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 به نام خدا

 اصفهان استانصنايع آسانسور و پله برقی ی سنديكاطراحی و مونتاژ دارای پروانه ی اعضا
 

 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

1 
 09134893063 20/10/1402 31312362 امیرحسین دادخواه آباد آسانبر يارا

 502، واحد 5، طبقه 61نیکبخت غربی، ساختمان مدیران، پالک چهارباغ باال، خیابان شهید آدرس: 

2 
 33384657 رحیمی مصطفی آبتین آسانبر آپادانا

18/10/1406 

 
09132258051 

 10، ساختمان ارسطو، طبقه اول، واحد 22اله صادقی، پالک خیابان آیت -چهارراه باهنر -دروازه تهران

3 
 09133117468 10/10/1404 37762501 فروتن اقدسی ودرآبشار زنده 

 16واحد  -طبقه چهارم -( مجتمع زیتون5نبش کوچه یار محمدیان ) -خیابان سهروردی

4 
آتی سازان عرش 

 ايرانیان
  09133632419 16/6/1403 55331391 مهدی حسنی

 3آدرس:کاشان، خیابان طالقانی، مجتمع قائم، طبقه اول، واحد 

5 
 09131634295 29/12/1401 55540222 مصطفی زرشكی پور آذرخش نیرو كاشان

 7آدرس: کاشان، خیابان شهید بهشتی، خیابان زیارتی، طبقه سوم، واحد 

6 
 09131648597 20/11/1402 37431025 مسعود عشوری مهرنجانی آذين آسانبر سپاهان

 2طبقه ، 70آدرس: فالورجان، خیابان طالقانی، خیابان دکتر علی شریعتی، پالک 

7 
 37713207 محمدابراهیم گرجی آرام برج پرنیان

25/10/1401 

 در حال تمديد
09133866358 

 طبقه اول -ساختمان عقیق -نبش بن بست  شهداء -کوچه شهیدان نصر -آدرس: خیابان میرزا طاهر غربی

8 
 09142466619 1/9/1403 34546459 رحمت اله قناعتی آرام برج پارسه

 26آدرس:بزرگراه کاوه، خیابان استاد فالطوری، مجتمع ماهان، طبقه اول، پالک 

9 
 09131264486 18/8/1403 34412797 حسن تركان آرسن آسانسور اصفهان

 6، واحد2، ساختمان اداری آرش، طبقه 29:خیابان رباط سوم، نبش کوچه حکیما  آدرس

10 
 09132272336 18/5/1403 36343410 مهدی زاهده زارع آرمان برج زرين

 www.borjezarin.ir           4، واحد 2، مجتمع رویال سنتر، طبقه 3آدرس: شهرک کشوری، محله اسپادانا، بلواربوستان 

11 
 09133085025 4/9/1406 32266820 ولی اله رحیمی آرمان فراز اصفهان

 7واحد  -4اداری مهداد، طبقه  -نشانی، مجتمع تجاریجی، ابتدای خیابان الهور، روبروی آتشآدرس: خیابان 

12 
 09131121274 29/5/1407 32342349 مجید فخری نیان آرمان فراز اسپادانا

 www.afslift.com             313آدرس: خیابان شیخ بهایی، نرسیده به چهارراه آذر، جنب بانک ملت شماره 

13 
 09132729582 7/8/1402 32306512 اشرف رحیمی آرمان فراز جی

 21واحد  -طبقه دوم -مجتمع تجاری اداری خلیج فارس -نبش خیابان رشحه -آدرس: خیابان جی

14 
 09131690930 29/4/1407 37868776 علی صادقی سكانی آرمان فراز خلیج فارس

 5، ساختمان زاینده رود، طبقه 46(، بلوار میرزا کوچک خان جنگلی، پالک 51-47آدرس: محله باغ دریاچه، کوچه ساحل)

 09131945154 14/11/1402 35252332 مجید شفیعی آريا صعود سپاهان 15

http://www.borjezarin.ir/
http://www.borjezarin.ir/
http://www.afslift.com/
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 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

 3واحد  -طبقه اول -مجتمع آویسا -خیابان همدانیان -آدرس: خیابان جی

16 
 09132882133 27/7/1403 33384824 داريوش همايونی آريان آسانبر سیگما

 14واحد -طبقه دوم -ساختمان ارسطو -22پالک -خیابان آیت اله صادقی -کوچه دوم -آدرس: خیابان رباط دستگرده

17 
 آرين

 برج چهلستون 
   09131681958 10/12/1401 33387836 امید خیامباشی

 404، واحد 4اول، چهارراه باهنر، جنب موسسه مهر، مجتمع مهتاب، طبقه آدرس: خیابان رباط 

18 
 09131024459 27/11/1406 36650595 حسن عباسی آرين برج هخامنش

 (www.hakhamaneshlift.ir)  2خیابان نیکبخت شرقی، ساختمان سعادت، طبقه اول، واحد آدرس: 

19 
 09132199949 1/5/1404 35578345 امیر كريمائی آرين فراز سیمین

 5، واحد 3، ساختمان نقش جهان، طبقه 200آدرس:خیابان برازنده، کوچه فارابی، اشراق شمالی، پالک 

20 
 بهروز برزن آريو برزن برج ايرانیان

34465870 

34465861 
19/6/1404 09134127686 

 7، واحد 3(، طبقه 52آدرس:خیابان سروش، ساختمان الماس، کوچه شهید عطائی زاده)

21 
آسانبر آذرين برج 

 سپاهان
 09132318496 22/12/1401 42611006 شاهیمحمد بزم

      4طبقه  -مجتمع برج -روبروی کوی صفا -خیابان شریعتی -آدرس: نجف آباد

22 
آسانبر برج نمای 

 سپاهان
 09134002026 25/12/1403 3275733 كافی فالورجانیمجید 

 4، واحد 2آدرس:خیابان همدانیان، کوچه پارک مشتاق، ساختمان ثامن، طبقه 

23 
 09132061960 25/8/1403 32276438 مرضیه طالبی آسانبر عرش زنده رود

 8، واحد 3، طبقه 4برنا، مجتمع تجاری اداری 241پالک ، دومحکیم شفائی  خیابانآدرس: خیابان پروین، 

24 
 مهران كرمی آساتک سپاهان

40-

36673537 
9/3/1407 09131193210 

 www.asatec.net          2شیخ صدوق شمالی، بین میر و سعادت آباد غربی، بن بست هما، ساختمان هما، واحد آدرس:

25 
 17/11/1403 32736848 كريم تاجی آسا صعود صفه

09134129210 

09132070797 

 www.sofehlift.ir 502، واحد 5، طبقه 150ساختمان فرهنگ، پالک  حسین عبدالهی،خیابان هشت بهشت غربی، کوچه شهید محمد 

26 

 آسانبرآسان 

 صعود نقش جهان
 09131887012 21/1/1406 33689079 عباسعلی سعیديان

 جنب دار القرآن -خیابان فردوسی –آدرس: گز و بر خوار 

27 
 آسارو برج جه

 ان نما
 09133366712 9/3/1406 37719553 علی فقیهی

 4آدرس: محله ناژوان، خیابان میرزا طاهر، طبقه دوم، واحد شمالی، پالک 

28 
 09131135569 25/12/1406 36670959 همتنويد  آسانبر برج پارسا

 C3           www.borjeparsa.comسوم واحدشیخ صدوق شمالی، زیر پل میر، مجتمع پاراکس، طبقه خیابان  آدرس:

29 
آسانبر برج فراز سازه    

 خلیج فارس
 09133031050 10/3/1406 36304344 محسن كريمی

 طبقه اول -5نبش کوچه شماره  -خیابان قائم مقام فراهانی -خیابان سجاد

 09131010464 10/5/1407 33344500 غالمرضا جابراالنصاری آسانبر بلند آسمان آرين 30

http://www.hakhamaneshlift.ir/
http://www.hakhamaneshlift.ir/
http://www.borjeparsa.com/
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 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

 518واحد  -طبقه پنجم -مجتمع الماس -خیابان امام خمینی )ره(

31 
 09131844557 5/8/1402 34206155 علیرضا میرزايی تشنیزی آسانبر پرتو صعود پارسا

 1پوشاک تنپوش، واحد آدرس: ملک شهر، خیابان مفتح، نبش خیابان بهاران، طبقه فوقانی 

32 
 34414801 مرتضی مهدور آسانبر تكرو برج

27/9/1401 

 فاقد اعتبار
09131075865 

 5واحد   -2ساختمان اداری طبقه   -10شماره  -بن بست روحانی -آدرس: خیابان رباط دوم

33 
آسانبر سیمین افروغ 

 اسپادانا
 09135549132 19/8/1402 33605634 احمدرضا رحمتی اندانی

 شهر، محله هفتصد دستگاه، کوچه فجر، بلوار دانشجو، طبقه اولآدرس: خمینی

34 
 09131042934 31/1/1402 35319167 مجتبی فتحی آسانبر فراز پويا فتحی

 ، ساختمان ماهان، طبقه همکف210آدرس: سمسور، کوچه )مدرسه(، بلوار ارغوانیه، پالک 

35 
 36540641 صدراله جلیلی آسانبر كاخ چهلستون

27/12/97 

 در حال تمديد 
09131117160 

 303پالک  -کوچه مالصدرا -مرغ -جاده اصفهان شیراز

36 
برقی ارس آسانبر و پله

 بهران نقش جهان
 09131579220 14/5/1402 32750875 محسن احسانفر 

 1اول، واحد آدرس: خیابان بزرگهر، ابتدای رکن الدوله، مجتمع مرتضی علی،طبقه 

37 
 09137413977 28/10/1403 57431923 محمدرضا حقیقی آسايش الكتريک گلپا

 19پالک -25کوچه  -خیابان آیت اله گلپایگانی -سلمان فارسی -گلپایگان

38 
 09133188964 14/7/1405 36616630 حسین  مرزنگوشی آسمان آسانبر پويا

 12، واحد 4، ساختمان آرین، طبقه 101پالک  -محمدرضا کاظم پورکوچه شهید  -آدرس: شیخ صدوق شمالی

39 
 09132129908 11/5/1402 42743705 محسن بهرامی دشتكی آسمان پیمای ماهان تک

 طبقه اول -579پالک  -خیابان شریعتی -خیابان کاروان -شهریور 17خیابان  -نجف آباد

40 
 09133381365 1/4/1403 34314048 حمزه خالقی خوزانی آسمان خراش آستیاک

 6واحد  -طبقه دوم -ساختمان اجالس -میدان نگین -رباط سوم

41 
 09132239915 15/12/1401 32735480 محمدحسین كاجی اصفهانی آسمان فراز پاسارگاد

 6، ساختمان زمرد، طبقه دوم، واحد 46بست محمودی، پالک آدرس: هشت بهشت غربی، خیابان ملک، بن

42 
 09133860776 4/5/1403 34360417 مصطفی صالحی ايمن فراز صالحی

 3، طبقه اول، واحد2پالک (، 40خیابان رباط، بن بست صفاهان)آدرس: 

43 
 10/8/1403 45364388 محسن صداقت دهقی آسمان فراز عالی قاپو

09134452082 

 

 
 1، واحد1، طبقه منفی 106خیابان استاد معین، پالک شرقی،  2آدرس:شاهین شهر، محله دکتر بهشتی، کوچه فرعی 

44 
 09132667989 25/12/1401 34544513 حسن مظاهری آسمان فرسای اسپادانا

 آدرس: شهرک کاوه، خیابان صفا، خیابان گلستان، نبش ابن سینا

45 
 34412016 ذبیح اله محبیان آسمان صعود اسپادانا

19/2/1401 

 فاقد اعتبار
09132056945 

 طبقه دوم -جنب داروخانه  -روبه روی بانک ملی -چهارراه رزمندگان
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 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

46 
آسانبرنگین نمای 

 سپاهان

 ابوالقاسم 

 اعرابی

 

37866910 
30/10/99 

 فاقد اعتبار
09133035332 

 3آدرس: خیابان وحید، چهارراه رودکی، ساختمان رضا، واحد 

47 
 55576740 علی ظفرمند كاشانی آسانبر صنعت شهر

15/7/1401 

 در حال تمديد
09131625921 

 واحد غربی -طبقه همکف -بلوار دانش -کوچه دانش سوم -ضلع غربی میدان جهاد -کاشان

48 
 09131163298 19/11/1405 36639566 مرادعلی نادری آسانبر بهرو نقش جهان

 4توانا، واحد آدرس: خیابان شیخ صدوق شمالی، کوچه مسجد محمدآباد، ساختمان 

49 
 آسانبر پديده شهر آريا

مرضیه رئیسی 

 وانانی
37760037 28/6/1404 09136978656 

 18، واحد 2آدرس: محله باغ زیار، کوچه اعظم، بلوار کشاورز، ساختمان دی، طبقه 

50 
 34457312 محمدعلی شیخیان آسانبر پديده شهر مانا

تعلیق مصوبه 

 كارگروه
09138272979 

 3، واحد 2، مجتمع نیایش، طبقه 5(، پالک 29(، کوچه )33کاوه، خیابان شهیدان حسن و جواد ملک محمد )آدرس: 

51 
آسانبر و پله برقی برج 

 چهلستون اصفهان
 33358559 سیروس سهرابی بارده

29/7/1401 

 در حال تمديد
09131140839 

 242غربی، طبقه همکف، پالک  اله مدرس نجفی، خیابان شهیدانبرزان، خیابان شهید آیتآدرس: 

52 
 95020842 محمد رحیمی آسان صعود میرداماد

1/8/1401 

 فاقد اعتبار
09133663875 

 13رود، طبقه چهار، واحد ، ساختمان عقیق زنده20چمران، خیابان اشراق شمالی، کوچه دوم، پالک آدرس: 

53 
 آسان

 فراز نگار 
 09131171955 2/10/1406 33871284 محمدرضا ارزانی

 www. asanfaraznegar.ir طبقه همکف -45پالک  -تالش 3فاز  -خیابان عطاالملک -شهرک امیرکبیر -خیابان امام خمینی )ره(

54 
 09125988046 8/8/1403 33440221 میالد حیدری لنبانی آسانسور صنعت عمارت

 طبقه دومآدرس، اتوبان شهید خرازی، خیابان شهیدان غربی، مجتمع تابش، 

55 
 1/6/1403 37733012 حسینی جالل سید آسايش گستر پويان

09131012932 

 
 دوم طبقه قائم، ساختمان ملت، بانک جنب جهاد، چهارراه: آدرس

56 
 علیرضا  زمانی آسايش ران كیهان

93-

95010590 

26/4/99 

 فاقد اعتبار
09131177587 

 2واحد  -طبقه اول -بست شهید خرازی بن -7کوی شهید ابراهیمی  -آدرس: خیابان خرم

57 
 اسكان آسان سیر

 
 09133017819 16/10/1402 36272650 مجتبی پذيرا

 4آدرس: چهارراه نظر، طبقه فوقانی انتشارات جنگل، واحد 

58 
آسمان پرواز نقش 

 جهان
 09132148198 19/2/1406 32271139 محمد جواد رحیمی

 6واحد  -روبروی مجتمع تخت جمشید، مجتمع بزرگمهر، طبقه دوم -پروین، نرسیده به هفت تیرآدرس: خیابان جی، خیابان 
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 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

59 
 آسمان نورد اسپادانا
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 ثنايی
32668920 10/12/1405 09133041004 

 22واحد  -2مجتمع هشت بهشت طبقه  -بعد از چهارراه گلزار -آدرس: خیابان هشت بهشت غربی

60 
 09133691030 17/7/1403 37762851 فرزاد خانمحمدی پیمای پرديسآسمان 

 جنوبی واحد ،1 طبقه محمدی، خان ساختمان صابری، حمیدرضا شهید کوچه آباد، فرح ارتش، آدرس: فلکه

61 
آسمان پیمای نقش 

 جهان
 روح اله اله دادی

32305798 

32305795 
5/12/1405 09134034340 

 D4جمشید، طبقه چهارم، واحد ، ساختمان تجاری اداری تخت95، خیابان پروین اعتصامی، پالک 5کوچه طیب آدرس: خیابان پروین، 

62 
 09133110192 1/7/1402 33385220 حمید آشوری جالل آبادی آسمان برج مینو

 4 ، ساختمان آرام، طبقه دوم، واحد20آدرس: خیابان شهید باهنر، کوچه شهید جمال محمد رضایی، پالک 

63 
آسمان گستران عرشیا 

 برج

 

 دهقانیامیدرضا 

 

45275525 25/5/1402 09137707025 

 ، طبقه اول51پور، پالک آدرس: شاهین شهر، محله حافظ جنوبی، خیابان رازی، خیابان قیصر امین

64 
 20/6/1404 34544438 سید محسن باقری آسمان نبرد پیشتاز

09139040871 

09133248085 
 22، واحد 3، طبقه 207خیابان برازنده،خیابان اشراق شمالی، مجتمع زنده رود، پالک آدرس: 

65 
اشكان اوج پیمای 

 آسمان
 30/11/1401 52624447 -8 فرخ نعمتی

09120798474 

09131948543 
 8واحد  ،4، ساختمان ویستا، طبقه 9، بلوار شهید مطهری، کوچه ویستا، پالک 4آدرس: لنجان، فوالدشهر، محله بی 

66 
اصفهان آسانبر زاينده 

 رود
 09133885100 8/4/1402 32503390 ياسر زارع مباركه

 8واحد  -طبقه سوم -5مجتمع برنا  -مقابل پارک کوهسار -نیپرو ابانیخ

67 
 09122265199 11/3/1406 55581398 مجید كريمی آفاق آسانبر آريا

 بعد از دشت نواب، سمت چپ، نبش خیابان اصلی متر  500آدرس: کاشان، انتهای بلوار کارگر، 

68 
 09131061556 25/7/1403 34594281 احسان صفری افق آسانبر سپاهان

 501واحد  -طبقه پنجم -ساختمان راد -5پالک  -1کوچه شهید صدیقی  -کوچه دوم -خیابان اشراق شمالی

69 
 09131864011 22/6/1407 38587684 نوراله صیام پور افراز آسانبر جهان نما

 بانک کشاورزیجنب  -سمت چپ -ابتدای بلوار انقالب -اشکاوند -آدرس: آبشار سوم

70 
 09133012258 22/8/1402 36623640 سعید رجبی آفاق گستر اسپادانا

 4واحد  -طبقه دوم -ساختمان بیمه آسیا -قبل از درمانگاه مالهادی سبزواری -خیابان فیض -آدرس: میدان فیض

71 
 37737207 مهوش فیضی افق پیمای اصفهان

28/8/1401 

 در حال تمديد
09132085625 

 طبقه دوم -مجتمع امید -جنب ایستگاه گاز -بعد از بانک ملی -آدرس: خیابان آتشگاه

72 
 09133018661 23/6/1407 36293782  راستبود مهنوش اختر بران سپهر آسیا

 20، واحد  4، طبقه  3خیابان مارنان، ساختمان تجاری اداری ناژین آدرس: خیابان وحید، 

73 
 09133194507 10/6/1404 34480205 مهرداد رئیسی ارش سازه اسپادانا

 3 واحد ،2 طبقه نیایش، مجتمع الله، کوچه محمد، ملک شهیدان کوچه ولی، پوریای کاوه، آدرس: خیابان

 09133199377 14/12/1406 36267783 امیررضا عبديزدان ارگ 74
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 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

 نقش جهان 

 www.argelevator.com            7خیابان توحید، مجتمع گلدیس، طبقه دوم، واحد  آدرس :

75 
 09131142321 25/12/1403 34328434 نیما خوشبخت افالک بران بیستون

 10، واحد 3آدرس:رباط سوم، مجتمع آرش، طبقه 

76 

 اصفهان آسانبر امین

 
 09131197033 17/4/1402 35818100 -1 عرب زادهامین 

 روبروی رنگ استاتیک آزادگان -جنب انبار سیمان حسینی -کوی بافندگان -جنب شهرک قدس -روبروی زندان -اتوبان ذوب آهن
www.aminelevator.com 

77 
 09132055202 21/1/1406 34427792 عبدالرحیم رستمی اصفهان راحت بر

 3آدرس: ملک شهر، خیابان بهارستان، نرسیده به پارک شهربازی، مجتمع چهلستون، طبقه اول، واحد 

78 
 09133199448 25/12/1403 36629006 اكرم  عباسی اصفهان نوين سپهر

 8واحد  -طبقه اول -سیناساختمان اداری  -بن بست ابن سینا -جنب باشگاه کارگران  -چهارباغ باال

79 
اطلس گستر نقش 

 جهان
 09131041276 25/7/1404 35215374 وحید گرجی

 طبقه فوقانی دزدگیر پویا صنعت -مقابل تقاطع مسجد علی -آدرس: خیابان جی

80 
فنی مهندسی افضل 

 آسانبر پاسارگاد
 32666639 مسعود مشكات

8/8/1401 

 در حال تمديد
09132005355 

 29، واحد 2بزرگمهر، طبقه  ی، مجتمع تجار1پالک  ی،مفتح غرب یدشه یابان، خ4حکمت پور یمصطف یدمفتح، کوچه شهآدرس: 

81 
 09131119077 27/7/1402 36295830 بهرام میرزا قوام البرز ايمن اسپادانا

 6واحد ، طبقه دوم، 137آدرس: خیابان توحید میانی، کوچه شهیدان کاظمی، مجتمع نگار دو، پالک 

82 
الماس آسانبر هشت 

 بهشت
 09133022940 25/8/1403 37770870 مهرداد كاظمی

 8، واحد 2آدرس: بلوار کشاورز، حد فاصل مفتح و سه راه سیمین، مجتمع اداری افشار، طبقه 

83 
تولیدی صنعتی امین 

 سپاهان زاينده رود
 36280194 سید جواد روح االمین

28/12/1400 

 در حال تمديد
09133038683 

 www. Aminsepahan.irطبقه دوم   -ساختمان بام صفه -بلوار خانه کارگر -بلوار دانشگاه-خیابان حکیم نظامی

84 
 09134736531  10/3/1404 32645354 حسین شفیعیون اوج برج صفه

 آدرس:شاهزید، بی سیم شرقی، کوچه شهید محمد تودشکی، طبقه همکف

85 
 09133280228 11/10/1406 34458765 محمد كوفی گر اوج پیمای نقش جهان

  5، واحد 2آدرس: خیابان کاوه، نبش کوچه شماره ،ساختمان صاحب الزمان، طبقه 

86 
 

 09133690579 2/9/1402 36289909 بدروس زادوريان اوج نورد آرارات

 8نیایش، طبقه چهارم، واحد  ، ساختمان387(، خیابان خاقانی، پالک 39آدرس: محله خاقانی، کوچه گلنار )

87 
 09131183497 31/1/1405 36257464 ریجانامین اله  آسانسور و پله برقی افق

 14پالک ، طبقه آخر ،پاساژ جلفا ،جنب تاالر اندیشه ،نظر شرقی یابان: خ آدرس

88 
 09131104768 25/7/1404 36200077 محمد مردانی  امید برج سپاهان

 1واحد شماره  -طبقه اول -مجتمع تجاری کیش -ارتشآدرس: خیابان 

89 
 09133016498 24/6/1405 32650442 غالمحسین حقیقت امین صعود سپاهان

 4واحد  -طبقه دوم -مجتمع هفت آسمان -طبقه فوقانی بانک صادرات -آدرس: خیابان هشت بهشت شرقی، چهارراه حمزه اصفهانی

http://www.aminelevator.com/
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 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

90 
 09123452189 1/7/1405 32121355 علیرضا تاجمیر رياحی اوتیس

 4آدرس: میدان امام حسین، ساختمان ارگ جهان نما، فاز چهارم، طبقه پنجم، واحد 

91 
 09139640644 2/10/1404 33373120 محسن ملک محمد اوج بران اسپادانا

 19سوم، واحد ، ساختمان ارسطو، طبقه 22آدرس: محله رباط، کوچه دوم، خیابان آیت اله صادقی، پالک 

92 
ايساتیس صنعت 

 اسطوره
 09131053733 10/5/1407 45837665 مرتضی مهرابی

 67پالک  -خیابان عطار -بلوار امام خمینی )ره( -منطقه صنعتی دولت آباد

93 
 09133178706 12/10/1403 34596237 امین كاظمی ايمن آسانبر چهلستون

 27واحد  -اداری طبقه دوم -مجتمع پارسه -خیابان فالطوری

94 
 09137504990 06/05/1402 37650858 مهدی باقريان خوزان ايمن آسانبر نقش جهان

 3، واحد 2، مجتمع کهن، طبقه 30خیابان کهندژ، نبش کوچه شماره آدرس: 

95 
ايمن صعود نوين 

 سپاهان
 09132004404 11/2/1404 35222599 علی روستائی چم كاكا

 1، ساختمان آال، طبقه اول، واحد 122کوچه شهید افیونی زاده، خیابان بازارچه، پالک آدرس: مهر آباد، 

96 
 09131042907 22/9/1403 36258123 رضا صادقی ايمن فراز بام سپاهان

 طبقه همکف -68پالک قدیمی  -68پالک  -خیابان ارتش -(6) 5 -کوچه سجادیه -ارتش -اصفهان

97 
 09129387408 26/8/1403 55334451 نصیریمحسن  ايوان آسانبر روان

 ، طبقه همکف35آدرس:کاشان، شهرک امیرالمومنین، کوچه ذوالفقاری

98 
 09138009500 19/6/1402 32349170 مهران صادقی زفره برج آسانبر مدرن

 22واحد ، 2آدرس: خیابان آیت اله کاشانی، خیابان اردیبهشت، خیابان شیخ بهائی، ساختمان اکسین، طبقه 

99 
 33686758 سلمان مظاهری برج اوج اطلس

11/8/1401 

 در حال تمديد
09132189461 

 طبقه همکف -کوچه اردیبهشت - 149کوچه  -خیابان بسیج -خیابان امام خمینی

100 
 برج بران جوان

سعیداله اله داديان 

 فالورجانی
33384999 31/5/1404  09134046257 

 18، طبقه همکف، پالک 27رمضان، کوچه گلستان  5خیابان خیابان فروغی، ابتدای 
www.borjbaranejavan.co.ir 

101 
 09133115730 18/12/1404 37753552 فرشاد لرمهدی آبادی برج پیمای جی

 12پاسارگاد، طبقه ششم، واحد آدرس: بلوار ارتش، سه راه سیمین، جنب پمپ بنزین، مجتمع اداری 

102 
 09133865496 15/7/1405 37864480 مهدی نساج پور برج شیشه ای آبی

 3،  ساختمان طلوع، طبقه 12آدرس: خیابان وحید، جنب بانک تجارت،نبش بن بست 

103 
 09132299665 13/11/1401 45233787 زهرا گرامی برج فردوس اسپادانا
 طبقه ی فوقانی رستوران جماران -پالک دوم شمالی -ضلع غربی -میدان معلم -سعدی جنوبیخیابان  -شاهین شهر

104 
 09122586209 22/11/1403 35678444 رضا سوادكوهی برج نورد سپاهان

 6، واحد 3آدرس: دشتستان جنوبی، خیابان شهید حسین صفوی نژاد غربی، مجتمع باران، طبقه 

105 
 09133123035 13/9/1406 36412979 فر مرتضی طباطبائی سید بهرو آسان ساز

 14شماره ، ابتدای سجاد شمالی، آدرس: چهارراه آپادانا

106 
 09131153005 13/3/1403 32505321 رسول جعفری ملک آبادی بیتا سازه فرود

 6آدرس: خیابان پروین، خیابان آل خجند، مجتمع مارلیک، طبقه 

http://www.borjbaranejavan.co.ir/
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 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

107 
 09126585334 21/1/1403 32505375 حمیدرضا دهسوری بیتا صعود هشت بهشت

 طبقه دوم-1خیابان قربانی )مجتمع آرش( پالک  -کوچه صالحی -خیابان آذر بیگدلی -خیابان پروین

108 
 09133171229 26/6/1402 35571716 محمد برشان پارس آسانبر سپاهان

 44خیابان پروین، ساختمان کوروش، طبقه چهارم، واحد  آدرس:

109 
 09132089228 19/6/1407 32654474 محمدرضا قادری پارسا برج اسپادان

 84پالک  -خیابان گلزار جنوبی -خیابان هشت بهشت غربی

110 
 09137011717 15/6/1403 32246480 محمدرضا مسعود ناصری پارسا برج بهران

 11، زنگ 1فلسطین، محله چرخاب، کوچه هالکویی، ساختمان آئین، طبقه اول، واحد آدرس:خیابان 

111 
 09133338742 26/11/1401 34428225 پورمژگان صانعی پارس صعود اسپادانا

 1، طبقه 1/199، خیابان سیدرضی، پالک 5آدرس: رباط دوم، کوچه شهید مراد عسگری 

 

112 

 33367910 منصورامیر خلیل  آذر آسانرو سوران
29/12/97 

 فاقد اعتبار
09133024779 

 آدرس: میدان جمهوری، ابتدای خیابان امام خمینی، کوچه مسجد شفیعی، طبقه فوقانی کانون کارفرمایان
www.azar-asanro.com 

 

113 

پارسیان آسانبر نقش 

 جهان
 09131697415 14/11/1405 37777435 بهرام رهنما

 15واحد  -طبقه دوم -ورودی شرقی -ساختمان اداری و تجاری دی -مقابل مسجد جامع انبیاء -حدفاصل سه راه سیمین و مفتح -بلوار کشاورز

 

114 

 09134109451 22/8/1402 33460093 علی كريمی شیاسی پارسیان برج پارت

 3، ساختمان ارغوان، طبقه اول، واحد 239باهنر، پالک (، خیابان 35آدرس: رباط، کوچه المهدی )

 

115 
 پارتاک ارم

محمدرضا پهلوانی 

 كاشانی
 09131661337 7/6/1404 114داخلی  5001

 A3-22آدرس: جاده اصفهان شیراز، سیتی سنتر، طبقه سوم، واحد 

 

116 

 09131175597 5/8/1403 36641504 علیرضا حمزه زاده پارتاک برج پیما

 202واحد -2طبقه  -ساختمان  عرفان 387پ 43کوچه خرم-کوچه شهید مجتبی صادقی -آدرس:سعادت آباد

 

117 

پديده ی آسمان زاينده 

 رود
 33314470 منوچهر علی عسگری رنانی

13/2/98 

 در حال تمديد
09136767670 

 221پالک  -کوی شهید علیرضا انصاری -آدرس: خیابان شهیدان غربی

 

118 

 09131121474 16/3/1404 45274750 ساسان سرائی ساحل اهوراپرتو 

 35پالک  -شرقی 5نبش فرعی  -خیابان نظامی -شهرشاهین -اصفهان

 

119 

 09133190162 9/3/1406 36616207 مسعود گنجعلی پويا سپهر اسپادانا

 طبقه همکف  -7پالک   -(20کوچه انقالب )شماره  -بلوار آزادگان -جیفلکه بس -سجاد ابانیخآدرس: 

 

120 

تاسیساتی تاراز بر 

 عرش
 37754154 محسن غفاری گوشه

9/5/99 

 فاقد اعتبار
09131682645 

 طبقه همکف -کوچه شهید زمانی -بزرگراه شهید حبیب الهی

 

121 
 09336806995 25/5/1404 32299557 حسین حیدر بیگی تهران اطلس

 638پالک  -نبش بن بست سعدی -خیابان آذر بیگدلی -کاشانیخیابان سپیده  -خیابان پروین اعتصامی

122 
 09133118277 29/3/1407 37734940 اصغر اسدالهی  اصفهانی يكتا آسانسورجال 

 8آدرس: چهارراه جهاد، جنب بانک ملت، مجتمع بعثت، طبقه دوم، واحد 

http://www.azar-asanro.com/
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 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

123 
دلسا تک آسانبر عرش 

 سپاهان
 36624145 مهرداد رجبی

18/4/1401 

 فاقد اعتبار
09131706208 

 طبقه اول -ساختمان پارسا -بن بست اکبر موذنی -خیابان آقا رحیم ارباب -خیابان سجادآدرس: 

124 
 26/7/1403 36255006 زهرا عبدلی دهنوی ديبا برج مدائن

09132023139 

 
 104ساختمان تجاری اداری آال، طبقه اول، واحد، 93آدرس:محله شاهزاده ابراهیم، خیابان کواالالمپور، خیابان شمس آبادی، پالک 

125 
 34372160 محمدرضا عسگری ديباران آريا

21/10/1401 

 در حال تمديد 
09131170361 

 5، واحد 2طبقه، بلوار سپاه، ساختمان الهیه، طیقه  5خانه اصفهان، آدرس: 

126 
 - علی اصغر قائدی ديبا عرش زنده رود

14/9/1401 

 در حال تمديد
09131250961 

 ، واحد جنوبی1آدرس: خیابان امام خمینی، کوچه نگار، خیابان شهدای لیمجیر، طبقه 

127 
 09132088218 5/10/1403 32747022 عباس ابوطالبیان راد آسانبر ساتراپ

 طبقه همکف -مجتمع سامان -جنب بانک سرمایه-خیابان شهید بهشتی -شهرضا

128 
 09134379910 2/10/1403 32750810 احسان قربانی رادمهر آسانبر پارتاک

 /http://www.partakasansor.ir 15، واحد 2آدرس: خیابان هشت بهشت، محله قلعه طبره، ساختمان آفتاب، طبقه 

 

129 
 34453287 سید مصطفی موسوی نژاد رافد آسمان سا

7/1/98 

 در حال تمديد
09132033971 

 1واحد  -طبقه اول -ایمجتمع ثر -انیموحد دیشه ابانیخ -یفردوس ابانیخ

130 
 09133689793 2/12/1405 32736322 حسین صادقی قوام آبادی رايان آسانبر سپاهان

 www.Rayanlift.irطبقه اول   -11پالک  -13نبش کوچه  -حدفاصل چهارراه ملک و گزار -خیابان هشت بهشت غربی

131 
 09131102496 17/2/1402 34442279 مجید نظری رهروان برج آريان

 طبقه اول –آزادان رباط  -روبروی حسینیه بیت الحسین -(60کوی  پیمان ) -خیابان رباط اول -اصفهان

132 
 09131183693 12/7/1406 36639888 هوشنگ لیالئیون زمین آسمان رهیاب

 5واحد  -طبقه سوم -مجتمع پل -جنب پل هوایی -خیابان شیخ صدوق شمالی

133 

 09131292459 15/12/1404 36410881 حمید علیزاده افراز زاينده رود سپهر

           43واحد  -طبقه چهارم -مجتمع تندیس -جنب بانک تجارت -خیابان سجاد، حدفاصل چهارراه آپادانا و چهارراه سپهساالرآدرس: 
www.sepehrliftco.ir 

134 
 09133166115 22/7/1405 37785557 مهدی هارونی سپاهان فراز پاسارگاد

 1، ساختمان تجاری اداری کاژه، طبقه سوم، واحد 56الدین سهروردی، کوچه فرعی چهارم، پالک محله باغ زیار، خیابان شیخ شهاب آدرس:

135 
سپنتا برج پیشرو 

 سپاهان
 09131274322 7/2/1402 35599939 مهسا عموزيدی

 3، طبقه اول، واحد 50، پالک 91خیابان پروین اعتصامی )شمالی(، خیابان طلوع فجر  آدرس:

136 
 34360708 مرتضی نصر اصفهانی ستاره سپهر صفاهان

22/12/99 

 در حال تمديد
09362106803 

              طبقه اول  -108جنب اسناد رسمی شماره   -40صفاهان کوچه  -آدرس: خیابان رباط اول، روبروی کوی استاد شهریار
www.setarehsepehr.ir 

http://www.sepehrliftco.ir/
http://www.setarehsepehr.ir/
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 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

137 
 09133146248 24/1/1405 32661072-4 آرش قنبری سفیرسازان آريانا

 طبقه اول 5ساختمان شماره آدرس: خیابان بزرگمهر، چهارراه هشت بهشت، نبش خیابان آراسته، 

138 
 09134115256 31/1/1407 45225830 جالل نوروزی شاهین بر سفیران

 4واحد  -طبقه دوم -مجتمع تجاری اداری اشکان -16پالک  -جنوبی 8نبش بن بست  -خیابان شریعتی -شاهین شهر

139 
شاهین صعود نقش 

 جهان
 09134205306 1/7/1402 31317579 آزاده كاظمی نجف آبادی

 5خیابان همدانیان، خیابان داروسازی، ساختمان امین، طبقه سوم، واحد آدرس: 

140 
 33769536 میثم مراديان تهرانی شتاب فراز البرز

22/4/1400 

 فاقد اعتبار
09130005567 

 367 ، بلوار امام خمینی، پالک18شهر، درچه پیاز، محله دروازه حبیب، کوی اردیبهشت خمینیآدرس: 

141 
 09133017935 2/4/1407 33396479 بهمن گارد ع پارسیانبديآوا فراز 

 2آدرس: خیابان اشرفی اصفهانی، ساختمان آوا، طبقه اول، واحد 

142 
تعاونی خدمات سورن 

 صعود گلپا
 09133728488 21/1/1403 57450302 سعید ياوری

 100پالک  -روبروی درب امام زاده -خیابان هفده تن -گلپایگان

143 
 09131657479 14/7/1405 32503025 محمود بصیری سها فراز سپاهان

 11واحد  -4طبقه   -5مجتمع تجاری برنا  -روبروی پارک کوهسار -آدرس: خیابان پروین

144 
 09137165913 11/4/1404 33689070 مريم شاه سنائی فاخر در سپاهان

 100دستگرد قداده، کوچه آدرس: خمینی شهر، خیابان بسیج، محله 

145 
 09139040456 20/11/1402 33335294 ريحانه رسولی فراز پیمای افق

 ، طبقه همکف25، پالک 2آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینی، محله امام رضا، کوچه شهید رمضان قاسمی، کوچه هجرت 

 

146 

فنی مهندسی آبان بهرو 

 رايبد )سهامی خاص(
 34723314 ايمان عبدالهی

22/10/1401 

 فاقد اعتبار
09133942681 

 ، طبقه اول523(، خیابان مولوی، پالک 51خرداد، کوچه امین ) 15آدرس: اصفهان، محله 

 

147 

 آسانسور سورن

)فنی مهندسی سورن 

 آسانبر سپاهان(

 34540067 محمد رنجبر
29/12/1401 

 
09133265135 

 11آدرس:  اشراق شمالی، نبش کوجه شماره 

148 
فنی مهندسی لوتوس 

 آسانبر سپاهان
 09132126739 20/11/1402 34618083 -4 مجتبی شريفی ولدانی

 12، واحد Aنوش، پالک آبان، ساختمان ماه 25آدرس: اصفهان، خیابان کاوه، بعد از پل 

149 
 09131706617 1/7/1402 34423727 علی رستمی قائم آسانبر زنده رود

 1خیابان بهارستان غربی، نرسیده به شهربازی، مجتمع تجاری چهلستون، طبقه  آدرس: ملک شهر،

150 
 09130888858 24/11/1403 35318235 پوريا هالكوئی سیر صعود گیتی

 ، کوچه رستوران، طبقه همکف608آدرس: بلوار ارغوانیه، محله سنجوانمره، پالک 

151 
 09132244761 11/7/1406 32353812 سینا وكیلی سینا برج اسپادانا

 2واحد  -طبقه همکف -مجتمع نور -خیابان میرداماد
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 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

152 
 09133117584 12/2/1407 32218223 ع اله سعیدیبدي صفه آسانبر

 www.sofehlift.com                 428، پالک ینبش بن بست غفار ،فردوسی یابانآدرس: خ

153 
صدرا الكتريک نقش 

 جهان
 33356359 جونی بدیعلی عا

22/6/99 

 فاقد اعتبار
09131683981 

 واحد اول -طبقه اول 110آدرس: سه راه صمدیه لباف، ابتدای خیابان خرم، ساختمان 

154 
 33458486 حجت اله شريعتی صعود آسانبر اطلس

10/6/1401 

 فاقد اعتبار
09124041383 

 2/2واحد  -طبقه دوم -مجتمع تجاری مهتاب -2پالک  -شهریور 17کوچه  -بهمن 22کوچه  -شهید دکترباهنرآدرس: خیابان 

155 
 35279020-1 موسی اخالقی صعود گستر آلپ

26/10/1400 

 فاقد اعتبار
09132690332 

 www.Alpelevator.com 9واحد  -طبقه اول -مجتمع تجاری اداری بعثت –نبش خیابان شهید رجایی  -خیابان جی

156 
 09131077986 8/11/1402 - احمدرضا رحیمی عادل اوج سپاهان

 ، طبقه اول0(، بلوار سردار شهید حاج احمد کاظمی، پالک 40آدرس: محله کشاورزی، کوچه صاحب الزمان)

157 
 09134114291 24/9/1401 37733334 رمضان سلیمانی درچه عرشیان برج پايا

 5(، ساختمان آتشکده، طبقه سوم، واحد 3منش، کوچه نایب )آدرس: منارجنبان، خیابان نبوی

158 
 09133009823 31/5/1407 36623843 مجید پوريای ولی عقیق برج عالی قاپو

 3آدرس: خیابان سجاد، خیابان ارباب، مجتمع اطلس، طبقه اول، واحد 

159 
 09133119486 25/7/1404 36243709 زهرا گلشن عرش پیمای اسپادانا

 45واحد  4آدرس: خیابان دقیقی، چهاراه رودکی، مجتمع تجاری عزیزخانی طبقه 

160 
 09133391169 29/8/1402 34544818 محمد خديبیعلی عرش نورد رخشان

 10، واحد 5، طبقه 159(، خیابان اشراق شمالی، پالک 13/1آدرس: کاوه، کوچه اخوان )

161 
عرشیا تک آسانبر 

 اسپادانا
 32668666 علی عبداللهی

13/9/1401 

 فاقد اعتبار
09133156478 

 طبقه فوقانی آژانس ایلیا گشت -نبش خیابان بی سیم )آجیل داغ( -آدرس: خیابان بزرگمهر

162 
 29/12/1401 32248247 احمد صادقی زاده فدک آسمان گستر

09133082499 

09133658390 
 403واحد  -طبقه چهارم -ساختمان تجاری اداری امیر -طبقه فوقانی بانک سپه -نبش منوچهری -خیابان فردوسی

163 
 09131133546 10/2/1407 32227984 سید حسین مصلحی صفاهانفراز البرز 

 3اول، واحد ، جنب استخر بهار، ساختمان تیام، طبقه فلسطین یابانخ آدرس:

164 
 09133168225 12/4/1406 36611766 غالمرضا فعال فراز پويا فعال

 www.fpflift.com            43، پالک 24خیابان امام خمینی، بلوار عطاالملک، منطقه صنعتی امیرکبیر  آدرس:

165 
 52647431 عباسعلی نظافت فراز پیمای پرهام

تعلیق مصوبه 

 كارگروه
09134337841 

 32، واحد 3، ساختمان اسپادانا، طبقه 90بلوار شهدا، پالک  یجبس یابان، خ B4س: فوالدشهر، محله آدر

166 
فنی مهندسی فراز 

 صنعت نطنز
 09121078957 22/3/1404 54223821 شاهرخ اسدی

 155، پالک 7 آدرس: نطنز، فاطمیه، بلوار طالقانی، کوچه سرسبز

 09133289079 22/4/1401 34437203 عبداله اسدی فراز فرود پرنیا 167

http://www.sofehlift.com/
http://www.alpelevator.com/
http://www.fpflift.com/
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 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

 فاقد اعتبار

 4واحد  –طبقه چهارم  -مجتمع ارشیا -74پالک  -خیابان رباط سوم -رباط سوم

168 
 09133615134 20/11/1402 55583431 حسن محمدزاده مرقی فراز فرود كاشان

 3زیدآباد، کوچه نهال، طبقه دوم، واحد آدرس: کاشان، محله 

169 
 09126500175 12/7/1403 54754334 محسن مالئی آرانی فنی صعود صنعت كوير

 طبقه همکف -بن بست ستاری -کوچه اول -محله اکبر آباد -آران و بیدگل

170 
 09131062648 18/11/1405 36650220 محسن رستمی كاسپین آسا سپاهان

 22، طبقه اول، واحد 4(، کوچه علیرضا کالنتری، پالک 26شیخ صدوق شمالی، کوچه شهید ابطحی )آدرس: خیابان 

171 
 09131101735 3/9/1406 36640139 عبادتحسن  كهكشان رو سپاهان

 4واحد  -طبقه اول -581پالک  -مجتمع الهیه -20شماره  -نبش بن بست بابک -خیابان حکیم نظامیآدرس : 

172 
 09133102720 1/5/1407 33460528 رضا كشوری زاده سپاهانكیان صدر 

 15واحد  -طبقه چهارم -ساختمان رجاء -39نبش کوچه  -خیابان باهنر

173 
 كیان فراز اسپادانا

 

 احسان 

 صادقی زفره 

32506420 23/3/1406 09131295823 

  ، ساختمان تجاری اداری جام، طبقه اول        38نژاد غربی، پالک آدرس: دشتستان، خیابان فرسان جنوبی، خیابان شهید حسین صفوی
www.kiyanliftco.ir 

174 
 09133691084 24/1/1402 35568126 مصطفی احمدی كیهان فراز نقش جهان

 50، پالک 8، واحد 3، طبقه 91آدرس: خیابان پروین، خیابان طلوع فجر 

175 
 09131187089 12/10/1406 32684065 احمد میرباقری          گوهر نقش جهان

 4روبروی شیرینی سرای نگار، ساختمان آرین، واحد شریف واقفی،  یابانبزرگمهر، خ یابانآدرس: خ

176 
 33518020 راهله پیمانی فروشانی گیتی آسانبر نصف جهان

21/8/1401 

 در حال تمديد
09133043267 

 طبقه فوقانی شرکت قدیسان -مقابل ایران خودرو -بلوار توحید -خمینی شهر

177 
 32331615 نويد پیشه ور اصفهانی ماهان آسانبر اصفهان

تعلیق مصوبه 

 كارگروه
09131151804 

 طبقه اول -ساختمان بهشتی -طبقه فوقانی فروشگاه سونی -چهارراه قصر -خیابان شمس آبادی -اصفهان

178 
 09132024489 10/12/1401 34400327 محمدحسن قاسمی ماهان صعود اسپادانا

 طبقه همکف -306پالک  -خیابان سید رضی -3خیابان گل محمدی  -آزادگان -خیابان رباط دوم

179 
 - نوراله نوروزی ماهان صعود سپاهان

20/9/1401 

 در حال تمديد
09131047632 

 9تجاری امید، طبقه دوم، واحد آدرس: خیابان پنج رمضان، مجتمع 

180 
 09133006175 3/11/1403 32679187 مجتبی  عبداللهی مبین نمای اصفهان

 368آدرس: خیابان هشت بهشت شرقی، کوچه ارشاد، پالک 

181 
مبتكران آسان فراز 

 اسپادانا
 32685177 محمدمهدی ياوری

5/12/1400 

 در حال تمديد 
09131199023 

 8واحد  -3طبقه  -ساختمان الماس -کوچه شهید اسداله همایونی -بهمن 22خیابان 

182 
 09131287218 23/12/1403 92505827 علی اصغر شیاسی محرک پرواز اصفهان

 2واحد  -طبقه دوم -474پالک  -خیابان گلزار -احمد آباد

http://www.kiyanliftco.ir/
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 تلفن مدير عامل نام شركت رديف
تاريخ اعتبار 

 پروانه
 همراه

183 
 - مصطفی كريمی ديزيچه محقق آسانبر كیهان

26/5/1401 

 فاقد اعتبار
09133349461 

 ، طبقه سوم، واحد شمالی197اصفهان، خیابان رباط سوم، خیابان علم الهدی، بن بست آزادی، پالک 

184 
 09133064715 22/1/1406 33222624 فهیمه قاسمی مهديس آسانبر سپاهان

 طبقه همکف ، ساختمان ثمین،33آدرس: خیابان امام خمینی، جنب پمپ بنزین رسالت، نبش کوچه گلبرگ، پالک 

185 
مهندسین مشاور فاخر 

 پیشرو آريا
 09131700532 10/12/1401 37751935 الهه سعیدی

 طبقه سوم -2ساختمان دلتا  -خیابان اشراق -خیابان جابرانصاری

186 
 09131293387 11/5/1402 32687151 مهرشاد برقعیان نیک شاد مبتكران

 2شماره  -بن بست طرفه -ملک شمالیابتدای خیابان  -خیابان هشت بهشت غربی

187 
 نیكان آسانسور سپاهان

 غالمرضا شاهمرادی

 

 

32666996 25/9/1403 09134013548 

 2آدرس: خیابان بزرگمهر، کوچه پاکوشک، ساخمان هشت بهشت، طبقه 

188 
 09133890015 25/12/1401 36292759 حسین  كريمی نويد صعود زنده رود

 1001پالک  -خیابان حکیم نظامی  -(4خیابان شهید عباس جوشقایی غربی ) -آبادحسین  -اصفهان

189 
 09138800875 12/4/1403 45223909 سیدبرومند افضلی هاوين برج ايرانیان

 124پالک  -2واحد  -طبقه همکف  -مجتمع مهبد -غربی 4کوچه فرعی  -خیابان دکتر بهشتی -شاهین شهر

190 
 09131036628 20/9/1403 34593374 حسام اسداللهی اصفهانی هما سپهر اسپادان

 www.homasepehr.com 204، واحد 2، طبقه 2، ساختمان دلتا34، خیابان اشراق شمالی، پالک 5آدرس:چمران، کوچه اتحاد 

191 
 36294178 محمود احمدی يكتا آسانبر برج

24/10/1401 

 در حال تمديد
09133002783 

 9واحد  -6مجتمع تندیس طبقه  -جنب رستوران ظفر -ابتدای بلوار خانه کارگر -بلوار دانشگاه -شیرازدروازه آدرس: 

 

 

 

 

 


