تلفي دفتز(ّوزاُ هذيز عاهل)

آدرس

ضْزستاى

رديف

ًام ضزمت

ًام هذيز عاهل

تزٍجي خياتاى ضْيذ العياى مَچِ  22پالك 12

تزٍجي

تي

تي

1

ضزمت خذهات هناًيشاسيَى داًِ گستز تزٍجي

ماٍٍس اسواعيلي

03824221533

2

ضزمت تعاًٍي سريي داًِ چْارهحال

حسيي عزب هختارياى

09132840454

ضْزمزد

ضْزمزد

ضْزمزد دستگزد

ضْزمزد

3

ضزمت مطت ٍ صٌعت تالش گستز طثيعت ضْزمزد

عثذالِ حسيٌي

09131855473

4

ضزمت مطاٍرسي ضثٌونار

رسَل مَّياى افضثل

09131819541

ضْزمزد
ضْزمزد

5

ضزمت مطت ٍ صٌعت ًاسًيي ًگيي

عليزضا غالم ضا ُ سري

09134361626

ضْزمزد ضْز مياى پاييٌتز اس هسجذ جاهع 09134361626

6

ضزمت خذهات هناًيشاسيَى دلتاي سثش احساى

هجيذ مياًي

09133859847

ضْزمزد رٍستاي ّزچگاى

7

ضزمت تَتِ ماراى سثش دضت ضْزمزد

ّاضن عثاسياى

09131848661

ضْزمزد خياتاى داًطسزاي ضزقي پالك 49

ضْزمزد

8

ضزمت خذهات هناًيشاسيَى ماسپيي صٌعت ًافچ

حجت الِ آقا تشرگي

09131844464

ضْزمزد ًافچ

ضْزمزد

9

ضزمت گلفام پَيص ضْزمزد

اتزاّين ًينثخت

09137733740

ضْزمزد

ضْزمزد

10

ضزمت گل دضت سريي تام ضْزمزد

سعادت اتزاّيوي

09133810415

ضْزمزد

ضْزمزد

11

ضزمت آتي ًگز ضْزمزد

رٍح الِ هحوذي اضنفتني

09133811970

ضْزمزد اضنفتگ

ضْزمزد

12

ضزمت هناًيشاسيَى هشرعِ فالح راد

راد قْزهاى ضْزمي

09133812127

ضْزمزد ضْز مياى

ضْزمزد

13

ضزمت تَليذي مطاٍرسي هشرعِ طاليي ّزچگاى

سياٍش مياًي

09131813890

ضْزمزد رٍستايي ّزچگاى

ضْزمزد

14

ضزمت تيٌاب سردمَُ

قاسن تيگ سادُ

9132845836

ضْزمزد ضْز مياى خياتاى جْاد مَچِ 16

ضْزمزد

15

ضزمت تذر افطاى هيشدج

علي رضا احوذي

09131819168

فارساى تخص هزمشي رٍستاي چليچِ

فارساى

16

ضزمت تعاًٍي تذر افطاى گلذرُ جًَقاى

تايل داٍٍدي جًَقاًي

9132811371

فارساى جًَقاى

فارساى

17

ضزمت ًگيي گستز چليچِ

ٍحيذ هحوَدي

09133824842

فارساى-هيشدج

فارساى

18

ضزمت دلتاي سثش دضت سريي

هٌصَر فاضلي فارساًي

09139771377

فارساى

فارساى

19

ضزمت ماضت ٍ تزداضت سثش دضت هيشدج

صادق الِ تخطياى

09131049296

فارساى تخص هزمشي

فارساى

20

ضزمت خذهات هناًيشاسيَى ضزيف تاتا حيذر

اتزاّين اسالهي تاتاحيذري

09139819023

فارساى ضْز تاتا حيذر

فارساى

21

ضزمت هناًيشاسيَى ارغَاى دضت راستاب

سعادت هزادياى

09133814407

فارساى تخص هزمشي رٍستاي راستاب

فارساى

22

ضزمت تزچيٌنار هيشدج

هسلن خذايي

09132855236

فارساى دُ چطوِ

فارساى

23

ضزمت مطت ٍمار هيشدج

علي رحيوي

9131834969

فارساى پزدًجاى

فارساى

24

ضزمت تْاردضت چليچِ

سياهل ًَرٍسي

09133828452

فارساى چليچِ

فارساى

25

ضزمت مطاٍرسي مزاى

هسعَد هزداًي

09133812927

فارساى-مزاى

فارساى

26

ضزمت احياء دضت عيسي آتاد

ّينل احوذي

09133812604

فارساى ضْز عيسي اتاد

فارساى

27

ضزمت هناًيشاسيَى تِ مطت پزدًجاى

داريَش قاسوي

03827228390

فارساى رٍستاي پزدًجاى خياتاى اصلي جٌة هسجذ اتَالفضل

فارساى

28

ضزمت تعاًٍي تَليذ هشرعِ اهيذ

هزين ًَرٍسي

9132820881

فارساى چليچِ

فارساى

29

ضزمت دضت سريي مَّزًگ

هحسي خذاداي هٌص

09131848117

مَّزًگ دضت سريي

مَّزًگ

30

ضزمت سپٌذ ساسُ ضْزمزد

فزساد پزٍيشي

09131852550

مَّزًل

مَّزًگ

31

ضزمت هناًيشاسيَى اتحاد مَّزًگ

اتزاّين مزيوياى

09131847678

مَّزًگ تخص هزمشي دّستاى دضت سريي رٍستاي تختيار آتاد

مَّزًگ

32

ضزمت هيْي هْز تاسفت

جوال خذاٍردي

9133846090

مَّزًگ تاسفت

مَّزًگ

33

ضزمت مطاٍرسي آساى مار تطٌيش

سيذ داراب حسيٌي تطٌيشي

09132814324

ميار تطٌيش

ميار

34

ضزمت مَضا گزاى جْاًثيي

حاتن ًَرٍسي

9132822636

ميار ضلوشار

ميار

35

ضزمت فٌي هٌْذسي سٌثلِ سرد عذالت

ضْثاس هلل گاًي

9133851511

ميار دسك

ميار

36

ضزمت تعاًٍي سثا سثش خاًويزسا

اصغز صادقي

09139818589

لزدگاى خاًويزسا

لزدگاى

37

ضزمت تذر ماراى دضت خاًويزسا

عليزضا خذري

09132810080

لزدگاى خاًويزسا ضْز الًَي جٌة پوپ تٌشيي

لزدگاى

38

ضزمت تعاًٍي ًَيي مطاٍرس اردل

علي صالحي اردلي

09137018207

اردل

اردل

39

ضزمت خذهات فٌي ٍ هٌْذسي هجيذ چْارهحال

هجيذ عجوي

09132858265

اردل  -رستن آتاد

اردل

40

ضزمت تجْيش ٍراُ اًذاسي ضزمت خذهات هناًيشاسيَى

هحوذ اسذي

2260966

اردل خياتاى ضْذا تقاطع اردل جٌة هسجذ اتَالفضل

اردل

