:  میاندوآبآباد بناي زرینه1382

1خیابان مطهري، نبش خیابان سراسیماب ، جنب لوله فروشی اصغري، پالك : میانهسنگین پیمان آذر2394

عظیم یول3439
خیابان شهید مطهري، باالتر از پارك فرهنگیان، ساختمان تندیس، طبقه : میانه

سوم

میدان مصلی، پاساژ آزادي، طبقه فوقانی: مراغهسپهر گستر قائم4548

سپید کرخه شمال5592
بین چهارراه گلسار و پل بولسار، خیابان نواب، سمت چپ اولین کوچه، بن : رشت

2بست مهر، انتهاي کوچه، ساختمان توانا، طبقه 

4، واحد2، طبقه 307ستارخان، ابتداي خیابان حبیب اهلل، پالك :  تهرانکنتال دژ6593

لوله پی گستر7629
خیابان خواجه نصیر، روبروي فرمانداري، کوچه شهید بٌکانی زاد، پالك : مراغه

1/272

آرمان سازه فردا8648
، 3 متري شهید متذکر، نبش کوچه شماره 20خیابان پاسداران، خیابان : مراغه

طبقه همکف ساختمان آرمان

آذر سمنت تبریز9760
خیابان آزادگان، باالتر از تقاطع حذب اهلل، جنب مبل فرهنگیان، دفتر آذر : اهر

سمنت تبریز

، طبقه دوم146، پالك (الفضل.حضرت ابو)چایکنار، جنب مسجد نخودبیگ: مرندتامرود مرند10827

20خیابان شهید بهزاد اسدي، کوچه شهید قربانی، پالك : میانهساختمانی بهین بتن11841

22، واحد تجاري ساختمان، پالك 17خیابان حزب اهلل، کوچه حزب اهلل : اهرهیدرو راه مطلق12857

آق چمن13867
انتهاي خیابان اوحدي، کمربندي شرقی، کوي ابن سینا، بن بست سینا، : مراغه

44پالك 

، طبقه اول14 متري حافظ، پالك 12خیابان پاسداران، : مرندآذر سازه فدك14869

1، طبقه 1گلشهر، خیابان تربیت، ساختمان سیوان: مراغهیول یورد خزر15926

عمارت سازان آذر16931
، مجتمع تجاري فردوس، پالك (ع)فاز یك، میدان امام حسین : شهر جدید سهند

B 14

بلوار بسیج، جنب فرمانداري، روبروي مصلی: ملکانفعال ساز آب ارس17941

لیست شرکت هاي داراي حایز شرایط راي که آدرس دفترشان خارج از شهر تبریز می باشد



1خیابان شهید بهشتی، جنب انتقال خون،کوچه شهید حبیبی، پالك : میانهتندر برق صبا181088

 دفتر شرکت هند رود سراب901خیابان امام خمینی پالك : سرابهند رود سراب191132

4خیابان حزب اله، بن بست شهنازیان، پالك : اهرناظران عالی ارسباران201140

پاینده هشترود211185
، 7خیابان بهشتی شمالی، خیابان پارك، محله سید دره سی، کوچه سنبل : هشترود

7پالك 

صدرا مراغه221252
، واحد 106، پالك 16منطقه عظیمیه، خیابان نیك نژاد شمالی، خیابان گلستان : کرج

2

178شهرك ولیعصر، خیابان آزادگان، پالك : مراغه یول دام سو231290

، طبقه اول۴۴محله قدس، خیابان شهید حق نظري، خیابان شهید چمران، پالك : مراغههمراه سازان ماد آوا241315

خیابان جلفا، بلوار شهید کسایی، روبروي گلپارك: مرندآژند تحکیم251367

راه و ساختمانی تحلیل سازه ارك261389
شهرك انقالب، خیابان رجایی، خیابان باهنر، بن بست کتابخانه، پالك : عجب شیر

16

سازه هاي آبی271415
، 23، کوچه (استاد شجریان)شهرك غرب، بلوار ایوانك، فالمك شمالی : تهران

2پالك 

165خیابان موسوي، علستان، پالك : مراغهوطن سازه سهند281444

467بلوار شهیدان مقدم، زیر پل جهاد، پالك : مراغهپل بناء مراغه291472

ارتقا وزین عمارت301477
، طبقه 0خیابان آزادگان، پائین تر از چهار راه سینما، جنب مبل فرهنگیان، پالك: اهر

1منفی 

10خیابان استقالل، روبروي خانه هاي سازمانی، ساختمان ثمین، واحد : میانهعمران بتن داریس311479

۲خیابان آل محمد،کوچه چمن، پالك: اهرفاتح عمران ارسباران321490

16 و 15، واحد 15خیابان مطهري، خیابان فجر، خیابان مگنولیا، پالك : تهرانآروین تبریز331495

38، پالك 1خیابان قدس، کوچه قدس : اهررخنمون سنگ اهر341497

سگال مدیران پیمان351499
، ساختمان 12جاده نیروگاه، تنگك دوم خیابان گلستان، نبش فرعی : بوشهر

صمیمی فر

خیابان شهید ریحانی، نبش کوچه روشن، واحد اول: اهرمهندسی سپید بنیان ارسباران361506



11خیابان امام خمینی، کوچه شهید اسالمی، پالك : هشترودثمین کیان گستر سهند371520

11خیابان امام، روبروي بانك سپه، کوچه قدیم، پالك : عجب شیرمبنا نور توسعه سهند381523

8خیابان پاسداران، کوچه شهید سلیمان زاده، پالك : میاندوآبسیال بتن  میاندوآب391525

66اتوبان امیرکبیر، کوچه : مراغهآوادان ساز401534

15خیابان دستجردي، کوچه قنبري، پالك : اهرسیما سبز آران سبالن411536

خیابان امام خمینی، روبروي سپاه، جنب اداره برق: میانهبرق گستران آذر فنون421546

83شهر لیالن، خیابان طالقانی، پالك : ملکانفوالد عمران پارمیس431547

4 ، پالك 1خیابان گلشن راز، پشت اداره برق، کوچه گلدشت : شبسترگابریس آب آذربایجان441549

پاساژ نور، طبقه آخر: میاندوآبمهندسی ساختمانی داش دمیر451551

431، پالك 21شهرك میالد، کوچه : عجب شیرفنی و مهندسی یکتا قوام سازه461553

قوس راه آذر471557
، 1شهرك ولی عصر، میدان مولوي، آپارتمان هاي توسعه مسکن، بلوك: مراغه

9واحد 

 زرین سوي آذربایجان481589
محله شهرك شهید بهشتی، خیابان شهرك شهید بهشتی، جاده ترانزیت، : میانه

، طبقه همکف0پالك 

، طبقه اول27خیابان جلفا، کوچه شهید رفتاري، پالك : مرندتحکیم سازه آرمان میشو491592

12بلوار شهدا، کوچه فتحی، پالك : عجب شیردیماس ابنیه501596

10/1خیابان خواجه نصیر جنوبی، کوچه حاج میر حبیب، پالك : مراغه آریا تندیس سهند511597

47خیابان سعدي، انتهاي کوچه نامجو، پالك : مراغهلرزه ساخت پارسه521599

خیابان حزب اهلل، روبروي آموزشگاه قلم چی، پالك صفر، نامی: اهرپی ریزان استیل ارسباران531604

CNGروبروي گاز -پایین تر از ترمینال جدید-جاده ترانزیت: میانه آباد پیمان میانه541605

راه و ساختمانی قره قشون551608
 ، ساختمان پور سلطان، ۰سه راه خیام، خیابان طالقانی، میدان مسلم، پالك : مراغه

طبقه همکف



ایمن سگال آرارات561611
 0دهستان دودانگه، روستا اینجار، کوچه کافه، بن بست چهاردهم، پالك : هوراند

طبقه همکف

846شهر آچاچی، خیابان شهید رجائی، پالك : میانهگونش آچاچی571615

581616
ساختمانی و تاسیساتی خوش 

ساخت آذر
، طبقه همکف1محله استقالل، خیابان امام، خیابان استقالل، پالك : ملکان

سپهر ساروج آراز591617
، پالك (مدرسه)، کوچه (دهیاري)دهستان دودانگه، روستا اینجار، کوچه : هوراند

 ، طبقه همکف، واحد شرقی۰

خیابان رضوان جنوبی، خیابان شهید دینداري ثانی، جنب فلکه: مرند آرمان سازان افق برتر کیان601627

78بلوار شهید درخشی، خیابان جمهوري اسالمی، پالك :  مراغه پی سازه بتن سهند611630

پانیذ دومان تحکیم621631
بخش لیالن، شهر لیالن، ایمانلو، خیابان مطهري، بن بست صالح خواه، پالك : ملکان

، طبقه اول۸

 متري، بانك کشاورز30خیابان : ملکانراه و ساختمانی ویال ساز ملکان631638

شهرلیالن، خیابان شهدا، بن بست اول، پالك سیزده: ملکانپی الماس آسمان641640

 طبقه51خیابان شهیدرنجبري، کوچه قره آغاج، پالك : مرندراه و ساختمانی داش یول میشو651645

15چاي کنار، جنب تاالر باقر زاده پالك : ملکانفنی و مهندسی پویا الکتریك ملکان661646

15خیابان کوثر، روبروي پارك کوثر، پالك : بنابساري داغ بناب671647

چهاراه شهرداري، جنب بانك سپه: اهرآلتین پی ساز وطن681652

میدان معلم، طبقه دوم امالك بهاریان: اهرآرال گوموش صنعت691653

، طبقه دوم0میدان معلم، کوچه حاج معین، خیابان شیخ شهاب الدین، پالك : اهراهر پیمان701654

پشتاب ساروج711655
 ، طبقه 0شهر هوراند، خیابان شهید حسین زاده، کوچه شهید شکر زاده، پالك: هر

همکف

11، پالك 2چاي کنار، خیابان شهید منتظري، روبروي شهرداري منطقه :  اهر سازه معیار سهند721658


