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شنـاسهشرکت

اشخاصکلیـدی محصـوالت

نــوع شــرکت :شــرکت با مســئولیت  .1حامــد اســامی (موســس و
محدود
رئیــس هیئــت مدیــره)

بنا نهـاده در :تهران ،ایران

دفتر مرکـزی :تهران ،ایران
کارخـانه :تهران ،ایران ،جاجرود
تاریــخ ثبــت رســمی :ســال 1375

ســوئیچ هــای شــبکه  /دوربیــن
هــای مداربســته تحــت شــبکه /

 .2حســام اســامی (موســس و تجهیــزات ذخیــره ســازی تحــت
شــبکه  /تجهیــزات پســیو شــبکه

مدیرعامــل )

 .3سارا شمس (مدیر

داخلی)

 .4حمید صفرزاده (مدیر فروش)

بــا نــام کاوش داده پــردازان  .5امین فتحی (مدیر
تهــران و ســپس در ســال 1384

تولید)

بــا نــام کاوش داده پردازان ســفیر
شماره ثبت341126 :
شــماره ثبــت عالمــت تجــاری:
1 3 9 2 /6 /3 1 -2 0 3 6 4 9
سهـــام داران :حامــد اســامی
(50درصــد)  /حســام اســامی
( 50درصــد )
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تشریـحلـوگویثبتشده
کـیدیتـی
لوگــوی انحصــاری کــی دی تــی متعلــق بــه شــرکت کاوش داده پــردازان
اســت کــه در ســال  1392در ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور بــه
ثبــت رســید و کلیــه حقــوق مــادی و معنــوی ایــن برنــد ایرانــی متعلــق بــه
ایــن مجموعــه مــی باشــد.
در واقــع کــی دی تــی مخفــف شــده کاوش داده پــردازان اســت .طراحــی
ایــن لوگــو را شــرکت معــروف بلــک انــد وایــت انجــام داد و تــا بــه امــروز
بــا حفــظ شــکل و فــرم ظاهــری و گاهــا بنــا بــه صالحدیــد مدیــران تغییرات
در رنــگ بــه کار خــود ادامــه داده اســت.
امــروزه ایــن برنــد ایرانــی فراتــر از یــک برنــد صــرف مــی باشــد و بــه
لحــاظ تجــاری دارای اهمیــت ویــژه ای در منطقــه خــاور میانــه اســت کــه بــه
ســرعت در حــال گســترش در منطقــه مــی باشــد.
امیــد اســت در آینــده نقطــه حائــز اهمیتــی بــرای کشــور عزیزمــان در
عرصــه بیــن الملــل نیــز باشــد.
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معرفـیشرکتکاوشدادهپـردازان
از سال  1375الی  1380فعالیت به عنوان  ISPدر شهر تهران
از ســال  1380الــی  1384فعالیــت بــه عنــوان مجــری پروژهــای مداربســته
آنالــوگ
از ســال  1384الــی  1388فعالیــت بــه عنــوان مجــری پــروژه هــای مداربســته
تحــت شــبکه

وامـاازسال1384تابهامـروز...
حــدود  12ســال قبــل مجموعــه کاوش داده پــردازان یکــی از فعالیــن در زمینــه
نصــب و راه انــدازی پــروژه هــای مداربســته تحــت شــبکه بــا اســتفاده از
فنــاوری هــای بســیار کمیــاب و ارزشــمند نســبت بــه تاریــخ امــروز شــامل لینــک
هــای رادیویــی و ...بــود .همچنیــن در تاریــخ گذشــته خــود نســبت بــه شــروع و
حضــور دوربیــن هــای شــبکه در بــازار جهانــی ،از جملــه مجموعــه هایــی بــود کــه
بنیــان ترویــج و تبلیــغ بــر روی سیســتم هــای نظارتــی نویــن را پایــه گــذاری
نمــود و بــا تاکیــد بــر ایــن فنــاوری و شــوق مشــتریان خــود و بــا اســتفاده از
فنــاوری روز توانســت پیشــتاز ایــن روش در جامعــه ایرانــی باشــد.
حــدودا  12ســال از زمانــی کــه کــی دی تــی رســما بــه فــروش دوربیــن هــای
مداربســته شــبکه پرداخــت مــی گــذرد و بــه طبــع ،کــی دی تــی تجــارب بســیار
غنــی را از نمونــه هــای اولیــه برندهــای معتبــر جهانــی کســب کــرده و در طــول
فعالیــت خــود بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن مصــرف کننــدگان ایــن بــازار
توانســت نگرشــی جدیــد را پیــدا کنــد و ضمــن عالقــه منــدی بــه فلســفه تولیــد
بــه ایــرادات و نقــاط قــوت هــر برنــد اجهــاف پیــدا کنــد .قاعدت ـا ً ایــن آشــنایی
توانســت راه کاری باشــد بــرای شــروع یــک تجــارت موفــق و بــه اصطــاح یــک
گزینــش ایــده آل در همــه محصــوالت بــا تکیــه بر درک ،فهم و شــرایط و ســختی
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هــای کار بــرای مجــری هــای پــروژه هــا تــا درک و نیــاز کاربــران در ســطح وســیع.

تولیــد محصــوالت خــود در ایــران

کــی دی تــی بــا ایــن انگیــزه در ســال  1390بــه طــور بســیار قطعــی و بــا هــدف

تحــت کنتــرل ســازمان اســتاندارد

تامیــن تجهیــزات شــبکه مــورد نیــاز مصــرف بــازار خــود بــه تولیــد روی آورد.

ملــی ایــران اولیــن کمپانــی در ایــران

مجموعــه در ابتــدا پــا بــه عرصــه تولیــد نهــاد و شــاید زمانــی کــه کــی دی تــی

اســت کــه دوربیــن هــای مداربســته

مونتــاژ تجهیــزات شــبکه  POEرا در ایــران شــروع کــرد هنــوز کســی بــه تولیــد

خــود را پنــج ســال متمــادی بصــورت

ملــی و اشــعار آن نپرداختــه بــود و صــد در صــد ســودآوری خاصــی در ایــن

بــی قیــد و شــرط تضمیــن مــی کنــد

تولیــد بــرای مجموعــه وجــود نداشــت چــرا کــه صرفــا مونتــاژ یــک محصــول فقــط

تــا حتــی در صــورت شکســتگی و

جهــت شــروع وارد کــردن تکنولــوژی کافــی بــود .طراحــی ســخت افــزار یــک

ضربــه و آتــش ســوزی گارانتــی

ســوئیچ شــبکه بــرای یــک شــرکت بســیار مبتــدی و آن هــم در شــرایطی کــه

نمایــد .اولیــن نقطــه اهمیــت کــی

کاالهــای قاچــاق مفهــوم خاصــی نداشــت و امــکان رقابــت بســیار ســخت بــود.

دی تــی تامیــن نظــر مصــرف کننــده و

همچنیــن همکارانــی کــه در بســیاری از زمــان هــا مشــوق و حتــی در بســیاری

نصــب کننــده اســت و بســیار دقیــق

از مواقــع توجیــه کننــده عــدم بــازده ایــن طــرح صنعتــی بودنــد ،نقطــه امیــدی

بــه ایــن امــر مــی پــردازد و معتقــد

وجــود داشــت ،تامیــن مصالــح مــورد نیــاز پــروژه هــای خــودش توســط ســایر

اســت کــه جلــب رضایــت مشــتری

همــکاران بــه دلیــل قیمــت مناســب تــر از نمونــه هــای خارجــی مــورد اســتقبال

در طوالنــی مــدت بســیار موثــر تــر از

قــرار گرفــت و علیرغــم تصــور قبلــی ،ملــت شــریف ایــران هــم دســت بــه

تبلیغــات و پرداخــت هزینــه بابــت آن

دســت کــی دی تــی مــی دادنــد و مــا خــوب بــه یــاد داریــم زمانــی کــه کمپانــی

و تاثیرگــذاری آن اســت.

هــای تایوانــی بــه درخواســت هــا و ایمیــل هــای مــا بــرای خریــد چیپســت هــا
و اطالعــات فنــی محصوالتشــان فقــط جملــه «بــرای ایــران متصــور نیســت» را
بازپــس میفرســتادند تــا بــه امــروز کــه کــی دی تــی بزرگتریــن تولیدکننــده

خدمـــات :طراحــی  /تولیــد /

تجهیــزات شــبکه  POEدر خاورمیانــه و بــا حجــم انبوهــی از صــادرات در فــروش  /خدمــات پــس از فــروش

صــدر جــدول کشــور خــود قــرار دارد و از صفــر تــا صــد محصــوالت آن در خــاک
کشــورش تولیــد مــی شــود و واحــد طراحــی آن جــزء مهمتریــن هــای کشــور
ایــران اســت .امــروزه دسترســی بــه تمــام اطالعــات فنــی بــرای آن بــه واســطه
خریدهــای بزرگــش بــه حقیقــت پیوســته و آنچــه روزگاری بســیار دور از
دســترس مــی نمــود ،امــروز در همیــن جــا در تهــران در حــال انجــام اســت و
واقعــا آن همــه دیــوار و آن همــه مــرز از بیــن رفتــه اســت .حــال چنــد ســالی
اســت کــه ســخن از حمایــت از محصــول داخلــی مطــرح شــده اســت ،چــه بســا
کــه اگــر فقــط چنــد ســال قبــل تــر ایــن رونــد نمــود پیــدا مــی کــرد ،امــروزه کــی
دی تــی میتوانســت عــاوه بــر رقبــای خارجــی خــود ،رقیبــان داخلــی هــم داشــته
باشــد .بــه امیــد روزی کــه ایــران هــم ماننــد ابــر کشــورهایی همچــون چیــن
شــاخص موجهــی در زمینــه محصــوالت  ITداشــته باشــد.

امــروزه کــی دی تــی بــا چهــار خــط تولیــد همزمــان در حــال فعالیــت تولیــد
تجهیــزات  POEخــود مــی باشــد و ســعی شــده کــه جوابگــوی نیــاز داخلــی تــا
حــد ممکــن باشــد و حتــی اکثــر مواقــع صــادرات خــود را جهــت تامیــن مصــرف
کننــدگان داخلــی متوقــف کــرده اســت .کــی دی تــی در ســال  1390بنیــان
گــذار شــروع پــروژه مشــابه تجهیــزات شــبکه از جملــه تولیــد دوربیــن هــای
مداربســته تحــت شــبکه و ان وی آرهــای خــود بــود و امیــد اســت در آینــده نــه
چنــدان دور نقطــه صفــر تــا صــد را در دســت خــود گیــرد کمــا اینکــه حتــی از
لحظــه شــروع ایــن کار بــه واســطه تیــم مهندســی قدرتمنــد ،تاثیــرات بســزایی
را در عرصــه نــرم افــزار و ســخت افــزار محصــوالت نظارتــی خــود دارد و
کنتــرل کیفیــت و کارآمــدی محصوالتــش را تضمیــن مــی کنــد و بــا اتــکا بــه
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تعداد کارکنـان مستقیـم  25نفر
واحد مدیریت
حامداسالمـی

رئیــس هیئــت مدیــره ،دارای بیــش از
 20ســال ســابقه فعالیــت در زمینــه
سیســتم هــای نظــارت تصویــری

حسـاماسالمـی

مدیرعامــل ،دارای بیــش از  15ســال
ســابقه فعالیــت در زمینــه سیســتم
هــای نظــارت تصویــری ،دارای مــدرک
کاردانــی الکترونیــک

سـاراشمس

مدیــر داخلــی ،دارای  7ســال ســابقه
مدیریــت ،دارای مــدرک کارشناســی
الکترونیــک

واحد فـروش
حمیدصفرزاده

مدیــر فـــروش ،دارای  8ســال ســابقه
در فــروش و بازاريابــی و فعالیــت
در بخــش امنیــت ،دارای مــدرک
کارشناســی کامپیوتــر -نــرم افــزار

مدیرکنتـرل کیفیت
امینفتحـی

طــراح ســخت افــزار ،دارای 8
ســال ســابقه طراحــی ،دارای مــدرک
کارشناســی الکترونیــک
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ناهیدصفـری

کارشــناس فــروش تجهیــزات شــبکه،
دارای  2ســال ســابقه در فــروش و
بازاریابــی

دایره حقوقـی
مصطفیشریفیان
وکیــل پایــه یــک دادگســتری و مشــاور
حقو قی
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آنـاشمسـی

کارشــناس فــروش تجهیــزات شــبکه،
دارای  3ســال ســابقه در فــروش و
بازاریابــی

کارشنـاس فنـی
مسعودسـاالرپور

کارشــناس فنــی ،دارای بیــش از 10
ســال ســابقه در زمینــه سیســتم هــای
نظارتــی و امنیتــی

واحد طراحی صنعتـی
حساماسالمـی

مدیــر تولیــد و طــراح اصلــی ســخت
افزارهــای تجهیــزات تولیــدی ،دارای
مــدرک کاردانــی الکترونیــک

امینفتحـی

طــراح ســخت افــزار ،دارای  7ســال
ســابقه طراحــی ،دارای مدرک کارشناســی
الکترونیــک

واحد طراحـی
لیالیـازرلو

طــراح ارشــد گرافیــک ،دارای بیــش
از  10ســال ســابقه طراحــی تخصصــی
تبلیغا تـی

کاوشحسینتبار

طــراح ســایت ،دارای بیش از  12ســال
ســابقه فعالیــت در زمینــه ســرویس
هــای آنالیــن

خدمات پس از فروش
امینفتحـی

طــراح ســخت افــزار ،دارای  8ســال
ســابقه طراحی ،دارای مدرک کارشناســی
الکترونیــک

کیمیـاخلـج
مســئول خدمــات پــس از فــروش،
دارای  3ســال ســابقه ارتبــاط بــا
مشــتر ی C R M
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آذربـایجـان
شــرقی
1 .1دانشگاه تبریز

2020ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ زرﯾﻦ ﺷﻬﺮ
2121ﻫﺎﯾﭙﺮ ﺻﺒﺎي ﺷﻬﺮﮐﺮد
2222ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ
ﺷﻬﺮﮐﺮ د
2323ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد
2424ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ اﺻﻔﻬﺎن
2525ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﺸﻢ ﻓﯿﺾ
2626ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
2727ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن (اﻧﺒﺎر ﺷﻬﺮداري)
2828ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن(ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎره )2
2929ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن(ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﻬﺮي ﻗﻤﺮ)

آذربـایجـان اردبیــــل
غربــی
1 .1شرکت تعاونی کامیون داران خوی
2 .2شرکت آناآروم علم آور

اصفهـــان

1 .1باشگاه شماره  2شهرداری اصفهان
2 .2دفتر مطبوعات شهرداری
 3 .3بیمارستان فیض اصفهان
4 .4بیمارســتان درمانگــران نویــن
شــهر کر د
5 .5شــرکت پخــش فــراورده هــای نفتــی
منطقــه اصفهــان
6 .6دانشکده علوم پزشکی اصفهان
7 .7کارخانجات چدن سازان اصفهان
8 .8دانشگاه پیام نور نجف آباد
9 .9جهاد دانشگاهی خمینی شهر
1010ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪي
ﭼﺪن ﺳﺎزان
1111ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
اﺻﻔﻬﺎن
1212ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺻﻔﻬﺎن
1313داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
1414ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﺮ ﺟﺎن -ﺷﺮﮐﺖ
اﺻﻔﻬﺎن اﮔﺰوز
1515ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﺮ ﺟﺎن -ﺷﺮﮐﺖ
رﻧﮕﯿﻦ ذوب اﺻﻔﻬﺎن
1616ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﺮ ﺟﺎن -ﺷﺮﮐﺖ
ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ
1717ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ
اﺻﻔﻬﺎن N.I.O.P.D.C
 1818ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ
 1919ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ﺳﺎزان ﺷﻬﺮﮐﺮد

1 .1نمایشگاه ماموت
2 .2پمپ بنزین گنج پدر سرعین
3 .3کارخانــه توســعه نصــر شــمال غــرب
(اکســیژن نصــر)
4 .4کارخانــه بوجــاری و بســته بنــدی
حا تمــی
5 .5هتــل آپارتمــان  3ســتاره ارشــاد
ســر عین
6 .6کارخانه پایا بتن طال
 7 .7تمامی شعب موسسه ثامن الحجج
 8 .8شرکت ثمین سازگستر
9 .9شهرداری استان اردبیل
1010کارخـــانه بستـــه بنـــدی محصــوالت
نارونــه
1111هتل شایان سرعین
 1212تصفيــه خانــه روســتايي شهرســتان
پــارس آبــاد
 1313ساختمان پزشكان
1414آب فاضالب استان اردبيل
1515سد يامچي
1616درمانــي مــدرن پهــن لــو شهرســتان
ســرعين
1717بانــك كشــاورزي شهرســتان پــارس
آبــاد
1818بيمارســتان امــام خمينــي شهرســتان
نمين

البــــرز

ایــــــالم

1 .1دانشگاه علمی کاربردی پارسیان
2 .2نمایشگاه پارس خودرو
3 .3نمایندگی پارس خودرو ایالم
4 .4سازمان هالل احمر لومار
5 .5صدا و سیما استان ایالم
6 .6امداد جاده ای هالل احمر شباب
7 .7اداره ثبــت احــوال شهرســتان
مو ســیا ن
8 .8اداره ثبــت احــوال شهرســتان
آبدانــان
9 .9اداره ثبت احوال شهرستان ایوان
1010اداره ثبــت احــوال شهرســتان دره
شــهر
1111اداره ثبــت احــوال شهرســتان
د هلــر ا ن
1212اداره ثبت احوال شهرستان بدره
1313مخابرات استان ایالم
1414مخابــرات شهرســتان ایــام مرکــز
آزادگان
1515دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و
تحقیقــا ت
\\\\\\\\\\\1616
1717سازمان فنی حرفه ای ایالم
1818ســازمان فنــی حرفــه ای واحــد یــک
خواهــران ایــام
1919ســازمان فنــی حرفــه ای ســتاد مرکزی
ایالم
2020ثبت احوال ایالم
2121کمیته امداد ایالم
2222فرمانداری ایالم
2323فرمانداری سیروان
2424فرمانداری بدره
2525فرمانداری دره شهر
2626شهرک صنعتی ایالم
2727کارخانه لوله پلی اتیلن منصورزاده
2828کارخانه دانه مرغی زاگرس
2929بنیاد شهید ایالم
3030بنیاد شهید مهران
3131دانشگاه آزاد ایالم
3232کمیته امداد امام خمینی (ره)

1 .1کمیته امداد استان البرز(فردیس)
2 .2صنــدوق قــرض الحســنه امــداد و
والیــت البــرز
3 .3بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرا

تهـــران

1 .1اداره بهزیستـی تهران
2 .2کرمـان موتور استان تهـران
3 .3فرش تهران
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4 .4شرکت پتیاک
5 .5شرکت شکالت باراکا
6 .6شرکت صبانت
7 .7باغ ونک وزارت کشـور
8 .8مجلس شورای اسالمی
 9 .9عوارضی آزاد راه پردیس
1010انبار های وزارت مسکن شهر
1111کتابخانه فرهنگستان ملی
1212بانک آینده
1313انبــار وزارت مســکن شــهر ســازی
تهــران
1414مرکز  MRIسهروردی
1515هایپر مارکت پدیده شاندیز
1616اداره کل امور اقتصاد و دارایی
1717پارک ارم 2
1818کارخانــه لولــه و پروفیـــل یـــاران
ا لمهــد ی
1919فرش ساوین
2020کشت و صنعت دکتر ایرانی
2121بانک ملی
2222بانک چشم
2323شهرداری ناحیه  2تهران
2424بیمارستان بعثت نیروی هوایی
2525باغ ونک وزارت کشور
2626آماد نیروی هوایی
2727کارخانجات سبحان دارو
2828دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و
تحقیقــا ت
2929کارخانجات بستی و لبنیات شاد
3030بیمارستان شهید گودرز شهر پرند
3131کارخانه شیرآالت راسان
3232موزه عبرت تهران
3333کارخانجات پارس کار هشتگرد
3434شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته
3535مرکــز تخصصــی طــب و صنعــت
ســهر و ر د ی
3636گــروه دکوراســیون داخلــی مدکــس
()Modex
3737شــرکت فرامکــو ،تولیــد کننــده
تجهیــزات آشــپزخانه
3838شــرکت کیــان شــکالت کیمیــا
( پا ر میــد ا )
3939گروه صنایع غذایی فارسی
4040شرکت فوالد
4141شرکت کنترل انرژی ایران
4242بنیــاد تعاونــی نیــروی انتظامــی
جمهــوری اســامی ایــران
4343مدیریــت ســرمایه گــذاری بانــک
مســکن
4444مخابرات شهید کاظمی
4545شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ
4646تاالر آرمادا
4747ساختمان هنرستان صدا و سیما
4848دانشکده نفت تهران
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4949ذوب آهن فجر سمنان
5050پست بانک شعبه فردوسی
5151شرکت سفیر ارتباطات اطهر
5252سازمان فاوا
5353شرکت پارس کار
5454شرکت پخش رازی
5555گروه صنعتی آرین
5656شرکت آرین تخته رشت
5757شرکت کیان مرغ آبیک قزوین
5858فناوری اطالعات و ارتباطات ناجا
5959حفاظتی و امنیتی کمیل
6060شرکت نداگستر اندیشه
6161شــرکت حمــل و نقــل بیــن المللــی
جهــاد هنــر

چهارمحــالو
بختیــاری
1 .1بابا بستنی شهرکرد
2 .2بیمارستان پارسیان شهرکرد
3 .3توزیع برق شهرکرد
4 .4شرکت آب و فاضالب روستایی
5 .5شرکت توزیع برق کوهرنگ
6 .6شرکت توزیع برق بن
7 .7شرکت توزیع برق سامان
8 .8فروشــگاه و انبــار مرکــزی کاشــی و
ســرامیک گلدیــس
9 .9خانه سالمندان شایستگان شهرکرد
1010موسســه قــرض الحســنه امــام صادق
شــهر کیان
1111مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی
1212اداره گمــرک اســتان چهارمحــال و
بختیــاری

خراســـان

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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1کارخانه فوالد و لوله اسفرایـن
2شهـرداری اسفـراین
3دانشکده علوم پزشکی اسفراین
4فرمانداری اسفراین
5استـانداریبجنـورد
6شعبات آتش نشـانی شهر سبـزوار
7بانک آینده بیرجند
8میــراث فرهنگــی و گردشــگری
خراســان جنوبــی مــوزه پهلوانــی
9دفتــر اتبــاع خارجــه اســتانداری
خراســان جنوبــی

1010اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه
اســتان خراســان جنوبــی:
 -1(1111بقعــه متبرکــه آقــا ســید
علــی(ع) -2 -بقعــه متبرکــه ســید
الحســین(ع) -3-بقعــه متبرکــه
مصعبــی(ع) -4-بقعــه متبرکــه
کریمــو (ع) -5-اداره اوقــاف و امــور
خیریــه بیرجنــد  -6اداره اوقــاف و
امــور خیریــه نهبنــدان)
1212ساختمان شهرداری قهستان
1313شرکت دانه و علوفه شرق
1414شــرکت عمــران و مســکن ســازان
خراســان جنوبــی
1515شهربازی توحید
1616بانک قوامین
1717سازمان هالل احمر خراسان جنوبی
1818گمرک خراسان جنوبی
1919بیمارستان حشمتیه سبزوار
2020بیمارستان امداد سبزوار
2121بیمارستان واسعی سبزوار
2222بیمارستان مبینی سبزوار
2323بیمارستانجغتای
2424بیمارستان نقاب
2525بیمارستان داورزن
2626پردیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
ســبزوار
2727اورژانس  115سبزوار
2828ستاد مرکزی علوم پژشکی سبزوار
2929مرکز بهداشت سبزوار
3030دانشگاه حکیم سبزواری
3131دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار
3232دانشگاه فنی امام خمینی سبزوار
3333مدارس ابتدایی سما
3434شرکت برکت جوین
3535شرکت کابل خودرو
3636کارخانه قند جوین
3737مجتمع گاو داری فالحی
3838جایگاه سوخت مهریزی سبزوار
 -383939جایگاه سوخت بیهق سبزوار
4040اوقاف بیرجند
4141پژوهشکده بوعلی مشهد
4242سازمان بازرسی مشهد
4343مرکز مدیریت حوزه علمیه مشهد
4444سازمان اتوبوسرانی مشهد

خوزستــان

1 .1بیمارســتان هــا و مراکــز بهداشــت
شهرســتان بهبهــان
2 .2بیمارســتان هــا و مراکــز بهداشــت
شهرســتان هفتــگل
3 .3بیمارســتان هــا و مراکــز بهداشــت

.4
.5
.6
.7
.8
.9

شهرســتان آغاجــری
4دانشکده علوم توانبخشی اهواز
5کمیته امداد کل استان خوزستان
6توزیع نیروی برق اهواز
7شهرداری منطقه  3اهواز
8پایانه مسافربری بهبهان
9بیمارســتان هــا و کلیــه درمانــگاه های
شهرســتان شوشتر

1010شبکه بهداشت بهبهان

سمنـان
.1
.2
.3
.4

1اداره فنی و حرفه ای سمنان
2دانشگاه آزاد دامغان
3دانشگاه دامغان
4مرکــز فنــی حرفــه ای واحــد خواهران
گرمسار

سیســتانو
بلوچســتان

1 .1موسســه مالــی اعتبــاری ثامــن الحجــج
زاهــدان
2 .2اداره کل امور مالیاتی زاهدان
3 .3باربری زاهدان بار
4 .4اداره کل و شهرســازی اســتان
سیســتان و بلوچســتان
5 .5شــرکت عمــران شهرســازی شــهر
جدیــد رامشــار
6 .6اداره کل و شهرسازی زاهدان
7 .7اداره راه و شهرسازی زهک
8 .8اداره راه و شهرسازی زابل
9 .9اداره راه و شهرسازی هیرمند
1010اداره راه و شهرسازی خاش
1111اداره راه و شهرسازی سراوان
1212ساختمان پیام نور سراوان
1313مدیریــت آمــوزش و پــرورش
ســر ا و ا ن
1414اداره امور مالیاتی شهر زابل

قــــم
1 .1دانشگاه آزاد قم
2 .2کمیته امداد قم
3 .3اداره گاز استان قم

4 .4مخابرات استان قم

فــارس

1 .1تعاونی مسکن صنایع فجر شیراز
2 .2باشگاه شرکت نفت شیراز
3 .3انبار پایگاه هوایی شیراز
4 .4پادگان انصار الحجه فسا
5 .5معادن سنگ شیراز و کازرون
6 .6دانشگاه صنعتی شیراز
7 .7پادگان شهید باقری سپاه
8 .8پمپ گاز پایگاه هوایی شیراز
9 .9شرکت هفتصد
1010شرکت پانل
1111مجموعه رستوران نخلستان
1212شرکت مهتاب رو طهران
1313ساختمان شهرداری بوشهر
1414بیمارســتان پایــگاه هوایــی شــهید
دوران
1515پارک علم و فناوری شیراز
1616ســالن آمفــی تئاتــر دانشــگاه صنعتــی
شــیراز
1717کارخانــه راه ســازی و آســفالت جاللــی
دوکوهــک
1818تیپ انصارالحجه فسا
1919شــرکت راه ســازی و ســاختمانی
هفتصــد
2020کارخانه سنگ شکن کنار کوهک
2121کارخانه سنگ شکن مرادی
2222کارخانــه تولیــد بتــن _مبیــن بتــن
فــارس)
2323کارخانه بزرگ پارس کاغذ زرقان
2424آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شیراز
2525مجتمع صنایع صدر شیمی فارس
2626شــرکت تولیــدی و رنگســازی
علیپو ر یــا ن
2727کارخانــه تولیــدی گالــری فــرش
حجــا ز ی
2828هایپر مارکت خلیج فارس
2929باشگاه شرکت نفت
3030کارخانه بزرگ پارس چسب زرقان
3131جایگاه بنزین سه تنبک المرد
3232نمایشگاه ماشین داهوی المرد
3333شرکت سایپا دیزل المرد
3434کارخانه تک چین بهاران سپیدان
3535دانشگاه هنر شیراز
3636تــاالر پــر پــرواز پایــگاه هوایــی شــهید
دوران
3737شهرداری جم
3838نیروی انتظامی جم
3939تاالر بلوط یاسوج
4040دادگستری بوشهر

4141اداره فناوری اطالعات یاسوج
4242کارخانــه رب گوجــه ســجادیان
مر و د شــت
4343کمپ ترک اعتیاد یاسوج شماره 1
4444کمپ ترک اعتیاد یاسوج شماره 2
4545جهــاد خودکفایــی پایــگاه شــهید
هوایــی دوران
4646آتش نشانی شهرستان عالیشهر
4747ســاختمان شــهرداری شــماره 1
عا لیشــهر
4848ســاختمان شــهرداری شــماره 2
عا لیشــهر
4949سازمان ثبت اسناد بندرعباس
5050کارخانه نوین پالست پارسیان
5151مجموعــه ورزشــی و اســتخر عقــاب
پایــگاه هوایــی شــهید دوران
5252جایــگاه ســوخت گاز پایــگاه هوایــی
شــهید دوران
5353فــاز  1مجتمــع گرینلنــد شــهرک
صــدرا شــیراز
5454فــاز  2مجتمــع گرینلنــد شــهرک
صــدرا شــیراز
5555اداره راه و شهرســازی شهرســتان
فســا
5656اداره راه و شهرســازی شهرســتان
بوانــات
5757اداره راه و شهرســازی شهرســتان
داراب
5858اداره راه و شهرســازی شهرســتان
شــیراز
5959مجتمــع آرد و خوشــه فــارس در
شــیراز
6060شرکت بزرگ نیرو ترانس شیراز

کردستـان

1 .1پست بانک مرکزی سنندج
2 .2بیمارستان دیواندره
3 .3بیمارستان دهکالن
4 .4اداره دارایــی و امــور مالیاتــی
کر د ســتا ن
5 .5ســاختمان مالیاتــی ارزش افــزوده
کردســتان
6 .6پست بانک شهرستان کامیاران
7 .7اداره میراث فرهنگی
8 .8موزه مردم شناسی سنندج
9 .9هالل احمر کردستان
1010سازمان امور مالیاتی قروه
1111دانشگاه علوم پزشکی سنندج
1212بیمارستان سقز
1313بیمارستان مریوان
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1414بیمارستانکامیاران
1515بیمارستان سروآباد
1616بیمارستان بعثت سنندج
1717ساختمان مرکزی مخابرات سنندج
1818هالل احمر سقز
1919هالل احمر سرو آباد
2020هالل احمر قروه
2121انبار مرکزی هالل احمر سنندج
2222پست بانک بانه
2323پست بانک دیوان دره
2424اداره دارایی و امور مالیاتی بیجار
2525کارخانه مارال کردستان
2626مجتمع گلخانه صنعتی سنندج
2727دانشگاه علوم پزشکی کردستان

کرمـــان

1 .1مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
2 .2فرودگاه بین اللملی کرمان
3 .3دانشکده خلبانی هواپیمایی ماهان
4 .4نیروی انتظامی استان کرمان
5 .5اطاق اصناف استان کرمان
6 .6شهرداری مرکزی کرمان
7 .7شهرداری منطقه 2کرمان
8 .8شهربازی بزرگ کرمان
9 .9کارخانجــات خودروســازی کرمــان
موتــور
1010کارخانه تولیــد هیوندایــی کارخانجات
کرمــان موتور
1111کارخانجــات خودروســازی کارمانیــا
خــودرو()BYD
1212ســازمان تحویــل وتعمیــرگاه مرکــزی
(BYDتهــران)
1313کارخانجات قطعات خودرویی مهر
1414نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
1515کارخانجات فیبرنوری ولی عصر
1616کارخانجــات نــورد جهــان فــوالد
ســیر جا ن
1717بانک رسالت
1818بانک کشاورزی
1919کارخانجات الستیک بارز
2020کارخانجات رنگ ولعاب لوتوس
2121اداره راه وشهرسازی سیرجان
2222اداره راه وشهرسازی رفسنجان
2323اداره راه وشهرسازی زرند
2424اداره راه وشهرسازی بم
2525اداره راه وشهرسازی کوهبنان
2626شــرکت آب و فاضــاب روســتایی
اســتان کرمــان
2727مجتمــع 250واحــدی آفتــاب
ر فســنجا ن

14

2828اداره کل راه وشهرســازی اســتان
کرمــان
2929ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان
کرمــان
3030انبارهــای اداره آمــوزش و پــرورش
رفســنجان
3131اداره کل زندان های استان کرمان
3232زندان مرکزی شهرستان کرمان
3333زندان مرکزی شهرستان جیرفت
3434زندان مرکزی شهرستان زرند
3535زندان مرکزی شهرستان بم
3636زندان مرکزی شهرستان رفسنجان
3737اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی
کرمــان
3838بیش از  20کتابخانه سراسر استان
3939اداره کل نوســای مــدارس اســتان
کرمــان
4040شــرکت تاریر(معــدن ســنگ جــال
آبــاد)
4141شــرکت تاریر(معــدن ســنگ آهــن
شــماره  2گل گهــر ســیرجان)
4242شرکت تاریر(دفتر مرکزی تهران)
4343عمارت تاریخی باغ فتح آباد کرمان
4444هتل ایرانگردی وجهانگردی کرمان
4545قرارگاه خاتم االنبیاء موسسه حرا
4646کارخانه ســوله ســازان و حدیــد کاران
کرمان
4747شــعبه هــای صنــدوق قــرض الحســنه
ا مین
4848دانشــکده علوم پزشــکی بیمارســتان
افضلــی پور
4949دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
5050دانشگاه علوم پزشکی بافت
5151دانشگاه غیر انتفاعی کرمان
5252کارخانجات کاشی فخار رفسنجان
5353کارخانجات کاشی برلیـان رفسنجان
5454کارخانجــات نــورد فــوالد ســدید
ماهــان
5555شرکت فرومولیبدن خاتون آباد
5656شرکت صنعتی ومعدنی کلوار مس
5757شرکت راهسازی راه باند کویر
5858مجتمع صنعتی رفسنجان
5959کارخانجات شکوفا صنعت پویا
6060کارخانجات کرمان پالستیک
6161مجتمع کشت وصنعت هامون
6262مجتمع کشت وصنعت ایرانی
6363مجتمــع دامــداری فــراورده هــای
لبنــی جاللیــه هجــری
6464کاخانجات لبنیات لبنیتو
6565کارخانجات لبنیات هامون
6666بیمارستان مهرگان کرمان
6767بیمارستان حکیم مس سرچشمه
6868برج مسکونی کوثر
6969مجتمع کمیته امداد امام خمینی
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7070مجتمع توریستی پدیده کویر
7171شرکت کیال پخش کرمان
7272شرکت کرمان رفیع
7373شرکت طالی سبز کرمان
7474مجتمع بتن امالح معدن کرمان
7575نمایندگی شماره BMW10
7676نمایندگی شماره MG3402
7777نمایندگی شماره 331 HONDA
7878نمایندگــی شــماره 3001کرمــان
موتــور
7979نمایندگــی شــرکت فنــاپ اســتان
کرمــان
8080فروشگاههای زنجیره ای نگین
8181فروشگاه مرکزی ارگ جدید بم
8282فروشگاههای زنجیره ای آرش
8383برج تجاری مسکونی پ.بل
8484انبارهــای ســازمان آمــوزش وپرورش
کرمان
8585برج مسکونی ساراگون
8686برج مسکونی سلمان
8787مجتمع تاالرهای کاخ
8888نمایشگاه مرکزی فرش تهران
8989نمایشگاه مرکزی فرش ساوین
9090بیمارستان جواد االئمه
9191بیمارســتان تخصصــی درمــان
نابــاروری نجمیــه
9292کارخانجات کاشی درین سرام
9393ســازمان آمــوزش وپــرورش اســتان
کرمــان
9494اداره آمـــوزش و پرورش شهرســتان
بردسیر
9595گالری جواهرات کوهپایه زاده
9696گالری جواهرات یاقوت سفید
9797مجتمع آموزشی امام رضا(ع)
9898نمایندگی261سایپا
9999داروخانه انجمن منتخب داروسازان
10100بخشداری مرکزی بم

کرمانشـاه
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1بیمارستان امام رضا کرمانشاه
2هالل احمر کرمانشاه
3ســتاد مبــازه بــا مــواد مخــدر اســتان
کرمانشــاه
4دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
کر ما نشــا ه
5پتروشیمی استان کرمانشـاه
6جهاد کشاورزی کرمانشاه و کنگاور
7بنیاد مسکن کرمانشاه
8بیمارســتان طالقانــی شهرســتان
صحنــه

9 .9بیمارستان دکتر معاون صحنه
1010دانشگاه هنر و معماری کرمانشاه
1111اداره برق استان

گیـــــالن

1 .1فرمانداری شهرستان لنگرود
2 .2کارخانه سبحان دارو رشت
3 .3مجتمــع رفاهــی و تفریحــی مطهــری
شهرســتان انزلــی
4 .4شهرداری آبیک
5 .5حــرم مطهــر حضــرت ســلطان ســید
جــال اشــرف(ع)
6 .6اداره بهزیستی رودسر
7 .7دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
بند ر ا نز لــی
8 .8شهرداری چاف و چمخاله
9 .9بخشداری پره سر
1010بیمارستان شفا الهیجان
1111فرمانداری شهرستان رودسر
1212فرمانداری رضوانشهر
1313بیمارستان میالد الهیجان
1414کارگاه مجتمع تجاری آدینه رشت
 1515جایگاه  CNMاتاقور
1616دادگستری استان گیالن
1717شعب پست بانک استان گیالن
1818شهرداری رحیم آباد گیالن
1919آتش نشانی رحیم آباد گیالن
2020دانشگاه پیام نور الهیجان
2121دانشگاه سراسری گیالن
2222پتروشیمی تخت جمشید
2323مجتمع پزشکی اوکسین اهواز

مــازنـدران

1 .1بانک ایران زمین آمل
2 .2سازمان عمران و شهرداری آمل
3 .3اداره صنعت و معدن آمل
4 .4شرکت لبنیاتی هرکا
5 .5شرکت زامیاد
6 .6شرکت مدرن سیستم البرز
7 .7کشتارگاه آراست
8 .8شرکت نادي
9 .9جواهــری اکبریــان ،خالــق پنــاه،
نورانــی
1010پمپ گاز نور
1111پمپ بنزین آهو دشت چمستان
1212هايپر مارکت تنکابني
1313سازمان عمران آمل

1414اداره بازرگانی آمل
1515اداره صنعت و معدن آمل
1616دهیاری های دابو دشت آمل
1717دهیاری محمودآباد
1818دهیاری هراز پی آمل
1919دهیاری های ليتکو
2020شرکت آفتاب شمال
2121شرکت لبنی هرکا
2222شعبات مروارید سیاه
2323شعبات گالری ساعت Ontime
2424شهرداری امام زاده عبداهلل
2525مسکن مهر سرخرود
2626دهیاری های سرخرود
2727شــیرینی ســرای عمــو علی و کام شــاد
سرخرود
2828کارخانه های شاليکوبي دابو
2929شرکت آسفالت سازی آمل
3030نمایشگاه اتومبیل گلچین
3131تاالر چهار باغ آمل
3232تاالر اریکه آریایی
3333ترمینالفريدونکنار
3434باربری رازی
3535تيپاکس آمل
3636مجتمع تفریحی توریستی آلپ بابل
3737کارخانه لبنیات پاکسار ساری
3838بازار بزرگ موبایل ساری
3939کارخانه فوالد طبرستان
4040تاالر ناردون امیرکال
4141فروشگاه بزرگ پرشین امیرکال
4242فناوری پارس امیرکال
4343امامزاده قاسم بابل
4444خزر استیل بابل
4545برج دوقلو 40طبقه بابل
4646کارخانه آرد خزر خوشه امیرکال
4747کارواش بزرگ بهمن بابل
4848کارخانه تولید شن و ماسه ساری
4949بانک ایران زمین آمل
5050دهیاری آمل
5151کشتارگاه آمل طیور
5252نمایندگی ال جی نور
5353شرکت آفتاب آسیا
5454شرکت چسب رزین آفتاب شمال
5555جایگاه سوخت سعیدیان
5656پارچه سرای گلفام
5757جایگاه سوخت  CNGنور

مرکــزی

1 .1کارخانجات ساالری محالت
2 .2دانشگاه آزاد اراک
3 .3معدن عباس آباد محالت

4 .4مجموعه معدن کوهبار محالت
5 .5کارخانه سنگستان محالت
6 .6بانک ملی شعبه شهدا اراک
7 .7بانک ملی شعبه امام خمینی اراک
8 .8بانک ملی شعبه خمین
9 .9بانک رسالت شعبه بهشتی اراک
1010بانک ملی شعبه ساروق
1111شبکه دام پزشکی ساوه
1212شبکه دام پزشکی اراک
1313شبکه دام پزشکی خمین
1414شبکه دام پزشکی خنداب
1515شبکه دام پزشکی کمیجان
1616راه آهن اراک
1717برخی شعب بانک کشاورزی
1818دانشگاه آزاد واحد مهاجران
1919دادگستری ساوه
2020دادگستری شازند
2121جایگاه سوخت  CNGسنجان
2222معدن سنگ خاتم االنبیا
2323شرکت کیان البرز زرین
2424نمایندگی پخش ظروف آرچلیک
2525مسکن و شهرسازی اراک
2626بانک ملی شعبه شهدا اراک
2727بانک ملی شعبه امام خمینی اراک
2828بانک ملی شعبه ساروق
2929بانک ملی شعبه خمین
3030بانک رسالت شعبه بهشتی اراک
3131شبکه دام پزشکی ساوه
3232شبکه دام پزشکی اراک
3333شبکه دام پزشکی خمین
3434شبکه دام پزشکی خنداب
3535شبکه دام پزشکی کمیجان
3636راه آهن اراک
3737تعدادی از شعب بانک کشاورزی
3838دانشگاه آزاد واحد مهاجران
3939دادگستری ساوه
4040دادگستری شازند
4141جایگاه سوخت  CNGسنجان
4242معدن سنگ خاتم االنبیاء
4343شرکت کیان البرز زرین
4444نمایندگی پخش ظروف آرچلیک
4545بنیاد مسکن استان مرکزی
4646سازمان امور اقتصاد و دارایی
4747دانشــگاه علمــی و کاربــردی صنایــع
دســتی
4848نمایندگی سیبا موتور
4949صندوق امانات بانک ملی
5050مجموعــه رســتورانها و تــاالر پذیرایــی
مجتمــع پارس
5151اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
5252شرکت کیمیا گران امروز
5353جایگاه سوخت شریعتی
5454سازمان ورزش و جوانان آشتیان
5555ســازمان ورزش و جوانــان اســتان
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مرکــزی
5656دادگستری خمین
5757دادگستری دادگاه خانواده
5858سیبا موتور اراک
5959آماد پشتیبانی سپاه اراک
6060شرکت آذرآب اراک
6161کارخانه آلومینیوم ایران اراک
6262جایگاه سوخت رباط
6363مجموعــه کارخانجــات ســاالر ســنگ
(ســاالری)
6464مجموعه معادن ساالری
6565معدن پودر سازان دلیجان
6666مجموعــه ســنگبری صدفــکاران
(قاســمی فــر)
6767کارخانه سنگبری گسترش
6868کارخانه سنگبری مهر آریا
6969صنایع سنگبری سنگستان
7070کارخانــه ســنگبری ســعید(عباس
عــرب)
7171معدن عباس آباد(عباس عرب)

یــــزد

1 .1ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری و صنایــع دســتی یــزد
2 .2کلینیــک و درمانــگاه زنــان و زایمــان و
نازایــی دکتــر افالطونیان
3 .3مجتمــع صنعتــی و معدنــی آهــن و
فــوالد بافــق
4 .4شــرکت ذوب و نــورد فــوالد زرفــام
(شــهرک فــوالد یــزد)
5 .5ســاختمان مرکزی شــرکت ســهامی آب
منطقــه ای یزد
6 .6کارخانجــات ظــروف یکبــار مصــرف
ســتاره
7 .7شرکت آریا مولیبدن کسری
8 .8مجتمــع خدماتــی درمانــی و درمانــگاه
فاطمــه الزهــرا ســپاه الغدیــر
9 .9مجتمع اداری تجاری مســکونی ســپهر
خلیــج فارس
1010کارخانجات ریسندگی سیمین تاب
1111رستوران زنجیره ای نیو استار یزد
1212کارخانجات ریسندگی ریس تاپس
1313کارخانجـات ریـسندگی حریر بافت
1414مجموعه گردشگری هتل والی یزد
1515کارخانه سنگبری یزدبافت
1616شرکت پارس مداد
1717کشــتارگاه صنعتــی شــرکت تعاونــی
مرغــداران
1818شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان
ســپاه الغدیــر

16

1919مجتمــع خدمــات فنــی جرثقیــل حاتــم
پــور
2020نمایندگی پرشیا خودرو()BMW
2121ناحیه مقاومت بسیج اردکان
2222پــادگان آموزشــی نیــروی هوایــی
ولیعصر(عــج) اردکان
2323پایانه بار گندله سازی اردکان
2424دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد
2525شرکت ارتباطات گنبد کبود
2626کارخانه تولید فوم دژسازه
2727شرکت پروفیل یزد
2828شرکت فوالد حدید گستر یزد
2929شرکت راه سازی و عمران ایران
3030کارخانجات تولید مواد غذایی آریا
3131دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و
تحقیقــا ت
3232کارخانجات بستی و لبنیات شاد
3333مایندگی آرین موتور Mitsubishi
3434شرکت پارس استیل یزد
3535مجموعه تاریخی زندان اسکندر
3636موزه سنگ نواب وکیل
3737بیمارستان موقوفه گودرز
3838مرکــز پرتــو درمانــی بیمارســتان
افشــار
3939سازمان نظام مهندسی استان یزد
4040شــرکت فــرآورده هــای پتروشــیمی
پتــرو آذر آســیا
4141مجتمع تجاری موقوفه شمس
4242کارخانه کاشی مدرن سرامیک
4343ســازمان جهــاد کشــاورزی شهرســتان
تفــت
4444بیمارستان مرتاض یزد
4545دانشگاه یزد
4646ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتان
یــزد
4747آزمایشگاه پاتو بیولوژی دی یزد
4848آستان مقدس امامزاده سید جعفر
4949شرکت سیم و کابل ستاره یزد
5050مزرعــه  250هکتــاری پســته علــی
آبــاد خانــی
5151شرکت پارس استیل یزد
5252شــرکت فــرآورده هــای پتروشــیمی
پــارس پارافیــن یــزد
5353شــرکت فــرآورده هــای پتروشــیمی
پتــرو آذر آســیا
5454نمایندگی خودرو یدک
5555شرکت مس فلز رنگین
5656شرکت سبزینه مارال
5757بازار طال فروشان سرای خان کهنه
5858شــرکت فــرآورده هــای پتروشــیمی
اکســیر ســازان ایســاتیس
5959مجتمــع موقوفــه اداری ،تجــاری
شــمس
6060شرکت معدن جویان فارس
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6161آب منطقــه ای ایســتگاه انتقــال آب
اصفهــان
6262امامــزاده جعفــر یزد(فــاز1و )2بلــوار
امامــزاده
6363امامــزاده ســید جعفــر یــزد بلــوار
جمهــوری
6464اداره ثبت احوال شهرستان خاتم
6565هتل کاروانسرای مشیر یزد
6666مدرسه و حوزه علمیه مصلی یزد
6767کارخانــه تولیــد قنــد و نبــات افضلــی
ابتــدای شــهرک صنعتــی تفــت
6868اداره کل زندانهای استان یزد
6969مجتمع مسکونی باران2
7070امامــزاده ســید نصــراهلل یــزد
(فــاز 1و )2
7171اداره تعاون روستایی استان یزد
7272موزه نسخ خطی کاظمینی

اربیــل
عــراق

1 .1کنسولگری آمریکا در اربیل
2 .2کنسولگری انگلیس در اربیل
3 .3فرودگاه اربیل
4 .4وزرات و تندرستی
5 .5شرکت مرسدس بنز
6 .6کارخانه پپسی
7 .7شــرکت جیبــال (توزیــع کننــده
محصــوالت سامســونگ)
8 .8طراحی داخلی ایده
9 .9کارخانه گرند
1010کارتن کوثر
1111شرکت نفت
1212موسسه نفتی مد
1313خانه رویایی
1414شرکت متین اکسپرس
1515مرکز خرید تابلو
1616کارخانه شهیان

دفترمرکـزی:

تهــران ،نارمــک ،میــدان هــال
احمــر ،خیابان گلســتان ،روبروی
فرهنگســرای گلســتان ،پــاک
 ،337واحــد 6
تلفن:
02177697311-13
فکس:
02177263751

کارخـانه:

تهــران ،ســه راه تهرانپــارس،
بلــوار شــهید بابائیــان ،خیابــان
پنجم شــیدایی ،خیابــان چهارم
جنوبی(توانگــری) ،پــاک3

