شركت صنعت

زمان(سهامی خاص)

آدرس و شماره تلفن های کارفرما و مشاور پروژه ها
ردیف

کارفرما

1

شركت خاكریزآب

2

شركت خدماتی كاالی شهروند

مقام مسئول

آدرس
خیابان شریعتی  -خیابان وحید دستگردی ( ظفر )  -خیابان اطلسی  -كوچه  - 15پالک 82

مهندس مولوی

تلفن  22257446 :و 222575524
خیابان آفریقا  -خیابان شهید سعیدی  -شماره  - 103تلفن 18 :و44498714

مهندس محمدی

3

شركت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

ارومیه  -بلوار باهنر  -تلفن 0441-3987410 :

مهندس تقی پور

4

شركت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی

ارومیـــه  -خیابــان ارتش  -جنــب میدان مخابــرات  -تلفن 0441-3450001 :

5

شركت توزیع نیروی برق غرب استان تهران

كرج  -میــدان آزادگان  -بلوار آیــت اهلل طالقانـــی تلفن 0261-4426088 :

6

شركت فاضالب تهران

7

شركت برق منطقه ای تهران

8

شهرداری منطقه 20

9

وزارت راه و ترابری استان تهران

مهندس آذرگشسبی
مهندس شمس

خیابان شهید بهشتی  -خیابان اندیشه  -نبش اندیشه  - 6پالک 14
3-88435961 :

تلفن

تهران  -انتهای اتوبان یادگار امام  -كوی فراز
 2-88048921 :و 23819

تلفن

شهر ری  -میدان شهرداری  -ساختمان شهرداری منطقه  - 20تلفن 55900985 :

مهندس باقری
مهندس ضیائی  ،آقای پرنده
مهندس فرشادیان

میرداماد  -میدان محسنی(مادر)  -خیابان رازن جنوبی  -جنب میدان كاظمی  -مجموعه ورزشی
شهید كشوری تلفن 22229152 - 22903592-4 :

مهندس بهجو

10

شركت آب و فاضالب استان گیالن

رشت  -خیابان حافظ  -جنب پارک قدس

مهندس نیزه باز

11

شركت آب منطقه ای قم

قم  -خیابان دورشهر  -نبش كوچه یکم

تلفن 0251-7839093-95:

مهنس حاج حسینی

12

شركت توسعه و اماكن ورزشی كشور

میرداماد  -میدان محسنی(مادر)  -خیابان رازن جنوبی  -جنب میدان كاظمی  -مجموعه ورزشی
شهید كشوری تلفن 22229152 - 22903592-4 :

مهندس منادی

13

سازمان منطقه تجاری صنعتی انزلی

گیالن جاده رشت  -انزلی  -كیلومتر 5جاده زیباكنار
تلفن 01324422006 - 01324426671

مهندس قربانی

14

سازمان پاركها و فضای سبز شهر تهران

میدان آرژانتین  -خیابان بیهقی  -شماره  15تلفن88735071 :

مهندس ماندگار

15

شركت سهامی آب منطقه ای مركزی

اراک -خیلبان جهاد-خیابان فاز  -شهرک شهید بهشتی تلفن33130071 -2:

مهندس بختیاری

شركت صنعت

زمان(سهامی خاص)

آدرس و شماره تلفن های کارفرما و مشاور پروژه ها
ردیف

کارفرما

16

مهندسین مشاور سرمدستان

17

مهندسین مشاور طرح و سازه كاسپین

مقام مسئول

آدرس
كارگرشمالی  -تقاطع بزرگراه شهید گمنام -خیابان چهارم  -طبقه سوم
تلفن88336185-7 :
نارمک  -فرجام شرقی  -بعد از تقاطع شهید آیت -پالک  - 19/21ساختمان اركید  -واحد 14
77275053 :

مهندس قربان زاده
تلفن

مهندس مزینی  -زاهدی

18

مهندسین مشاور رای فن

تهران  -خیابان خرمشهر  -خیابان شهید عربعلی  -كوچه ششم  -پالک  -62طبقه اول
تلفن  88730336 :و 88746895

مهندس صالحی

19

مهندسین مشاور سختاب

تهران  -خیابان مطهری  -خیابان میرعماد  -كوچه سیزدهم  -پالک 32
تلفن  88744889 :و 88754699

مهندس كریمی

20

مهندسین مشاور پویاب

سعادت آباد  -خیابان سعادت آباد  -خیابان سی و یکم  -پالک  5تلفن 88692976-84 :

مهندس فرهادی

21

مهندسین مشاور پارامادان

اصفهان  -خیابان میر  -پالک  276تلفن دفتر تهران 23812715 :

مهندس عباسی

22

مهندسین مشاور باغتخت

سهروردی شمالی  -خیابان كنگاور  -شماره  - 7تلفن 88754727

مهندس گرامی

23

مهندسین مشاور آرتک و همکاران

بلوار كشاورز  -بهرام نادری  -كوچه حجت دوست  -شماره 63
تلفن 88965887 - 88969187 :

مهندس آدابی

24

مهندسین مشاور بینش و فن

25

مهندسین مشاور پارس پیاب

26

مهندسین مشاور ماهر و همکاران

27

مهندسین مشاورمهاب قدس

28

مهندسین مشاور شهر آب خزر

29

مهندسین مشاور هراز راه

30

مهندسین مشاور تهران سحاب

خیابان میرزای شیرازی  -كوچه هفتم  -شماره 34
تلفن 88843617 - 88304049 :
خیابان دكتر شریعتی  -دوراهی قلهک -كوچه ژیال  -شماره 12
تلفن 22633047-56 :
بزرگراه آفریقا  -باالتر از میرداماد  -بلوار ستاری  -شماره  - 11طبقه چهارم
تلفن 887820027 - 88785825 :
خیابان شهید وحید دستگردی  -كوی تخارستان  -شماره 16
تلفن 22221071-8 :
رشت  -كمربندی شهید بهشتی  -خیابان استقامت  - 1نبش بن یست آشنا  -شماره 186
تلفن 01315534342 -0131 5532553
خیابان آیت اهلل بهشتی  -نرسیده به چهارراه سهروردی  -روبروی روزنامه خراسان  -شماره 97
تلفن88769031:
میدان فاطمی -ابتدای خیابان جویبار -پالک  -56تلفن88955201:

مهندس تسبیح گو  -نورائی
مهندس سرخوشیان
مهندس پوشافر
مهندس ملکی
مهندس كهنسال
مهندس شریف پور
مهندس فتوحی

