فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده
ردیف

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

۸۷۰۲

سيامک صميمي دهکردي

14۰۰/1۲/۰1

۸۸۸۸9۰۰۲

۸۸۸۸9۰۰۲

14۰۰/۰۷/۰1

۸۸۰6946۲-4

۸۸۰6946۲

3

مهندسين مشاور پوالد

۸۷۰5

کيوان رادفر

14۰۰/۰۳/۳1

۸۸۰۲۰۲54 - ۸۸۰۰۸5۸1

۸۸6۳56۲6

4

مهندسي پادوسپان صنعت

۸۷۰6

سعيد داوري فر

1۳99/1۲/۲9

۸۸۰۰6۷۰5

۸۸۰۰6۷۰5

5

بين المللي طرح گستر دنا

۸۷1۲

سيد عبدالخالق سجادي

14۰۰/۰6/۰1

۸۸۰5۸۷۲۷-۸

۸۸۰5۸۷۲۷-۸

6

مهندسي کوشا معدن

۸۷1۳

حميدرضا معين الديني

1۳99/1۲/۲9

7

مهندسي برسو

۸۷14

قاسم مسکوب

14۰۰/۰5/۰1

۸۸199456-6۰

8

انديشه گران شريف

۸۷16

شاهرخ خاکپور

14۰۰/۰5/۳1

۸۸۲۸۳۰۷9

۸۸۲۸۳۰۷9

9

مهندسين مشاور آسه صنعت

۸۷19

علي چنگيزي آشتياني

14۰۰/۰۳/۳1

۸۸۷64۳۲9 ۸۸۷64۲۸4

۸۸۷59961

1

2

نام شرکت

مورخ 1400/03/10

مهندسين مشاور تدبير صنعت
ايرانيان
گروه مشاورين سرمايه
گذاري ستاره صنعت پردازان

۸۷۰۳

محمدصادق خوشنويس
انصاري

۸۸91۰451 ۸۸91۰۳5۸
۸۸۸۰۳49۸

۸۸9۳۷۰5۳

آدرس
تهران -ميدان آرژانتين -خيابان الوند -خيابان راشل کوري -پالک-4
واحد۲۲
تهران  -خيابان سئول شمالي 5-شرقي-خيابان نسترن۳-غربي-پالک-۲5
واحد۳
تهران -خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي -خيابان بيستون -نبش خيابان
 -1۸پالک 4۰
تهران -بزرگراه کردستان-ضلع شرقي(از جنوب به شمال) بين
خيابان۲5و –۲۷پالک  -15طبقه۲
تهران  -خيابان شيراز جنوبي -پايين تر از همت -پالک -۲۰برج سبز-
طبقه -9واحد جنوبي
تهران -ميدان وليعصر -ابتداي بلوار کريم خان زند -پالک -۳1۰طبقه-4
واحد9

۸6۰۸۷1۸۰

تهران -خيابان نلسون ماندال(جردن) -باالتر از ظفر -خيابان بابک مرکزي-

۸6۰۸۷۲1۰

بن بست سوم -پالک5
تهران -اتوبان شيخ فضل اهلل نوري -باالتر از بلوار مرزداران -خيابان پاس
فرهنگيان -خيابان ارشاد -کوچه گلستان دوم -پالک -4واحد1
تهران  -خ سهروردي شمالي-خ دکتر قندي-نبش خ -۲۲پالک-1طبقه۲

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده
ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

10

مهندس روحي و همکاران

۸۷۲4

ليال بنام فرد

14۰۰/۰6/۳1

۰411-551۳51۸-۲۰

11

کاوش گستران کاالي گلستان

۸۷۲6

عبد الناصر گرکز

14۰۰/۰6/۳1

۰1۷-۳۲۳6۰6۸۸

12

خدمات مهندسي آرمين فارس

۸۷۲۷

غالمحسين فرکاريان

1۳99/1۲/۲9

13

خدمات مشاور خرد پيروز

۸۷۳1

کامبيز جامع کلخوران

14۰۰/1۰/۰1

14

15

16

17

18

مهندسين مشاور راهنما
صنعت ايرانيان
درسا صنعت تهران
فني ومهندسي تدبير سيستم
زنجان
طرح صنعت و پااليش
مهندسين مشاور سنجش
امکان طرح

 ۰۷1-۳۲۳4۷16۸-9۰۷1-۳۲۳49۷۲1-۲
۸6۰54۲۰۷-۸6۰54۲۷4۸6۰545۲۷

مورخ 1400/03/10
آدرس

شماره فکس

 ۰411-5516۷۲۷تبريز  -خيابان راه آهن-ساختمان ميالد-طبقه-۲واحد۲۰۷

 ۰1۷-۳۲۳6۰6۸۸گرگان-خيابان وليعصر -عدالت-4۷ساختمان مادر-طبقه دوم-واحد4

۰۷1-۳۲۳4۷1۲9
۸6۰54۲۰۷۸6۰54۲۷4۸6۰545۲۷

شيراز  -خيابان ارديبهشت غربي-حد فاصل  ۲۰متري وباغ شاه-مجتمع
پزشکي فرديس-طبقه4
تهران -بلوار کشاورز-نبش خيابان شهيد حسين شوريده-پالک-5۳کدپستي
141595۳6۸1

۸۷۳۳

کوروش نيکخو

14۰۰/۰۲/۰1

۸۸5۲194۷-9

۸۸5۲1944

تهران  -خيابان بهشتي-خيابان مفتح شمالي-نبش کوجه-1۰پالک-۲واحد۷

۸۷۳5

حسن قليزاده آتاني

14۰1/۰۳/۰1

۲۲6946۷۰-۲

۲۲۲4۲۰۷5

تهران  -خيابان شريعتي-نبش شمالي پل صدر-برج صدر-طبقه-6واحدa

۸۷۳6

مهدي اشراقي

14۰۰/۰1/۳1

۰۲4-۳۳۳6۳4۸۷-9

۰۲4-۳۳۳۲5۳5۳

۸۸۰۲

عليرضا حسن پور

14۰۰/۰5/۳1

۲۲6۷1۲۸4

۲۲6۷514۲

۸۸۰۳

ادموند ميرزاخانيان

1۳99/1۲/۲9

۸۸4۲۷۰۰6

۸۸4۲۷۰۰6

زنجان  -خيابان فدائيان اسالم ( جاويد )-جنب پارک انديشه  -پالک-۲۷۳
ساختمان تدبير-کد پستي 451465۳51۳
تهران -قيطريه -بلوار کاوه -خيابان بهار جنوبي -کوچه آفرين -پالک-1
طبقه سوم
تهران -خيابان سهروردي شمالي -روبروي پمپ بنزين -کوچه تقوي-
پالک  -۲۲طبقه – 5واحد۸

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده

مورخ 1400/03/10

ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

19

مهندسي پويا پرتو طرح

۸۸۰5

امير حسين پور

14۰۰/۰5/۰1

۸۸4115۰۲ ۸۸4۳۲6۰۳

20

مهندسي پارس فرارون

۸۸۰۷

محمد حسين گوهري

14۰۰/۰۳/۰1

)4خط(۲۲۰۸۰56۰

۲۲۳۷1161

21

تکنيکان پارس

۸۸۰9

احسان نساج

1۳99/11/۰1

۰۳1-55۳۳5۷5۳

۰۳1-55۳4199۷

۸۸11

عبد االحد فرج زاده

14۰۰/۰9/۰1

23

فني ومهندسي فن آويژه

۸۸14

نظام وفا عضدي ديلمي

14۰۰/۰5/۳1

۰1۳-۳۲114۰۰4

24

مهندسي صنعتي فهامه

۸۸16

ساسان مهر کيان

14۰۰/۰5/۰1

۸۸614۲5۰-۳

۸۸۷۰6۷۸۸

25

بنياد صنعتي ايران

۸۸19

ابوالفضل بازرگان

14۰۰/۰5/۰1

۸۸۳۰۳64۷ ۸۸۸۲554۲

۸۸۸۲6۳94

26

مهندسين مشاورنافع امين

۸۸۲۰

مجتبي قدمياري

14۰1/۰۳/۰1

۸۸54۳5۳۷

۸۸۳۰69۳9

۸۸۲1

محمدجواد حيدري

14۰۰/1۲/۲9

44۲11۷۰1

44۲۳۷۲۳5

۸۸۲4

ناصر صلواتي زاده

14۰۰/1۲/۲9

۸۸۷۲4۲۲1 ۸۸۷۲۲1۲6

۸۸554۲۲۲

22

27

28

خدمات مهندسي پژوهشگران
فن گستر

مهندسين مشاور نويد عصر
جديد
کاهنربا

آدرس

شماره فکس

۸۸4115۰۲

تهران  -عباس آباد-انديشه-کوچه انديشه سوم-سهروردي شمالي -پالک

۸۸4۳۲6۰۳

 -419طبقه سوم -واحد-۳9کد پستي 15696۳۳1۳1

)6خط(۰41-۳55455۲۳ ۰41-۳۳۲5۰۲۷۰

تهران  -خيابان سعادت آباد-ميدان کاج-کوچه  11شرقي-پالک-1۲
واحد-۲کدپستي 199۸۸۳۸۷14
کاشان  -خيابان امير کبير-مقابل بانک ملي-کوي دارابي(سيلک -)1۷
پالک 1۰5
تبريز  -چهار راه آبرسان -جنب اداره محيط زيست -ساختمان شماره -56۷
طبقه اول

 ۰1۳-۳۳11۳996رشت  -خيابان تختي-نبش خيابان توانبخشي-ساختمان کاتوزيان-طبقه ۲
تهران-ميدان ونک -خيابان مالصدرا -خيابان شيرازي شمالي -بن بست
کاج-پالک -۸طبقه سوم
تهران  -ميدان هفت تير-خ قائم مقام فراهاني-کوچه-1شماره1۷
تهران-خيابان کريمخان زند-خيابان ميرزاي شيرازي-نرسيده به خيابان
مطهري-خيابان هفدهم-پالک-1۲طبقه دوم
تهران  -خيابان ستارخان -خيابان شهيد رحيم صحرايي-خيابان ستارخان-
پالک -۸5۲مجتمع ستارخان -طبقه سوم
تهران  -خيابان وليعصر-خيابان مطهري-خيابان منصور-شماره45

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده

مورخ 1400/03/10
آدرس

ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

29

کان آذين

۸۸۲5

تقي قرباني

14۰۰/1۰/۰1

۷۷64۷1۲1-6

۷۷6۳۳4۲9

۸۸۲6

حامد اخوان

14۰۰/۰6/۰1

۰1۷-۳۲۲۲6۲۰6

۸۸۲۷

ولي اله اصالني ليايي

14۰۰/1۰/۰1

۰۲۸-۳۳۳59۲19

32

طرح و ساخت نگر انديش

۸۸۳۰

محمد عمويي

14۰۰/۰۷/۰1

خط۸۸511455-1۰

33

بهين انديشان راهبر

۸۸۳1

داوود قاسمي شهيد لو

14۰۰/۰۸/۰1

۰۳۸-۳۳۳49۳6۳

 ۰۳۸-۳۳۳49۳6۳شهرکرد -چهارراه دامپزشکي -مجتمع پرويز -طبقه چهارم -واحد11

34

مهندسين مشاور رهنما صنعت

۸۸۳۳

عبد الزهرا کشميري

14۰۰/1۲/۰1

۰51-۳6۰4۸۲۸۷

 ۰51-۳6۰۸66۷۷مشهد  -بلوار ملک آباد-خيابان گويا-گوياي-4پالک۷۰

۸۸۳5

محسن شريف

14۰۰/۰۳/۰1

۲6۳5۸6۰۸

۲6۳5۸6۰۸

۸۸۳9

سيد حسين تقوي

1۳99/1۲/۲9

۸۸۸۰۰۲۳9

۸۸۸۰449۳

37

خدمات مالي بانک پاسارگاد

۸۸4۰

نوروز لطيفي

14۰۰/۰6/۰1

۸۸561۷4۰-۲

۸۸561۷4۰-۲

38

سامان آوران توسعه

۸۸41

عباس زارع بناد کوکي

14۰۰/۰9/۳۰

۰۳5-۳۷۲654۰۰

30

31

35

36

طراحي مهندسي آرمين
مشاوران
مهندسي و مشاور پويا سيستم
پارسيان

مطالعات راهبردي سپينود
شرق
مهندسين مشاور صنايع وسائط
نقليه (خودرو) ايران

تهران  -خيابان سميه-بين شريعتي و بهار-پالک ۲۲

 ۰1۷-۳۲۲۲6۲۰6گرگان  -خيابان پاسداران-ساختمان برليان-طبقه۲

۰۲۸-۳۳۳5۰45۸
۸۸511455خط1۰

قزوين -خيابان فلسطين غربي روبروي مخابرات قدس نبش کوچه حافظي
پالک 1
تهران  -خ بهشتي-خ صابونچي -کوچه مهماندوست -پالک15

تهران -قلهک-خيابان شريعتي-خيابان يخچال-خيابان کي نژاد-کوچه
قريب-پالک -۳واحد ۸
تهران -خيابان وليعصر -باالتر از زرتشت-کوچه غفاري -پالک۲۰
تهران  -شهرک قدس-فاز-4خيابان فالمک شمالي-جنب کوي -5طبقات
فوقاني شعبه بانک پاسارگاد

 ۰۳5-۳۷۲654۸۸يزد  -خيابان مطهري-پارک علم وفناوري-واحد-ac-11

مورخ 1400/03/10

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده

آدرس

ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

39

مهندسي کاني کاوان شرق

۸۸4۳

کامبيز معظمي

14۰۰/۰9/۰1

۷6۲5۰91۲

۷6۲5۰9۲4

تهران -پرديس -پارک فناوري پرديس -خيابان نوآوري -4شماره 4۸/۲

40

مديريت هيربدان

۸۸4۷

ابراهيم منظري توکلي

14۰۰/۰5/۰1

۸۸۰6۸۸55

۸۸۰6۳۳19

تهران  -ميدان ونک  -خيابان خدامي پالک 6۳

41

موننکو ايران

۸۸4۸

عليرضا شيراني

14۰۰/1۲/۰1

۸1961 ۸1966۰۷۰

۸۸۷۷1۲۰6

تهران  -خيابان وليعصر-باالتر از ميدان ونک-خيابان عطار-پالک1۲

42

صنعت ياران هرمزگان

۸۸49

سهراب کريمي

14۰۰/۰4/۰1

۰۷61-66۷55۷۷

۰۷61-66۸۲4۸۸

۸۸51

فرخ عليپور

1۳99/1۲/۲9

۸1۲۸۲۲51

۸۸6۷۸۷5۰-1

44

مهندسي سيال ثامن

۸۸5۸

محمد سازگاران

14۰۰/۰4/۰1

43

بين المللي مهندسي ايران
(ايريتک)

۰51-۳51۳۰51۰ ۰51۳51۳۰5۲۰

۰51-۳51۳۰566

45

بهبود گران نوين آزمون

۸۸6۳

وحيد صالحي نيري

14۰۰/1۰/۰1

۸۸4۷۰۸66

۸۸4569۲۳

46

خدمات مهندسي برق(مشانير)

۸۸66

محمود مقدم

14۰۰/۰۷/۰1

۸۸۸۸91۲۲-۸4۷۸۲15۸

۸۸۷۷5۰1۰

47

مهندسين مشاور مهاب ثامن

۸۸6۸

سيد مجتبي مجتبوي

1۳99/۰9/۳۰

۰51-۳۸4۸۳4۲1-6

۸۸۷1

حميد سعادت نيا

14۰۰/1۲/۲9

48

مهندسين مشاور فرا تحقيق
سپاهان

۰۳1-۳۳9۳1۰۷4-۸۳
۰۳1-۳۳9۳۲1۳1

بندرعباس  -بلوار امام خميني-گلشهر شمالي-روبروي1۲متري بهار-مجتمع
فجر گلشهر-طبقه-۲واحد۲۳
تهران  -خيابان گاندي شمالي-پالک۷
مشهد -بزرگراه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني -خيابان آيت اهلل هاشمي
رفسنجاني -۲خيابان جاهد -1شماره15
تهران -خيابان شريعتي-باالتر از تقاطع مطهري -کوچه نوبخت-پالک-5
طبقه 4واحد۲۲
تهران-خيابان وليعصر-باالتر از ميدان ونک-خيابان شهيد خدامي-روبروي
هتل هما – کوچه شادي -شماره1

 ۰51-۳۸4۸۳4۲1-مشهد -سه راه ادبيات-خيابان شهيد اسداهلل زاده  -نبش شهيد اسداهلل زاده -۸

6
۰۳1-۳۳9۳۲1۷6

پالک -۲۳کد پستي 91۸۳64۳۷۳5
اصفهان -شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان -بين خيابان  1۲و  -14پالک
A۲11

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده
ردیف

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

۸۸۷۲

فرج اهلل سيرتي خاکي

14۰۰/۰4/۰1

44۸۲۲99۰

44۸۲۲99۰

50

ارکان صنعت پارس

۸۸۷۳

ژيال عطايي

1۳99/1۲/۲9

51

گروه مهندسين مشاور ايتسن

۸۸۷9

امير مسعود تيره کار

14۰۰/۰5/۰1

۸۸۷54۰۳1

۸9۰5

ابوالفضل شريفي

1۳99/1۲/۰1

۰511-۸۷1۷۲۰۰

۸9۰6

عباس وزيري فرد

14۰۰/۰1/۰1

۸۸۳۳۷۳9۸ ۸۸۳۳۷۳94

۸۸۳۳۷۳9۷

۸9۰9

مهرداد هاشمي نصب

1۳99/1۲/۲9

۸۸6۸9۲۷۳

44۲۷۲14۳

۸911

مهدي بيگ جاني

14۰۰/۰5/۰1

49

52

53

54

55

56

57

58

نام شرکت

مورخ 1400/03/10

مهندسين مشاور نياز سنجش
پارسيان

مهندسي مشاور نيروي
خراسان ( منيران )
شرکت مهندسي و تکنولوژي
تارا طرح
مهندسي راک صنعت پارس
علوم راهبردي مديريت
صنعت ساز
مهندسين مشاور آب و محيط
خاورميانه
فرا طرح انديشان شکيبا
احداث صنايع ومعادن
سرزمين پارس

۰۲4-۳۳4۷۲1۷۳ ۰۲4۳۳46۳1۸4

۰۸۳-۳۸۲۲۸۰۰6 ۰۸۳۳۸۲۲۸519

آدرس
تهران -بلوار اشرفي اصفهاني -چهار ديواري -بلوار سيمون بليوار -خيابان
معين -پالک-۳۳واحدA۲

 ۰۲4-۳۳46۳1۸4زنجان  -خيابان صفا-کوچه اجاقي-ساختمان نگين-طبقه-۳واحد۷

۸۸۷65۸95

تهران  -خيابان سهروردي شمالي-خيابان قندي غربي-کوچه-5پالک1

 ۰511-۸۷1۷۲۲۰مشهد  -بزرگراه شهيد کالنتري-بلوار شهيد فکوري  -شماره 5

تهران  -يوسف آباد-خ جهان آرا-بن بست شادان-پالک1۸
تهران-سعادت آباد-عالمه جنوبي-خيابان  ۲4غربي-پالک -1واحد -5طبقه
اول-کدپستي 199۷9۷4۸16

 ۰۸۳-۳۸۲۲۸۰۰6کرمانشاه  -ميدان آزادي-ابتداي خيابان مدرس-بعد از پاساژ کيش-نبش بن
 ۰۸۳-۳۸۲۲۸519بست-۲ساختمان مرکز خدمات مديريت صنايع-طبقه-۲واحد4

۸919

مسعود نصيري

14۰۰/۰۸/۰1

۸۸6۰191۰-1

۸۸6115۳۷

۸9۲۰

فريد يوسفي

1۳99/1۲/۲9

44۸۰۸۳۳۰

44۸46۷۷6

۸9۲5

لطيف دشت بزرگي

14۰۰/۰6/۰1

۲۲۰5454۰

۲۲۰545۳9

تهران  -خ شيخ بهايي جنوبي-روبروي هتل تاج محل-ساختمان شماره-49
طبقه-۳واحد1۲
تهران  -انتهاي اشرفي اصفهاني-خيابان۲4متري زيتون-ساختمان پارس-
پالک-1۸واحد5
تهران  -خيابان ولي عصر -روبروي پارک ملت-خيابان سعيدي-پالک-94
کدپستي 196۷94۳541

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده
ردیف

آدرس

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

۸9۲۸

غالمرضا نوفرستي

14۰۰/۰6/۰1

۰51-۳۷6۷99۷1-5

۰51-۳۷6۷9965

۸9۳5

عليرضا عسگريان دماوندي

14۰۰/۰6/۰1

۸44۰۳-۸44۰۰

۸44۰۳-۸44۰۰

۸9۳6

يونس مير جليلي

14۰۰/11/۰1

۰۳5-۳۷۲5۸1۲1

 ۰۳5-۳۷۲5۸1۲1يزد-خيابان شهيد مطهري -پارک علم و فناوري،امور موسسات ،واحدC۷

۸9۳9

مهرداد حاج زوار

14۰۰/۰۷/۰1

669۲1۰91-5

۸94۳

ايوب دوستدار

14۰۰/1۰/۰1

۰411-4۷۷15۰۷

64

مهندسي شهريگ

۸949

رضا شفيعي نسب

14۰۰/11/۰1

۲۲۷۷5661

۲۲۷۷5۲۸۷

65

مهندسي آسين فوالد

۸951

محمدحسين ثقفي

1۳99/1۲/۰1

۸۸۰۳966۲

۸۸۰۳966۳

66

وريا طرح پارس

9۰۰1

فرهاد فرماني

14۰۰/۰4/۰1

44۸۷۰۰۸۰

44۸۷۲469

67

ناموران پژوهش و توسعه

9۰۰۳

سعيد مقصودي

14۰۰/۰4/۰1

46۰5۲9۰۳-46۰5۲9۰۷

46۰5۲9۳1

9۰۰5

مهدي سبزواري

14۰۰/1۰/۰1

۰66-۳۳۲۳4۳۰4-5

59

60

61

62

63

68

نام شرکت

مورخ 1400/03/10

توسعه فن آوري صنايع پارس
شيد
طراحي و مهندسي پترو کاوه
افق
مطالعات و پژوهشهاي اقتصاد
دانش بنيان
مهندسين مشاور زيستاب
مهندسي مشاور نيروي
آذربايجان (منا )

مهندسين مشاور آمار پردازان
فراز

669۲1۰۳۰

مشهد  -بلوار خيام-روبروي سازمان صنايع و معادن خراسان-خ پيام -1۰
پالک 15
تهران  -انتهاي اتوبان صياد شيرازي شمال-بلوار اوشان يا شهيد مژدي-
پالک -4ساختمان کاوه

تهران  -خيابان فاطمي غربي-نرسيده به خيابان جمالزاده-کوچه پروين-
پالک1

 ۰411-4۷911۳5تبريز  -خيابان آزادي-نرسيده به چهارراه ابوريحان-خيابان شاهد-پالک۸
تهران  -خيابان پاسداران-بوستان دوم(اخوان)-اتهاي گيالن شرقي-کوچه
نگار-۲مجتمع روياي آبي-پالک-4طبقه-۲واحد6
تهران -خيابان مالصدرا -خيابان عباس شيرازي-خيابان زاينده رود غربي-
پالک-16طبقه اول -واحد۲
تهران-اتوبان همت شرق-خيابان شيراز جنوبي-خيابان آقا عليخاني-خيابان
گلستان-بن بست  1۲متري دوم-پالک ۳
تهران -بلوار غربي استاديوم آزادي -بلوار آفتاب -۲۲خيابان آسمان-4
پالک -14طبقه دوم

 ۰66-۳۳۲۳4۳۰4-لرستان -خرم آباد -خيابان انقالب -بعد از خيابان ناصر خسرو -ابتداي

5

خيابان مطهري -مجتمع تجاري اداري سپيد -طبقه-۳واحد ۳۰۲

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده

مورخ 1400/03/10

ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

69

آباد صنعت گيوا

9۰11

هومن عمادي

14۰۰/۰۷/۰1

665۷۷544-665۷۸5۲5

664۲9۷94

70

مهندسي قدس نيرو

9۰1۲

سعيد مهذب ترابي

14۰۰/۰5/۰1

۸۲4۰4۰۰۰ ۸۸4۳۰454

۸۸411۷۰4۰

71

مهندسي تانا انرژي بين الملل

9۰15

امين اله حاجي رسوليها

14۰۰/1۲/۲9

۸۸69۸94۷

۸۸699۸14

9۰1۷

قاسم موذني

14۰۰/۰5/۳1

۸۸5۰۳۷۰۳

۸۸5۰965۸

9۰۲۰

يداله کاظمي اسکي

14۰۰/1۰/۰1

۸۸61۳۰6۷-۷6

۸۸6۰6519

9۰۲5

محمدرضا نوري برکستاني

14۰۰/۰۳/۰1

۲6۲۰۷۲۷۰ ۲6۲۰۷464

۲6۲۰۸145

9۰۳1

ناصر ذوالجود

14۰۰/۰6/۰1

۰۷6-۳۲۲4۸615

۰۷6-۳۲۲4۸615

9۰۳4

عليرضا بيژندي

14۰۰/1۲/۲9

۰۸۳-۳۸۲5۳161

۰۸۳-۳۸۲5۳161

91۰۲

محمد خدمتي

14۰۰/۰۸/۰1

۲6۷۰9۰۰۷

۲6۷۰9۰۰۷

91۰4

غالمعلي شهابي

14۰۰/۰۷/۰1

۰۳1-۳6۳۰۲۷45

۰۳1-۳6۲41۷۷۷

72

73

74

75

76

77

78

موسسه تحقيقات مالي و
اقتصادي حسيب ايرانيان
مهندسي مسينان
مهندسي و مديريت فن اوران
ساميک
مشاورين توسعه صنعت و
سازه هرمزان
آرين سازه کرد
خدمات مالي و حسابداري
دي ايرانيان
کارآفرينان شهاب مهر

آدرس
تهران -خيابان شهرآرا -پايين تر از اداره گذرنامه -نبش خيابان -9
پالک -6۳طبقه -4واحد6
تهران  -خيابان استاد مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-شماره۸۲
تهران  -سعادت آباد -بلوار دريا -خيابان مطهري شمالي-خ ارغوان شرقي-
شماره4۰
تهران -خيابان سهرودي شمالي -خيابان خرمشهر -خيابان شهيد عربعلي-
کوچه ششم -پالک  -5۸واحد۲
تهران -خيابان شيخ بهايي شمالي -خيابان -11خيابان صابري -خيابان
پانزدهم(نوري) -پالک1۲
اتوبان شهيد مدرس -تقاطع الهيه -خيابان بيدار -پالک  -5ساختمان جم-
طبقه  -9واحد 54
هرمزگان-بندرعباس -بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي-خيابان شهيد
کازروني -ساختمان سبز -طبقه-4واحد4۰۲
کرمانشاه -چهار راه بسيج(ارشاد) -طبقه فوقاني ساختمان صندوق
کارآفريني اميد(طبقه سوم)
تهران -خيابان شهيد وحيد دستگردي شرقي ( ظفر ) -خيابان شهيد فريد
افشار -نبش کوچه بابک شرقي -پالک4
اصفهان -چهار باغ باال -از سي و سه پل به طرف چهار راه نظر -کوچه باغ
زرشک -پالک  -1۲مجتمع سرو -زنگ 6

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده

مورخ 1400/03/10

ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

79

ايمن کشت کردستان

91۰5

بهروز گلسرشت

1۳99/1۲/۰1

۰۸۷-۳۳56615۳

۰۸۷-۳۳56615۳

80

شباهنگ برکت

911۰

فهيمه داوري

14۰۰/1۲/۲9

۸۸۳6۳519

۸۸۳۷۰14۸

81

فن آوران آرتا طرح سوالن

911۲

سيمين خلفي

1۳99/1۲/۲9

۰45-۳۳۲۳1۷5۰

۰۲1-۲۲6۸1۳59

82

رويان پليمر آريا

9116

حميد رضا حقيقت پژوه

14۰۰/1۲/۰1

۲۲۸۷۰۲۸۳-۳

۲۲۸۸1۸۰۲

83

مبين مشاوران گلستان

911۸

حاتم مومن زاده

14۰۰/۰5/۰1

۰1۷-۳۲۲6۷۲۸۸

۰1۷-۳۲۲6۷۲۸۸

84

تعاوني پارس مفرح جنوب

91۲۰

محمد رنجبري

14۰۰/۰5/۰1

۰۷6-۳۲۲۳5916

۰۷6-۳۲۲۳5916

91۲۳

مهدي توالئيان

14۰۰/۰4/۰1

۰۳1-۳6۷۰1۷۲۳-۲۷

۰۳1-۳6۷۰1۷۲۸

9۲۰۳

محمد علي ظهوري

14۰۰/۰5/۰1

۰54-۳۳4۳۷56۲

۰54-۳۳۲۲۰۰۰۸

۰45-۳۳۷۳۲5۲5 ۰45-

۰45-۳۳۷۳۲5۲5

۳۳۷۳۲6۲6

۰45-۳۳۷۳۲6۲6

۸۸۳1۰۰5۳

۸۸۳1۰۰54

85

86

87

88

فني و مهندسي فوالد مبارکه
مهر جي
تعاوني طرح و مشاوره و فني
و مهندسي آبادگران
شرق 16۳۲زاهدان
طرح جهاني بناي صنعت
اردبيل
آريا هنگارد

9۲۰4

روح اهلل جهاني

14۰۰/۰9/۰1

9۲۰6

مهرداد زماني

14۰۰/۰5/۳1

آدرس
کردستان -سنندج -محله مبرک آباد (کوچه فرعي بهشت -)۲کوچه
بهشت -1پالک -14طبقه اول
تهران-شهرک غرب-بلواردادمان -خيابان هرمزان-خيابان نهم -پالک-4
واحد۲
اردبيل -ميدان شريعتي -روبروي بازار مرکزي -مجتمع خدماتي شريعتي-
اطاق۸
تهران-خيابان شريعتي -باالتر از حسينيه ارشاد -خيابان قبا -پالک-1۲
واحد1۳
گرگان-ميدان شهرداري -خيابان شهدا-جنب الله سوم-مجتمع آپادانا-
طبقه اول-واحد۲
بندر عباس -خيابان شهيد نظري -باالتر از ميدان قدس -نرسيده به سه راه
برق -ساختمان بانک صادرات شعبه سه راه برق-طبقه سوم
اصفهان -ميدان آزادي -خيابان سعادت آباد -خيابان مالصدرا -کوچه شهيد
سرابچي
زاهدان -خيابان هفتم تير -جنب سرپرستي بانک کشاورزي استان وروبروي
اداره منابع طبيعي شهرستان زاهدان
اردبيل -چهارراه حافظ -ابتداي خيابان آذربايجان -پالک6

تهران -خيابان سهروردي جنوبي -نبش خيابان مريوان-پالک -1۷6واحد4

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده

مورخ 1400/03/10

ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

89

اعتماد گستر صنعت هرمزگان

9۲۰۸

محمد رضا کريمي

1۳99/1۲/۲9

۰۷6-۳۳6۸6۸۳1

۰۲1-۸9۷۸1964

90

ناظران طرح گستر نوين خزر

9۲۰9

محمد اميدي

14۰۰/۰4/۰1

۰1۳-۳۲115۰41

۰1۳-۳۲11۸65۲

91

راهبر پيشگامان آموت

9۲1۰

سحر اصالني

14۰۰/۰1/۳1

۰۲6-۳4۲۰۲195-۷

9۲11

عليرضا کوچک زاده

14۰۰/۰۷/۰5

۰511-6۰6۸445

۰511-6۰6۲۳66

93

اري تس توسعه صنعتي

9۲1۲

پويا محمدي

1۳99/1۲/۲9

66۳4۰۷9۰-۲

66۳4۰۷9۰

94

مهندسين مشاور آماتيس رابين

9۲16

حسين پور خادم نمين

14۰۰/۰4/۰1

۸۸5۰66۰۸-1۰

۸۸5۰661۲

9۲1۷

حسن مرادي

14۰۰/۰5/۳1

۰۷۷-۳۳۳41۰۸9

96

تدبير پويان صنعت شمال

9۳۰۸

سيدشعبان ميرشعباني طلوتي

14۰۰/۰۳/۰1

۰11-۳۲۳۲6۸1۰

97

تعاوني پيام پارسيان مرکزي

94۰۳

محمد شاه کرمي

1۳99/1۲/۲9

94۰4

گلعلي سنگرابي

14۰۰/۰۸/۳۰

92

مشاورين صنعتي پوينده پايا
گستر توس

آدرس
هرمزگان -بندرعباس -بلوار امام خميني -گلشهر شمالي -روبروي مجتمع
نخل -کوچه شبنم -۸ساختمان ملک -طبقه -4واحد۸
رشت -گلسار -بلوار ديلمان – خيابان نبوت – بن بست اول -سمت راست-
پالک۲5

 ۰۲6-۳44۸۳111کرج -جهانشهر-بلوار جمهوري -ساختمان ونوس -طبقه دوم -واحد4
مشهد -بلوار فردوسي -نبش چهارراه فرامرز عباسي -پاساژ دهقان -طبقه-۳
پالک6
تهران-ضلع جنوبي شرقي ميدان فردوسي-ابتداي خيابان فردوسي-مجتمع
تجارت جهاني فروسي-پالک -4۸1طبقه ششم-واحد -4کد پستي
11456۸41۰۲

95

98

توليد مهندسي مهرگان
صنعت ريز

پيشگامان راهگشاي آذر
شمال غرب

۰۸6-۳۳66۷5۷5-۰۸6۳۳661۰۰۲
۰41-۳5۲6۳44۸

تهران -سهروردي شمالي -خياان ابن يمين -پالک -61واحد1

 ۰۷۷-۳۳۳41۰۸9بوشهر -خيابان توحيد -مجتمع نگار -طبقه اول -واحد۲

۰11-۳۲۳۲6۸۰9

مازندران -بابل -خيابان شريعتي -ميدان جهاد(اوقاف) -مجتمع مهندسين-
طبقه پنجم -واحد5۰4

 ۰۸6-۳۳664۰۲6اراک -خيابان قيام -روبروي سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مرکزي

۰41-۳5۲6۳44۷

تبريز -ميدان دانشسرا -کوچه شفائيه  -مجتمع تجاري جواهر -طبقه -4
واحد 4

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده
ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

مورخ 1400/03/10

شماره فکس

گروه مهندسين مشاور صنعتي
99

و بازرگاني رايکا صنعت

94۰5

پيام حسن خواه

1۳99/1۲/۲9

۸۸6۷961۳-15

۸۸6۷961۳-15

پاسارگاد
100

مهندسين مشاور يکم

95۰۳

حسن شنطيا

14۰۰/۰5/۳1

101

صنايع فرا ساحل (صف)

95۰4

فرشيد سيد حسيني

14۰۰/۰1/۰1

102

پترو کار کيا

95۰5

عباس ارشدي خياوي

14۰۰/1۲/۲9

۸۲116666
۸۸۳۷5۰۷۷ ۸۸۳۷5۰۲5۲۷

آدرس

۸۸9۰۳۸15
۸۸۳۷55۳۲

تهران -بلوار نلسون ماندال(آفريقا)-خيابان شهيد عليرضا دامن افشار-پالک
 -1طبقه -۲واحد  -9کدپستي1915۷16۷55 :
ميدان ولي عصر -خ برادران مظفر -ساختمان شماره  -1۳۳کد پستي
9۳19۷-1416۷
تهران -شهرک قدس -فاز -4فالمک شمالي -نبش درخشان -پالک -1
برج آريو -طبقه سوم

 ۰۷1-۳۲۲۷۰44۲- ۰۷1-۳۲۲۷۰44۲-۰۷1شيراز -ميدان جام جم-خيابان جهد سازندگي-کوچه -1۰فرعي -1۰/4پالک -۲۸5طبقه اول

۳۲۲9۸5۷5

۳۲۲۸95۷5

951۰

عليرضا حجازي فر

14۰۰/۰4/۰1

۲66569۰۸

۲66569۰۸

9511

ابراهيم روحاني

1۳99/1۲/۳۰

۸۸9616۷۲

۸۸9۸۲۲16

951۲

احمد شيخ رودي

1۳99/1۲/۲9

51۳۸4۰۳۷9۸

51۳۸4۰۳۷۳۳

96۰1

علي طاهري فردهنجي

14۰۰/1۰/۰1

6696۲۷66

664۸199۰

تهران -خيابان حافظ -پايين تر از طالقاني -پ  -۳66واحد  -41۰طبقه 4

107

پروژه کاران کوروش پرشيا

96۰۲

محمد علي شاهمرادي

14۰۰/11/۰1

1۷۳۲۳۳۰9۳۸

۲1۸9۷۷6۳14

گرگان  -نبش چهارراه گلها  -مجتمع بام گلها  -طبقه چهارم  -واحد ۷

108

بهين راهبرد آراس

96۰6

کاوه زارعي

1۳99/1۲/۲9

۸۷۳۳۳۸41۰5

۸۷۳۳۳۸41۰5

103

104

105

مشاوره مديريت و مهندسي
بهين صنعت ياب ايرانيان
مهندسان مشاور برنامه ريزي
چشم انداز سامان
راهبرد سرمايه آتي نگر

 106موسسه مطالعات انرژي سبحان

تهران -خ پاسداران -خ نيستان -4پالک ( 1/۳ساختمان نيستان) -واحد-116
طبقه5
تهران ،خيابان کارگر شمالي ،کوچه ديدگاه ،پالک  ،۲4طبقه دوم
مشهد  -بلوار احمدآباد -خيابان ابوذر غفاري  -ابوذر غفاري  -16پالک
 -16۰طبقه سوم  -واحد 1۲

سنندج،شهرک صنعتي شماره ،1مرکز فناوري و کسب و کار سنندج طبقه ۲
واحد۷

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده

مورخ 1400/03/10

ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

109

مهندسين مشاور طرح گارنو

96۰۸

محمد صمداني

14۰۰/11/۰1

۳4۳۲4544۳۳

۳4۳۲4۷۰11۷

110

مهندسان مشاور شارگان

96۰9

اشکان غفوري سياهکلرودي

14۰۰/۰9/۰1

موسسه صندوق پژوهش و

۸۸5۲۲6۸۷ ۸۸5۲۰16۷
۸6۰445۸۷

۸۸5415۸9

آدرس

کرمان -خيابان آبنوس -کوچه  -16پالک 1۸
تهران -خيابان شهيد بهشتي -خيابان شهيد قنبرزاده -خيابان هشتم -پالک-4
واحد۲،۳،4
تهران -ميدان آرژانتين -خيابان احمد قصير -نبش خيابان شانزدهم غربي-

9611

مريم قديري

1۳99/1۲/۲9

۸۸۷۳4۰4۰

۸۸۷۳4۰4۰

112

بامداد قرن دانش

961۲

نادر صفري

14۰۰/۰1/۳1

44۲15۰۷9

44۲15۰۷9

113

ايراتک کيش

9۷۰1

داريوش قربان زاده

14۰۰/۰۷/۰1

۰۷6-44۳5195

۰۷6-44۳5196

9۷۰۳

حسن بکائيان

14۰۰/۰6/۰1

۰51-4۳۲۲16۰۳

 ۰51-4۳۲۲16۰4نيشابور -بلوار بعثت -بعثت -1پالک۷۲

9۷۰6

سيد مقداد سيد محمدي

14۰۰/۰۸/۰1

۳1۳۲۲4۳۸۳۲

۳1۳۲۲4۳۸۳۲

9۷۰۷

امين حيدريان

14۰۰/۰۲/۰1

۲1۲۲۷5۰۸11

۲1۲۲۷5۰۸1۲

9۷۰۸

صالح مودت نيا

14۰۰/۰۸/۰1

۰44-۳۲۲4۸6۷1

۰44-۳۲۲4۸6۷1

9۷۰9

محسن زمرديان

14۰۰/1۰/۰1

۰۷1-۳۲۲6۳1۸۰-99

۰۷1-۳۲1۳65۲۷

111

114

115

116

117

فناوري پرشين داروي البرز

بين المللي سرمايه گذاري
پروژه سپهر صدرا خراسان
صنعت تدبير اسپادانا
مهندسين مشاور طرح ريزي
صنايع آريا(مطصا)
آذر فراگام پويا

 118مهندسي و طراحي همپا انرژي

ساختمان سهند -پالک  -41طبقه اول -واحد ۲
تهران -صادقيه -ستارخان -قبل از بازار سنتي -مجتمع درياي نور -پالک
 -91۰طبقه سوم -واحد 1۲
جزيره کيش -بلوار نيايش -سفين -نبش کوچه خاتم -مجتمع اداري خاتم-
طبقه اول -پالک۲

اصفهان-ميدان انقالب-جنب بانک تجارت-بن بست فرصت-ساختمان
امين-طبقه سوم-واحد41
تهران -تجريش -خيابان شهيد غالم جعفري -پالک  ۳6طبقه اول -واحد
دوم
اروميه -بخش مرکزي اروميه -خيام جنوبي-بعد کوچه شماره -۲1پالک
 -۲99طبقه۳
شيراز -بلوار جمهوري -خيابان جهاد سازندگي -جنب مدرسه علوي-
پالک  -1۲۸ساختمان شماره ۷۷

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده

مورخ 1400/03/10

ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

119

طاليه داران بازار هدف فردا

9۷1۰

حسين اشراقي

1۳99/11/۰1

۲1669۳۲۲54

۲1669۳۲45۷

120

برساد سازان کيميا

9۷11

مسعود صالحي

14۰۰/11/۰1

۰۲1-۸۸991۰۳۲-۳

۰۲1-۸۸991۰۳1

121

گروه توسعه اقتصادي بصير

9۷1۲

سيد محمد آقا ميري

1۳99/11/۰1

۰۲1-4۳69۳۰۰۰

9۷14

رسول ساريز

14۰۰/۰۷/۰1

۷1۳۲۳1۷5۰۷

123

آريا تجارت اسپروز

9۷15

محمد نصيري

1۳99/1۲/۲9

124

آذر تدوين طرح دقيق

 122مشاورين سيما صنعت بختگان

۸۸69۲۸۷9۸۸69۲۸۷6- ۸۸5۸۳549

۷1۳۳۲1۷5۰۷
۸۸69۲۸۷9۸۸69۲۸۷6۸۸5۸۳549

9۷16

عشرت مهدوي

14۰۰/۰5/۳1

41۳5595114

9۸۰1

مهدي مهرابي ماهاني

14۰۰/۰4/۰1

۳4۳۲4۷5۷44

۳4۳۲4559۷۰

126

راشا مشاوره ليان

9۸۰۲

پژمان سرايي

14۰۰/۰4/۰1

۰۳1-۳۷۸۰۰514

۰۳1-۳۷۸۰۰5۰4

127

طرح و فرآيند کيميا

9۸۰6

ايرج نظرحسين صابر

14۰۰/۰5/۰1

۰۲1-4۰۸۸۳۳۲9

۰۲1-4۰۸۸16۸5

9۸۰۷

محمد مطهري

14۰۰/۰5/۰1

۰۲۳-۳1۰61

۰۲۳-۳1۰61

125

128

کرمان

مشاوران کسب و کار ايسان
کاوش

تهران -محله جمالزاده -خيابان شهيد مجيد ثابت(پيام آوران) -بالور
کشاورز -پالک  -۳1۰طبقه -۲واحد6
يوسف آباد-خيابان شهيد مصطفي جهانمهر-خيابان -۲/1پالک -6۲
ساختمان اداري بيستون -طبقه پنجم-واحد شمالي-کدپستي 14۳165۳۳۷1

 ۰۲1-4۳69۳9۰1تهران -خيابان شهيد مطهري -خيابان الرستان -خيابان جهانسوز -پالک ۸

41۳5595114

مهندسين مشاور شهاب نيروي

آدرس

شيراز -خيابان هفت تير -ساختمان پزشکي تجاري دنا -طبقه سوم -واحد 14
تهران -سعادت آباد -بلوار مديريت-نبش خيابان گلها-پالک -۲۳طبقه دوم-
واحد-4کدپستي 199۷91۸466
تبريز -چهار راه منصور -برج ابريشم -طبقه همکف حياط
کرمان  -شهرک باهنر خيابان بحرالعلوم نبش بحرالعلوم  11ساختمان
مشانيک
اصفهان -خيابان امير حمزه -ابتداي بلوار گلها -طبقه فوقاني بانک
کشاورزي -واحد6
تهران -بولوار نلسون ماندال -باالتر از خيابان دستگردي -کوچه نور -پالک
 -۳۷ساختمان رضا -طبقه اول -واحد4
سمنان -شهرک صنعتي شرق -ساختمان کسب و کار -واحد4۰۲

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده
ردیف

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

14۰۰/۰۷/۰1

۰۳5-۳۷۲۸۰۳۲1

۰۳5-۳۷۲۸۰۳۲۲

130

رشد صنعت

9۸1۰

محمدرضا زنگنه کاظمي

14۰۰/1۰/۰1

۰۲1-4۸۰۰۰9۸1

۰۲1-444۸۸۷۳5

131

نوين گستر الموت

9۸11

سجاد قورچي بيگي

1۳99/1۰/۰1

۰۲6-۳4۲۳51۸5

۰۲6-۳4۲۳51۸5

9۸1۲

قنبر قاسمي نسب ايراني

1۳99/11/۰1

۷6۳۳۷4۰۳۳۳

۷6۳۳۷4۰۳۳4

9۸1۳

علي شهابي

1۳99/1۲/۰1

۰1۳-۳۳۳656۳9

1۳۳۳4۲۸۷69

134

سان اوج پويان اسپادانا

9۸14

احسان خيام باشي

14۰1/۰۳/۰1

۰۳1-۳669۸9۸9

۰۳1-۳6۷۰19۰5

135

رويان پترو کيميا

9۸15

پرستو بالي

1۳99/1۲/۰1

11445419۸9

11445419۸9

9۸16

زهرا الداغي

14۰۰/1۲/۲9

1۷۳۳55۸66۸

1۷۳۳55۸66۸

9۸1۷

سيد مرتضي مسئول صنعتي

14۰۰/۰۳/۰1

۰۲1-۲۸4۲4۳15

۰۲1-۲۸4۲4۳15

9۸1۸

غالمعباس شکاردنيار

1۳99/1۲/۲9

۲144۰5165۲

۲144۰5165۲

129

132

133

136

137

138

نام شرکت

رهپويان ايده پرداز کارا کوير
ايساتيس

مهندسين مشاور توسعه کسب
و کار هرمزگان
بهبودگران دريچه صنعت
گيالن

تعاوني آموزشي خدمات
نوين بازار گنبد
آريا تدبير شريف
فني بازرگاني پيشرو انرژي
گستر آوين (آويتک)

شماره عضویت

9۸۰۸

مدیر عامل

مورخ 1400/03/10

سيد محسن موسوي
عزآبادي

آدرس
يزد -يزد-محله سردوراه-کوچه  (1۲شهيد ماشااهلل زارع)-خيابان شهيد آيت
اهلل مطهري -پالک - 1۰۸ساختمن علم و فن آوري اقبال -طبقه همکف
تهران -باغ فيض -خيابان ۲۲بهمن -خيابان شهيد منوچهر اکبري -پالک-۲۳
طبقه دوم -واحد جنوب غربي
کرج -خيابان درختي -ميدان مادر -به سمت سه راه تهران -مجتمع اشکان-
طبقه -5واحد ۲۳
بندرعباس بلواررسالت شمالي کوي واليت چهارراه پرديس کوچه خيام
ساختمان خاطره طبقه چهارم واحد5
گيالن -شهرستان رشت-بخش مرکزي-شهر رشت -باالتر از چهارراه
وليعصر-روبه روي سازمان صنعت و معدن تجارت
اصفهان-خيابان فرايبورگ -کوچه شماره - - 16پالک -۲۸طبقه همکف-
کدپستي ۸16۸۷۷51۸1
مازندران -نور -رويان -بلوار شهدا -آبشار  -۲1پالک 1
شهرستان گنبد-خيابان طالقاني شر قي-جنب بانک سپه-مجتمع عيسي بيگي-
طبقه اول -واحد۲
تهران،فلکه دوم صادقيه-خيابان آيت اهلل کاشاني-حد فاصل خيابان مهران و
بهنام-ساختمان مهدي-پالک-1۰1طبقه دوم-واحد6
تهران  -بلوار فردوس شرق  -بين رامين جنوبي و شهيد مالکي  -پالک ۲46
 -طبقه دوم  -واحد ۸

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده

مورخ 1400/03/10

ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

139

فني مهندسي دنا صدر

9۸19

سيد موسي صدرپور

14۰۰/۰۳/۰1

۰۷4-۳۳۳454۰9

۰۷4-۳۳۳454۰9

140

کيمياگران خاک ثامن

9۸۲۰

کورش گلزار

1۳99/1۲/۲9

۲166۳65۰9۲

۲166۳65۰9۲

141

درايت ورزان نوين کوير يزد

9۸۲1

سيد مسعود سروي

14۰۰/۰۳/۰1

۳5۳۷۲64۰4۸

۳5۳۷۲6۸4۳6

142

کشت و صنعت معصومي

9۸۲۲

سليمان معصومي

14۰1/۰۲/۰1

توسعه پارک هاي شيميايي

۰41-۳44۲۸6۸۸۰41۳۷۲۳۲99۳

41۳۷۲۳۲99۳

99۰1

احسان بهزاد نژاد

14۰۰/۰4/۰1

99۰۲

امير علي صالحي قريچه

14۰۰/۰۳/۳1

۲1۸۸55۸161

۲1۸۸55۷469

99۰۳

احسان خليلي دهکردي

14۰۰/۰5/۳1

۰۳۸-۳۳۳4۷45۲

۰۳۸-۳۳۳4۷641

146

مشاوران علم و صنعت شمسا

99۰4

علي فضل الهي

14۰۰/۰۸/۳۰

45۳۳64461۲

45۳۳64461۲

147

آريانا حامي کارآفرينان فردا

99۰5

آرمان حيدري

14۰۰/۰6/۰1

۳۸۳۳۳۳9۳66

۳۸۳۳۳۳9۳66

99۰6

فرزان شهابي

14۰۰/۰6/۳1

۷۷۳۳56۳45۰

۲1۸9۷۷64۳۸

144

145

148

راهبران هدف آرمان
مهندسين مشاور تعادل طرح
رسام

بازرسي فني بين المللي پرسا
پايش

کشاورزي -ساختمان پرديس  -طبقه اول کد پستي ۷591۷119۷9
تهران  -خيابان آذربايجان-اول قصرالدشت-پالک -۸59طبقه-۲کدپستي
1۳459۷9۰9۷
يزد -خيابان مطهري -پارک علم و فناوري يزد (مرکز فناوري اقبال) -
امورموسسات  -واحدc۲۳
ميدان مصلي-خيابان جام جم-خيابان کاشاني-پالک-۰ساختمان
پرنيان(آپادانا)-طبقه ششم-واحد 6۰۳

۳1۳641۲6۰1

143

استان کهگيلويه و بويراحمد  -شهر ياسوج -بلوار مطهري-روبه روي جهاد

استان آذربايجانشرقي -شهرستان مراغه-بخش مرکزي-شهر مراغه-محله

۳1۳641۲6۰۲

ايرانيان

آدرس

اصفهان -خيابان آپادانا دوم ( خيابان پانزده خرداد) ،کوچه الله ( کوچه
شماره  ،)4پالک  ،۷5طبقه اول
تهران،انتهاي خيابان خالد اسالمبولي (وزراء) ،خيابان شهيد عماد مغنيه
(بهاران) ،پالک  ،۸طبقه 4
شهرکرد ،تقاطع بلوار فارابي و خيابان مولوي،ابتداي خيابان خليف آباد -کد
پستي ۸۸15۸۸۳۸4۸
اردبيل-ميدان ايثار-شهرک صنعتي -1خيابان صنعت-ساختمان فناوري و
کسب و کار اردبيل-واحد4
شهرکرد – ميدان شهدا – ابتداي بلوار  1۷شهريور -پالک  - ۳4ساختمان
کهن – طبقه اول
شهرستان بوشهر ،بخش مرکزي شهر بوشهر ،محله فرهنگيان ،بلوار بهشت
صادق ،کوچه عرفان  ، 1بلوار شهيد مطهري ،ساختمان مسيله ،طبقه ششم،
واحد ،6۰1

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده

مورخ 1400/03/10
آدرس

ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

149

کارآفرينان آمايش پارس

99۰۷

داوود امراه نژاد

14۰۰/۰6/۳۰

۸۷۳۳۷۳۰5۲5

۸۷۳۳۷۳۰5۲5

99۰۸

داريوش درخشان يگانه

14۰۰/۰۷/۰1

۲1۸۸۳۲۸۸۰۷

۲1۸۸۸151۰4

99۰9

احمد حيدري کمرودي

14۰۰/۰۷/۰1

۰۲1-4۲۲۸6

۲1۸۸۰1۳۲4۲

991۰

روزبه عرفان

14۰۰/۰۸/۳۰

41۳۳۳۷۸۷۲۷

41۳۳۳۷۸۷۳1

9911

رقيه مطلب زاده

14۰۰/1۰/۰1

41۳5۲1۲۷۳۸

41۳5۲1۲645

14۰۰۰1

محمد نظري

14۰۰/11/۰1

1۷۳45۳۳۸16

1۷۳45۳4۰49

155

ژرفا پژوهان علوم نو

14۰۰۰۳

محسن مختاري

14۰۰/11/۰1

۲1۸۸9۸۷1۳1

۲14۰۸۸۳۷19

بلوار کشاورز  -ابتداي خيابان  16آذر  -پالک  - ۷۸واحد 511

156

کيان انديش ماندگار

14۰۰۰4

مجتبي رنگريز

14۰1/۰۲/1۲

۲1۲65۰۲4۷1

۲1۲65۰1۳9۷

فشم ،بلوار امام خميني ،نبش چاالن در ،پالک ۷96

14۰۰۰5

محمد طاهري حصاري

14۰1/۰4/۰1

۲6۳۲۷۳۷9۰6

۲6۳۲۷۳۷9۰6

کرج بلوار هفت تير نبش کوچه کرباليي صالح مجتمع کوثر طبقه  1واحد 4

94۰۲

جواد هاشمي

9۸/۰۷/۰1

۰۸6-4۲461۷51

۰۸6-4۲461555

شهرستان سنندج-بخش مرکزي -شهر سنندج  -محله بهارن  - ۲/1۷ميدان

150

151

152

153

154

157

158

شرکت مشاوران سنجش
طرح سپهر
حامي مهر پيشگام
مهندسين مشاور شيب راه
تدبير
فن آوران پويش پژوه
مهندسي صنايع غذايي به
فرايند گلستان

توسعه مطالعات راهبردي
کسب و کار رارين
بهينه طراحان گستر ايرانيان

شهداي انقالب اسالمي -بلوار محمد زکرياي رازي  -پالک  - ۰مجتمع
پارک علم و فنوري کردستان  -طبقه چهارم
تهران-خيابان شهيد دکتر مفتح ،نرسيده به طالقاني ،کوچه عطارد  ،پالک
 ، 1۲طبقه همکف  ،واحد ۳
تهران ،بزرگراه کردستان ،خيابان  ۳۳جهان آرا (شهيد حسين پور) ،پالک
 ،4۸طبقه دوم و سوم
ايران ،تبريز ،خيابان فارابي (چاي کنار)  ،بعد از پل منصور ،عمارت صبا،
طبقه  ، 11مهندسين مشاور شيب راه
آذربايجان شرقي -تبريز-چهارراه شهيد بهشتي(منصور سابق)ساختمان پرنيان
ورودي  1طبقه دوم واحد ۲1۲
گلستان-آق قال -شهرک صنعتي آق قال -مرکزخدمات فناوري و کسب و
کار -واحد  -111کد پستي 49۳1169۷1۳

ساوه -عبدل آباد -خيابان فردوس -کوچه بسيج ( 4۳فردوس-) ۳۰
پالک  -۳۷۷6طبقه همکف کدپستي۳9149۸۳۷۷6 :

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده

مورخ 1400/03/10

ردیف

نام شرکت

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

159

توس راهبرد بنيامين

۸91۲

اکرم کمره

99/۰۷/۰1

۰51-۳۸914۷۷۳

۸9۳4

رضا اسماعيل زاده

9۷/1۲/۲9

۰11-۳۳۳۰۳۳5۷-۸

۰11-۳۳۳۰۳۳5۷-۸

۸۸۰۸

صادق يزداني

1۳96/1۰/۰1

۸۸5۰۲19۳-4

۸۸۷4۷۰۲1

9۰۲۷

مهدي اسالم پناه

1۳9۷/۰۸/۰1

۲۲9۰959۰-4

۲۲9۰959۰-4

9۷۰۲

مهدي ديلم صالحي

1۳9۸/۰5/۰1

۸۸۰۳۳91۰

۸۸۰۳۳91۰

۸۷۳۰

سيد محمد علي کيايي

1۳9۸/1۲/۲9

۸۲1۷۲1۷۲

۸۲1۷۲1۷۲

160

161

162

163

164

مهندسين مشاور واستريوش
طبرستان
مهندسين مشاور مديريت نظم
پويان صنعت نوين
گسترش علوم زيستي
صندوق حمايت از
سرمايهگذاري زيست فناوري
گروه بين المللي ره شهر

آدرس

شماره فکس

 ۰51-۳۸914۷۷۳تهران-خيابان مطهري-خيابان فجر-پالک-۳4واحد 6
مازندران-ساري  -ابتداي خيابان فرهنگ-کوچه نارون-مجتمع
نارون-واحد1۲
تهران  -سهروردي شمالي-خ خرمشهر-پالک-5طبقه-4واحد4
تهران  -خيابان ميرداماد-خيابان کازرون شمالي-کوچه-14پالک9
هران -خيابان شيخ بهايي -خيابان ده ونک -مقابل خيابان کارخانه-
پالک -۳طبقه -1واحد1
تهران  -ميدان ونک-بزرگراه حقاني -خيابان ديدار جنوبي-کوچه
هوشيار-پالک۳

فهرست اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی عادی به طور فو العاده
ردیف

165

166

نام شرکت

مشاورين صنعت خدمات
ارژوان
تعاوني خدمات مشاور و
سرمايه گذاري کارآمدان

شماره عضویت

مدیر عامل

تاریخ اعتبار لوح

شماره تلفن

شماره فکس

9۰۲1

راضيه دانش خضري

1۳9۸/1۰/۰1

۸۸5۲۳1۳6-۸

۸۸5۲۳1۳6-۸

۰۲۳-۳۳۳49۳۳۰ ۰۲۳-

۰۲۳-۳۳۳49۳۳۰

91۰9

مصطفي اردکانيان

1۳99/۰5/۰1

۳۳۳49۳۲۰ ۰۲۳-

۰۲۳-۳۳۳49۳۲۰

۳۳۳۲6664

۰۲۳-۳۳۳۲6664

۰۷1۳-۸۳۳566۲

۰۷1۳-۸۳۳566۲

کومش
167

سترگ سازان رادين

9111

محمد مهدي دانش افروز

1۳99/۰۸/۰1

168

تراز اميد پويا

9۷۰4

علي آقامحمدي

1۳9۸/۰6/۰1

169

170

171

172

173

مهندسين مشاور آرمان
صنعت ايتوک
ناظران طرح پيشرو
مشاوره مديريت و اقتصاد
انديشه فاخر
خدمات فني مهندسي آريان
مشاور مازندران
مشاورين انديشه پردازصنعت
اشراق

مورخ 1400/03/10

۸۸9۰6۲59 ۸۸91۷5۰۲
۸۸9۰951۲

۸۸9۰6۲59
۸۸91۷5۰۲
۸۸9۰951۲

۸۸۲۳

مهدي محمدي چاهکي

1۳95/۰۷/1۷

۲۲5۸6۸11

۲۲5۸6۸11

۸914

محمد پير نژاد

1۳94/۰9/15

۸۸4۸6۳51

۸۸4۸6۳51

96۰5

بهنام عزتي اختيار

1۳9۸/۰9/۰1

۸۸19۸۳۰6 - ۸۸19۸۳۰9

۸9۳۲

علي اصغر رضا نژاد

1۳9۸/1۲/۰1

۰11-۳45۲5991

9۰۲۲

مژگان کريمي

99/۰۷/۰1

۰۲4-۳۳۳6144۸-49

 ۸۸19۸۳۰6۸۸19۸۳۰9
۰11-۳45۲5991

آدرس

تهران  -خيابان شهيد بهشتي  -خيابان شهيد صابونچي(مهناز سابق)-
خيابان هفتم -پالک -۷5واحد۲
سمنان -بلوار  1۷شهريور -روبروي سرپرستي بانک ملت -طبقه
فوقاني رستوران دلپذير
شيراز  -بلوار اميرکبير -جنب مخابرات اميرکبير -ساختمان حافظ -
بلوک سرو  -طبقه  -۳واحد 6
تهران -خيابان سپهبد قرني -نرسيده به پل کريم خان -زند -کوچه
حقيقت طلب -پالک  -۳واحد ۳9
تهران -خيابان پاسداران -خيابان دولت -نبش خيابان محسنيان-
پالک -4۳طبقه5
تهران  -بزرگراه جالل آل احمد-شهرآرا-خ آرش مهر-نبش
بلوک-1۸پالک-۲۰طبقه۲
تهران -خيابان آفريقا -خيابان ديدار شمالي -پالک -۷واحد5
مازندران -بهشهر -ابتداي خيابان امام -مجتمع تجاري ميانکاله -طبقه
دوم

 ۰۲4-۳۳۳6144۸-49زنجان  -خيابان امام-ساختمان ممتاز-طبقه -4واحد4۰4

