ﻌﺎو ﯽ ی ا ﺒﺎر دارای ﻮز ﻌﺎ ﺖ ﻮ
ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ:

ﺮ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

١٣٩۵/١٠/٢۵
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ

۱۷۳۰۵

۱۳۸۰/۰۲/۱۱

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ ۱۳۱۰۳۱

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ

۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۱۶۷۶

۱۳۵۶/۰۳/۰۹

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۲۵۶۲۸۲

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﺋﻴﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﺎﻩ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ.

۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ۳۸۵۹۰

۱۳۸۸/۰۸/۰۹

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۱۱۹۱۶۳

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ

۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ۱۱۲۲۵

۱۳۷۴/۰۳/۰۷

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۱۳۲۰۲

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻏﺪﻳﺮ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ.

۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ۱۲۷۲۵

۱۳۸۷/۱۲/۲۳

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۱۳۰۷۵

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺏ  ،۲۵۰ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺼﻠﻲ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ.

۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ۱۴۱۲۳

۱۳۷۷/۰۵/۳۱

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۹۲/۳۶۹۴۱۵

۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﮐﺎﻇﻤﻲ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺯﻧﺪﺍﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ.

۷

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺮﻭﺵ ﻣﻬﺮ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮﺭﺍﺳﮕﺎﻥ )ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ(

۳۶۹۶۸

۱۳۸۸/۰۳/۰۶

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۱۳۸۸/۰۴/۲۲ ۸۸/۸۴۱۱۱

ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻲ ﺷﺮﻗﻲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﻴﻪ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮﺭﺍﺳﮕﺎﻥ

۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ۱۴۴۵۳

۱۳۷۷/۱۰/۰۸

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ ۲۰۸۳۷۰

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﻫﺰﺍﺭ ﺟﺮﻳﺐ ،ﺟﻨﺐ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ.

۹

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۸۲۹۳

۱۳۷۰/۰۷/۲۱

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۱۱۹۳۲۴

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺟﺮﻳﺐ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ.

۱۰

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۴۴۲۷۰

۱۳۹۰/۰۳/۱۹

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ۶۹۶۳۳

۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺩﻭﻡ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻞ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻏﺪﻳﺮ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

 ۱۱ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ۱۹۲۱۰

۱۳۸۱/۰۵/۲۸

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ۲۴۲۳۷۴

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ

 ۱۲ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ۱۹۴۲۳

۱۳۸۱/۰۷/۱۸

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۲۴۸۵۱۲

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﺟﻨﺐ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﺍﺗﻲ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ.

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

 ۱۳ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ۱۶۵۶۰

۱۳۷۹/۰۷/۰۲

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

۱۷۹۷

۱۳۷۸/۰۵/۲۷

ﮐﺎﺷﺎﻥ ۸۹۵۷۵

۱۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﮐﺎﺷﺎﻥ ۱۹۵۲

۱۳۷۹/۰۳/۲۱

ﮐﺎﺷﺎﻥ

۱۶

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۳۰۰۵۴۳

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﻱ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ

۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۳/۰۴/۰۵

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﮐﺎﺷﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﮐﺎﺷﺎﻥ ،ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۶ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺍﻭﻧﺪ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﺷﺎﻥ.

۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۲۹۳۳۱۴

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﮐﺎﺷﺎﻥ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﮐﺎﺷﺎﻥ ،ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﮐﺎﺷﺎﻥ.

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ۲۰۵۶

۱۳۸۰/۰۲/۲۳

ﺍﻳﻼﻡ

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ ۱۷۱۶۹۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺍﻳﻼﻡ

ﺍﻳﻼﻡ

ﺍﻳﻼﻡ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ،ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻻﻳﻼﻡ

 ۱۷ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﻳﻼﻡ ۲۱۴۰

۱۳۸۰/۰۵/۲۳

ﺍﻳﻼﻡ

 ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ ۲۷۲۴۸۰ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺍﻳﻼﻡ

ﺍﻳﻼﻡ ﺍﻳﻼﻡ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ،ﺟﻨﺐ ﻣﻮﺳﺴﺴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﻼﻡ

 ۱۸ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻳﻼﻡ ۱۰۳۰

۱۳۷۳/۰۶/۲۳

ﺍﻳﻼﻡ

 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۲۵۲۵۴۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺍﻳﻼﻡ

ﺍﻳﻼﻡ

ﺍﻳﻼﻡ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻳﺖﺍ ﺣﻴﺪﺭﻱ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﮏ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

۱۹

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻳﻼﻡﻡ

۱۶۲۰

۱۳۷۷/۰۷/۰۴

ﺍﻳﻼﻡﻡ

 ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ ۳۰۹۵۶۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺍﻳﻼﻡﻡ

ﺍﻳﻼﻡﻡ

ﺍﻳﻼﻡ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ  ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ

۲۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﭼﺮﺩ ﺍﻭﻝ

۱۰۴

۱۳۸۰/۱۰/۰۹

ﺍﻳﻼﻡ

 ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۸۶۲۱۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺍﻳﻼﻡ

ﺳﺮﺍﺑﻠﻪ

ﺍﻳﻼﻡ ،ﺳﺮﺍﺑﻠﻪ  ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ

۲۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺑﻨﺎﺏ

۳۳۶

۱۳۸۷/۰۷/۱۲

ﺑﻨﺎﺏ

 ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۳۴۴۰۰۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

ﺑﻨﺎﺏ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺎﺏ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺸﺘﻲ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ

۲۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

۹۲۳۳

۱۳۷۶/۱۲/۱۱

ﺗﺒﺮﻳﺰ

 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۳۷۴۳۵۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ.

 ۲۳ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ۵۸۹۰

۱۳۷۲/۰۱/۱۷

ﺗﺒﺮﻳﺰ

 ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ ۱۵۱۰۸۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ،ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻻﻟﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﮏ ،ﺍﺗﺎﻕ ۱۰۲

 ۲۴ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ۵۳۴۶

۱۳۷۰/۰۱/۰۴

ﺗﺒﺮﻳﺰ

 ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ ۱۵۰۸۷۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ.

۲۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

۶۴۹۲

۱۳۷۳/۰۴/۰۷

ﺗﺒﺮﻳﺰ

 ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ ۲۰۸۳۸۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ

۲۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺗﺒﺮﻳﺰ

۵۳۰۹

۱۳۷۰/۰۹/۰۵

ﺗﺒﺮﻳﺰ

 ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۱۰۶۸۷۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ،ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ،ﺟﻨﺐ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

۲۷

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

۹۵۵۵

۱۳۷۷/۰۶/۳۰

ﺗﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
 ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۶۹۴۱۵ﺍ ﺍ

ﺁﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

ﺗﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻞ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

۱۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﺷﺎﻥ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

ﺗﺒﺮﻳﺰ

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ ۱۹۴۵۸۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۲ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

۲۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ )ﺷﻤﺎﺭﻩ ( ۲

۵۶۸۲

۱۳۷۱/۰۷/۲۷

 ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۲۶۳۹۱۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ )ﭼﺎﻳﮑﻨﺎﺭ( ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﭘﻞ ﺳﻨﮕﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳

 ۲۹ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺠﺮ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺗﺒﺮﻳﺰ ۲۷۹۰۸

۱۳۸۸/۱۰/۱۶

ﺗﺒﺮﻳﺰ

 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ ۳۲۱۴۷۱ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

ﺗﺴﻮﺝ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ،ﺗﺴﻮﺝ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻱ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﮐﺘﺎﺑﺠﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ.

۱۳۷۴/۱۱/۰۱

ﺗﺴﻮﺝ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

۳۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺗﺴﻮﺝ

۲۴۰

۳۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻋﺠﺐ ﺷﻴﺮ

۵۲

 ۱۳۷۷/۰۲/۲۲ﻋﺠﺐ ﺷﻴﺮ  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ ۱۲۷۰۲۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

۳۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻣﻠﮑﺎﻥ

۶۰

۳۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ﻋﺠﺐ ﺷﻴﺮ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ،ﻋﺠﺐ ﺷﻴﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ،ﭘﺎﺳﺎﮊ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

 ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ﻣﻠﮑﺎﻥ  ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۲۵۶۲۸۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ

ﻣﻠﮑﺎﻥ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻠﮑﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ

 ۱۳۶۲/۰۹/۲۱ ۹۶۴ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۱۱۹۳۴۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺍﻭﻝ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮐﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ

 ۳۴ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ  ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ ۷۸۵۵ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ ۹۳۹۲۰ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۵ﺟﺎﺩﻩ ﺳﻠﻤﺎﺱ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﻡ  ۱۳۷۱/۱۰/۲۸ ۲۷۳۳ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۳۷۴۳۹۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۳ﺟﺎﺩﻩ ﺳﻠﻤﺎﺱ

۳۵
۳۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

۹۸

 ۱۳۴۳/۰۳/۳۰ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ ۷۵۱۰۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ،ﺍﻭﻝ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

۳۷

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

 ۱۳۷۰/۰۱/۲۱ ۲۳۱۹ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ ۷۵۱۰۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۳۵ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

۳۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

 ۱۳۷۲/۱۱/۲۵ ۲۹۷۰ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ ۲۰۹۸۴۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﻭﻝ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﻠﻤﺎﺱ ،ﺟﻨﺐ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﺭﺩ ﺳﭙﻴﺪ ،ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺧﺎﮐﺂﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

 ۳۹ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ  ۱۳۶۰/۱۱/۰۶ ۷۲۸ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ ۱۷۳۷۲۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﻓﻠﮑﻪ ﻣﺪﺭﺱ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

۴۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﻮﺗﻮﻥ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۵۲/۰۳/۱۹ ۱۹۷ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ۲۸۹۸۳۰ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ

۴۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ  ۱۳۷۹/۰۸/۰۲ ۴۸۴۰ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۳۳۶۲۲۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺳﻴﻠﻮ ﮔﻤﺮﮐﺎﺗﺎﺳﺘﺎﻥ

۴۲

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
 ۱۳۵۳/۰۲/۰۱ ۲۲۴ﺍﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۹/۱/۲۹ ۱۳۹۴/۱/۲۹ ۱۷۹۷۱ﺍ ﺍ

ﺁﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

 ،۷۶ﻃﻃﺒﻘﻪ ﺍ ﻝ
ﺍﻭﻝ
ﭘﻼﮎ ۷۶
ﭘﺎﺳﺎﮊ ﻣﻔﺘﺢ ،ﻼﮎ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺎ ﺎ
ﺍﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﺁﺫ ﺎ ﺎ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺍﺭﻭﻣﻴﻪ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷ ﺍ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎ ﮐ ﺎ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍ ﺎ
ﺗﺎﻧ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

 ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ ۲۶۱۸ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۶۹۶۳۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

۴۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

۴۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ  ۱۳۶۲/۱۱/۰۶ ۱۰۰۶ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۹۷۲۶۱ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻳﺂﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

۴۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ  ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ ۱۰۹۱۱ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۹۸۰۱۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻤﺎﺭ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ(

 ۴۶ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ  ۱۳۷۰/۰۲/۲۳ ۲۳۳۸ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۱۲۷۱۳۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﭘﺎﺭﮎ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

 ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ ۶۰۶۰ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۳۹۴/۶/۱۵ ۱۵۶۸۳۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﭘﻨﺠﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺪﻧﻲ ،ﮐﻮﻱ  ۲۲ﺧﺎﻧﺒﺎﺑﺎﺧﺎﻥ ،ﭘﻼﮎ  ،۱۳۰ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ

 ۴۸ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ  ۱۳۶۰/۰۲/۳۱ ۶۴۷ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۱۹۷۵۳۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ

 ۱۳۷۶/۰۴/۰۸ ۳۷۸۷ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۱۹۷۴۸۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺮﺯﻱ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﭘﻼﮎ  ،۷۱ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۵۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ  ۱۳۶۳/۰۲/۰۸ ۱۰۵۵ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ ۲۱۱۶۰۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻋﺴﮕﺮﺧﺎﻥ ،ﺍﻭﻝ ﺣﺎﻓﻆ ،ﭘﻼﮎ۱۱۴

۵۱

 ۱۳۵۸/۱۱/۰۲ ۴۷۰ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ ۱۰۷۳۰۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﮐﺪﻳﺲ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۷۳/۰۵/۰۳ ۳۰۵۸ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۲۴۸۴۸۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎ ،ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۳ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺪﻳﺲ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

 ۵۳ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ  ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۶۰۷۶ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ  ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۳۱۳۲۹۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮐﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

 ۱۳۵۳/۱۲/۱۵ﺑﻮﮐﺎﻥ  ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۱۱۹۱۷۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺑﻮﮐﺎﻥ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺑﻮﮐﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﮐﻮﭼﻪ ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﭘﺎﺳﺎﮊ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

 ۵۵ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﮐﺎﻥ  ۱۳۷۳/۰۶/۱۶ ۱۱۹ﺑﻮﮐﺎﻥ  ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ ۱۰۷۲۷۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺑﻮﮐﺎﻥ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺑﻮﮐﺎﻥ  ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻋﺰﻳﺰﺧﺎﻥ ﻣﮑﺮﻱ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

 ۱۳۷۹/۰۸/۳۰ ۱۰۱ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ  ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ۲۴۲۳۸۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﻮﺛﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ ۳۲۱۴۷۱ﺍ ﺍ

ﺁﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺗﮑﺎﺏ
ﺗﮑﺎ

ﺁﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺗﮑﺎﺏ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

۴۷

۴۹

۵۲

۵۴

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡﻡ ﭘﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺑﻮﮐﺎﻥ

۵۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ

۵۷

ﺗﮑﺎﺏ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺗﮑﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓ ﮕ ﺎ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍ ﺎ
ﺗﺎﻧ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

۱۲

۶
۶۰

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

۱۳۷۹/۱۲/۲۱

ﺗﮑﺎﺏ
ﺗﮑﺎ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

۵۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﻱ

۸۵

۱۳۵۰/۰۹/۰۲

۵۹

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺳﺮﺩﺷﺖ

۳۵

 ۱۳۷۳/۱۰/۱۹ﺳﺮﺩﺷﺖ  ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۲۷۸۷۸۰ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

۶۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺳﻠﻤﺎﺱ

۴۴

 ۱۳۶۰/۰۸/۰۷ﺳﻠﻤﺎﺱ  ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ ۲۰۹۸۴۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺳﻠﻤﺎﺱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺳﻠﻤﺎﺱ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﻠﻤﺎﺱ

۶۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺳﻠﻤﺎﺱ

۲۳

 ۱۳۵۱/۰۳/۰۱ﺳﻠﻤﺎﺱ  ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ ۹۵۳۰۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺳﻠﻤﺎﺱ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺳﻠﻤﺎﺱ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺳﻠﻤﺎﺱ

۶۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻠﻤﺎﺱ

۶۸

 ۱۳۶۲/۰۴/۲۲ﺳﻠﻤﺎﺱ  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ ۱۵۰۸۹۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺳﻠﻤﺎﺱ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺳﻠﻤﺎﺱ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﺟﻨﺐ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ

۶۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

 ۱۳۷۷/۱۰/۱۵ ۱۰۲۷ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ  ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۲۴۸۴۸۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺳﻤﻨﺎﻥ  ،ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ  ،ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۱۲ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺠﻦ  ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻴﻤﺎﻥ

۶۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﺎﻫﻴﻦﺩﮊ

۵۰

۶۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻣﺎﮐﻮ

۱۰۳۷

۶۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ

۵۸

۶۷

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ

۷۵۶

۶۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻧﻘﺪﻩ

۷۴

ﺧﻮﻱ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

 ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۲۷۹۲۲۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﺧﻮﻱ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺧﻮﻱ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ،ﺟﻨﺐ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ،ﭘﻼﮎ ۱۶۶

ﺳﺮﺩﺷﺖ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺳﺮﺩﺷﺖ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ،ﭘﺎﺳﺎﮊ ﺧﺎﻧﻘﺎ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

 ۱۳۷۳/۰۶/۲۶ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺩﮊ  ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۱۱۹۱۸۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ ۱۵۶۶۰ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﻣﺎﮐﻮ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﻣﺎﮐﻮ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺎﮐﻮ

 ۱۳۴۹/۰۳/۰۴ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ  ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۱۰۰۷۲۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ

۱۳۸۸/۰۲/۳۱

ﻣﺎﮐﻮ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺩﮊ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺩﮊ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻴﻀﻴﻪ

 ۱۳۷۹/۰۵/۱۹ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ  ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۱۱۹۳۱۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ

ﻧﻘﺪﻩ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﻧﻘﺪﻩ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺟﻨﺐ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ۱۳۸۰/۰۳/۲۶ ۲۵۰۴ﺑﻮﺷﻬﺮ  ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۲۹۳۲۴۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺴﻌﻠﻲ ﺩﻟﻮﺍﺭﻱ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻮﺷﻬﺮ

۷۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

۱۳۸۰/۰۷/۲۱ ۱۷۹۵۹۱

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ ۱۳۱۰۳۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﻲ ،ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ

۷۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

۱۳۹۵/۰۷/۰۴ ۴۹۸۸۲۶

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۲۹۲۰۴۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

۷۲

ﺧﺎﺭﺟﻪ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎ ﮐ ﺎ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍ ﺎ
ﺗﺎﻧ

۱۳۸۶/۰۶/۱۰ ۳۰۳۸۴۱
۴

ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗ ﺍ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍ ﺍ
ﻧﺎ

ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗ ﺍ

۶۹

۱۳۵۰

ﻧﻘﺪﻩ

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻲ ،ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ )ﺭﻩ( ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰﻱ

 ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۶۸۹۸۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

۳۱۴۲

۱۳۸۶/۰۷/۲۹

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﺳﻼﻡ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻲ ﮐﺎﻇﻢ )ﻉ( ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

ﺧﺎﺭﺟﻪ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺎﺧ ﺎ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍ ﺎ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗ ﺍ
ﺗ ﺍ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

۱۳۸۶/۰۷/۱۶ ۳۰۴۲۵۲

ﺗﻬﺮﺍﻥ

۳۳۷۷

۱۳۸۶/۰۸/۱۲

ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻳﺎﺳﻤﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ

۷۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ

۷۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۳۸۷/۰۵/۲۰ ۳۳۱۱۸۷

ﺗﻬﺮﺍﻥ

۲۴۷۵

۱۳۸۷/۰۷/۰۳

ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻳﺎﺳﻤﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ

۷۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺩﺭﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۳۸۷/۰۹/۱۳ ۳۳۶۳۳۱

ﺗﻬﺮﺍﻥ

۱۳۸۸/۰۱/۱۷ ۸۸/۵۵۹۲

ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﭘﻼﮎ ۴۳

۱۳۸۷/۱۱/۰۱

ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﮏ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻧﮏ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۲

۷۷

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ ۳۴۰۷۸۷

ﺗﻬﺮﺍﻥ

۱۳۸۸/۰۱/۳۰ ۸۸/۱۶۹۰۲

ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﭘﻼﮎ ۳۲

۷۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ۳۴۲۲۸۴

ﺗﻬﺮﺍﻥ

۱۳۸۸/۰۶/۱۹ ۱۲۹۹۸۱

ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺗﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

۱۳۷۴/۱۱/۲۶ ۱۱۹۷۰۰

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ ۱۳۰۲۹۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

۱۳۹۰/۰۲/۱۱ ۴۰۲۶۸۴

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۳۰۵۳۶۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺷﻬﺮﮎ ﻏﺮﺏ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻣﺎﻥ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺮﻭ

۱۳۸۸/۰۱/۱۹ ۳۴۸۷۹۲

ﺗﻬﺮﺍﻥ ۴۰۷۱۸

ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ،ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺧﻮﺵ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﮐﺸﻮﺭ

۸۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ ۴۰۸۳۱۵

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۳۶۰۳۸۱ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﮐﺎﻟﺞ ،ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﻴﻦ ،ﭘﻼﮎ ۱۰

۸۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۱۳۷۴/۱۱/۲۹ ۱۱۹۷۶۰

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ ۹۵۳۲۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎ ،ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﮐﻮﻱ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ

۸۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﮐﺸﻮﺭ -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۱۳۷۵/۰۲/۰۶ ۱۲۰۹۵۴

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ ۹۳۹۲۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍ ...ﺯﺍﺩﻩ )ﺩﻫﮑﺪﻩ( ،ﭘﻼﮎ ۸

۸۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﮐﻲ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ ۳۴۰۷۰۷

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۱۱۹۱۷۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﺪﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻦ ﻗﺎﺋﺪﻱ ،ﭘﻼﮎ ۱۹۶

 ۸۶ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ -ﺗﻬﺮﺍﻥ

۱۳۸۰/۰۲/۲۳ ۱۷۳۸۶۵

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۱۳۱۱۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻟﻲ ﻋﺼﺮ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ،ﮔﻤﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ

ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺍ ﺍ
ﺷﺮﮐﺖ ﺎ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷ ﮐ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎ ﮐ ﺎ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍ ﺎ
 ۸۷ﺗ ﺎ ﻧ

۱۳۸۸/۰۶/۲۱ ۳۵۹۳۸۴
۴

ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗ ﺍ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ ۲۰۸۱۷۳ﺍ ﺍ
۲ ۸۱۷۳

ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗ ﺍ

ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗ ﺍ

ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﺪﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ،ﭘﻼﮎ  ،۴۴ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۷۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻳﺘﻮﮎ

 ۷۹ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺮﻭﻳﺲﮐﺎﺭﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ﺑﺮﻭﺩﺗﻲ

۸۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺮﻭ

 ۸۱ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

۱۳۸۷/۰۸/۱۲ ۳۳۸۵۲۴

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ۸۸۰۲۷

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

۱۳۸۸/۰۲/۲۷

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺍﺗﮑﺎ ،ﭘﻼﮎ  ،۲۶۱ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻏﺮﺑﻲ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

۱۳۷۲/۰۱/۲۵

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ ۲۹۳۰۰۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ،ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ ،ﺟﻨﺐ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ

۸۹

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۱۳۷۸/۰۶/۲۹ ۱۵۴۹۶۰

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۳۰۷۱۵۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺏ ،ﻧﺒﺶ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻱ ؛ ﭘﻼﮎ۱

۹۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﮐﺸﻮﺭ ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ ۳۹۰۳۳۹

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ ۳۲۱۴۷۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻧﻴﺎﻳﺶ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ

۹۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ ۳۶۹۷۷۹

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۳۴۳۹۷۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻼ ﺻﺪﺭﺍ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻻﺩﻥ ،ﭘﻼﮎ ۲۰

۹۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ۱۳۸۸/۰۴/۱۳ ۳۵۰۹۲۶

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۵۶۶۵۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ

۹۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۱۳۷۸/۱۲/۱۲ ۱۶۰۹۶۳

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ ۶۹۶۳۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﺩﻭﺭﺍﻫﻲ ﻳﻮﺳﻒﺁﺑﺎﺩ ،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ ،ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

۷۴۹۵۲

۱۳۶۸/۰۲/۳۱

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۹۸۲۰۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺢ
ﻣﻔﺘﺢ ،ﭘﭘﻼﮎ ۴۳

 ۹۵ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ،ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۶۸۰۹۹

۱۳۶۶/۰۹/۱۷

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۱۵۸۷۹۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 ۹۶ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ۶۹۵۰

۱۳۳۸/۰۸/۱۷

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۶۸۹۹۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﮏ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ

۹۷

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۱۳۷۷/۰۵/۱۲ ۱۴۲۲۷۰

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۶۹۳۷۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻲ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻞ ﮐﺮﻳﻤﺨﺎﻥ

۹۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

۱۳۸۹/۰۹/۱۱ ۳۶۵۹۲۵

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ ۲۹۳۷۵۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮐﺮﻳﻤﺨﺎﻥ ﺯﻧﺪ  ،ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺭﺷﺪ  ،ﭘﻼﮎ  ، ۸ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ)ﻉ(  ،ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۹۹

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۱۳۷۹/۱۰/۲۷ ۱۷۰۴۱۴

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۸۴۲۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

۱۰۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۱۳۷۶/۰۸/۱۴ ۱۳۵۴۴۹

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۲۴۸۶۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮﻭ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

۱۳۷۴/۰۵/۰۹ ۱۱۵۲۱۳

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۴۳۳۳۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﻫﻤﺖ ﻏﺮﺏ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﮔﺬﺭ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﮏ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۱۳۷۸/۰۹/۰۸ ۱۵۷۲۲۲

ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗ ﺍ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
 ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۸۶۲۰۲ﺍ ﺍ
۸۶۲ ۲

ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗ ﺍ

ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗ ﺍ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻻﻫﻮﺭﻱ ،ﺟﻨﺐ ﭘﺎﺭﮎ ﺧﻴﺎﻡ ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

 ۸۸ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﮐﺸﻮﺭ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۹۶۵۵۱

۹۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ

 ۱۰۱ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ

۱ ۲
۱۰۲

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

۱۰۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﮐﺘﺸﺎﻑ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﮐﺸﻮﺭ

۶۱۷۷۸

۱۳۶۵/۰۷/۱۹

 ۱۰۴ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﻮﺭ -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۸۲۰۶۰

۱۳۶۹/۱۱/۰۶

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﻱ ﺗﻮﺭﺑﻮﮐﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻧﻔﺖ ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ ۳۷۲۰۵۳

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۱۱۹۷۴۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

 ۱۰۶ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۸۱۵۸۴

۱۳۶۹/۱۰/۰۳

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ ۱۸۶۲۱۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۰۷ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﺎﺯ -ﺗﻬﺮﺍﻥ ۱۲۹۰۸

۱۳۴۷

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۱۳۸۶۵۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ ۳۷۱۵۰۷

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ۲۰۰۳۴۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ،ﺳﻪﺭﺍﻩ ﺁﺫﺭﻱ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ ،ﻧﺒﺶ ﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮﻱ ﺑﻮﺗﺎﻥ ،ﺷﻌﺒﻪ  ۶ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌﺜﺖ ،ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ

۱۰۹

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ

۱۳۴۲/۱۰/۰۱

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۲۰۷۰۶۰ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺪﺱ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ،ﺩﺭﺏ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﻲ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

۱۱۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﺍﻥ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﻨﻲ )ﻉ( ۱۳۸۳/۰۱/۲۰ ۲۱۹۱۷۴

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۳۰۰۳۰۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﻱ ،ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺪﺱ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﻨﻲ )ﻉ(

۱۱۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ ۲۱۱۳۸۵

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۳۲۳۵۴۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺠﺎﺏ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

۱۳۸۱/۰۸/۲۲ ۱۹۴۸۱۷

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۳۲۳۵۵۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻲ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﭙﻨﺪ ،ﭘﻼﮎ  ،۲۰۶ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎ ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ

۱۳۷۹/۱۰/۲۴

ﻻﺭﺍﻥ

 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۳۶۹۴۲۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

ﺳﻮﺭﺷﺠﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ،ﺳﻮﺭﺷﺠﺎﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ

ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ،ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ،ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ،ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ،ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺳﺎﻣﺎﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ(

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺁﺁﻭﻳﻨﻲ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

۱۰۵

۱۰۸

 ۱۱۲ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ

۸۹۶۸

۳۶۴۷

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

 ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ۹۴۳۴۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻌﺮﺍﺝ ،ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ ۱۳۱۸۵ ، ۱۴۹۴

 ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۱۱۹۷۲۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮐﺮﻳﻤﺨﺎﻥ ﺯﻧﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻬﻲ ،ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮﻧﻲ ،ﭘﻼﮎ ۲۱۸

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﺎﺭﮎ ﺳﺎﻋﻲ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺎﻋﻲ ﻳﮑﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻤﺲ ،ﭘﻼﮎ ۳

ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺷﺎﺩﺍﺏ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

۱۱۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻﺭﺍﻥ

۱۱۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

 ۱۳۷۳/۰۳/۲۵ ۱۹۸۶ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ  ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۲۵۶۲۸۱ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

۱۱۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻗﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ

 ۱۳۷۷/۰۲/۰۸ ۲۸۰۱ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ  ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۳۰۵۳۶۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

۱۱۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

 ۱۳۷۱/۰۷/۰۲ ۱۶۶۱ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ  ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ۳۴۱۲۱۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ

۱۱۷

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﻧﺸﮕﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎ ﮐ ﺎ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍ ﺎ
ﺗﺎﻧ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۲۷۹۲۳۲ﺍ ﺍ

ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

۹۷۴

۱۳۸۷/۱۱/۲۵

ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ،ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ،ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺳﺎﻣﺎﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ،ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

 ۱۱۸ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻃﺒﺲ ۲۲۵
۱۱۹

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪﺭﻳﻪ

۷۷۴

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ
۱۳۷۸/۰۷/۲۶

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﻃﺒﺲ ۸۰۵۹۶

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

 ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱۳۹۳/۳/۲۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ

 ۱۳۸۰/۰۴/۰۵ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪﺭﻳﻪ  ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۳۹۳/۹/۲۳ ۲۵۴۴۸۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﻃﺒﺲ

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﻃﺒﺲ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻃﺒﺲ

ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪﺭﻳﻪ

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ،ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪﺭﻳﻪ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ

 ۱۲۰ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺧﺲ  ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ ۵۱۲ﺳﺮﺧﺲ  ۱۳۸۸/۱۰/۱۷ ۲۱۷۶۴۰ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ﺳﺮﺧﺲ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ،ﺳﺮﺧﺲ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺁﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ

۱۲۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﮔﻨﺎﺑﺎﺩ

۳۴۶

۱۳۷۶/۰۹/۳۰

ﮔﻨﺎﺑﺎﺩ ۷۲۳۱۵

۱۳۸۷/۱۰/۰۹

ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﮔﻨﺎﺑﺎﺩ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻨﺎﺑﺎﺩ

۱۲۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

۱۶۱۸۷

۱۳۸۰/۰۲/۰۹

ﻣﺸﻬﺪ

 ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۳۷۴۷۲۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﺒﺶ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺧﻴﺎﻡ ﻭ ﻓﺮﺩﺳﻲ.

۱۲۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ

۵۴۰

۱۳۴۴

ﻣﺸﻬﺪ

 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۲۷۷۸۱۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﻣﺸﻬﺪ

۱۲۴

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﻮﻫﺴﻨﮕﻲ ،ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ.

 ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ۵۵۴۵۵ﻣﺸﻬﺪ  ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۶۸۹۶۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻭﮐﻴﻞ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺷﻬﺮﮎ ﺻﺪﻑ

 ۱۲۵ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ۱۱۳۹۹

۱۳۷۵/۱۰/۰۴

ﻣﺸﻬﺪ

 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۲۵۲۳۷۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﻣﺸﻬﺪ

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ،۲۶ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،۳ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲

۱۴۷۳۸

۱۳۷۸/۱۰/۳۰

ﻣﺸﻬﺪ

 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۳۴۳۹۷۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﻣﺸﻬﺪ

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮐﻮﻫﺴﻨﮕﻲ  ،۱۴ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  ۱۷ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ

 ۱۲۷ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ۱۴۰۲۲

۱۳۷۸/۰۳/۰۸

ﻣﺸﻬﺪ ۳۳۶۲۵

 ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﻣﺸﻬﺪ

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

 ۱۲۸ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺠﺮ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ۴۰۷۶۷

۱۳۸۹/۱۰/۱۱

ﻣﺸﻬﺪ ۹۴۳۶۲

 ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﻣﺸﻬﺪ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻣﻘﺪﻡ ﻃﺒﺮﺳﻲ )ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ( ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

 ۱۲۹ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ۱۶۰۲۱

۱۳۷۹/۱۲/۱۰

ﻣﺸﻬﺪ

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۱۱۰۲۳۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﻣﺸﻬﺪ

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﺷﻤﻲﻧﮋﺍﺩ ،ﺟﻨﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻌﺒﻪ  ۲ﻣﺸﻬﺪ

۱۳۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

۴۰۱۱۹

۱۳۸۹/۰۸/۰۵

ﻣﺸﻬﺪ

 ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۱۱۰۲۰۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﻣﺸﻬﺪ

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﺪﺭﺱ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺪﺭﺱ  ،۱۲ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

۱۳۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﻠﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ

۳۹۸۹۴

۱۳۹۰/۰۵/۱۱

ﺍﻫﻮﺍﺯ

ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ،ﺍﻫﻮﺍﺯ ،ﺍﻣﺎﻧﻴﻪ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻮﻟﻮﻱ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻏﻠﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۴ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ

۱۲۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ

ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁ ﺎ ﺍ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺎ
ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺷ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷ ﮑ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎ ﮐ ﺎ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍ ﺎ
 ۱۳۲ﺎ

۱۳۷۱/۱۲/۱۷ ۵۲۲/۴۳۲

ﺍﻫﻮﺍﺯ

۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۳۶۹۴۴۲

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ

ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺁﺎ ﺍ

۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۴ ۲۵۶۲۸۸

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
ﺍﺍ
ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺁ ﺎ ﺍ
ﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧ

ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ،ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  ۱۵ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺑﻬﺪﺍﺭﻱ.

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

۱۳۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺯﻓﻮﻝ

۱۳۲

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

۱۳۵۳

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺩﺯﻓﻮﻝ ۳۵۳۷۶

۱۳۹۹/۲/۱۵ ۱۳۹۴/۲/۱۵

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺩﺯﻓﻮﻝ

 ۱۳۴ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ ۱۳۶

۱۳۵۶/۰۲/۳۱

ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ

۳۱۸

۱۳۷۲/۱۲/۲۴

ﺷﻮﺷﺘﺮ ۳۵۳۷۱

۱۳۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﺭﻭﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ

 ۱۳۶ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﺍﺑﻬﺮ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ ۳۳۰۱۳۵

۱۳۹۹/۲/۱۵ ۱۳۹۴/۲/۱۵

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ،ﺩﺯﻓﻮﻝ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺯﻓﻮﻝ.

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ،ﺭﺍﻣﻬﺮﻣﺰ ،ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰﻱ.

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ،ﺷﻮﺷﺘﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﺭﻭﻥ.

۳۷۳

۱۳۷۲/۷/۲۹

ﺍﺑﻬﺮ

 ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۲۷۷۸۲۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺍﺑﻬﺮ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺍﺑﻬﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﺍﺑﻬﺮ

۶۵

۱۳۵۰/۰۶/۱۰

ﺍﺑﻬﺮ

 ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۸۲۶۴۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺍﺑﻬﺮ

ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺑﻬﺮ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ

 ۱۳۸ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺑﻬﺮ  ۱۳۶۲/۰۱/۳۰ ۱۲۱ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ ۸۰۵۷۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺍﺑﻬﺮ

ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺑﻬﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ

 ۱۳۹ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۷۸/۰۵/۲۳ ۳۴۱۱ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ ۳۳۷۴۲۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ

 ۱۳۷۱/۰۶/۲۵ ۲۳۳ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۳۰۷۱۵۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻣﺪﺭﻩ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ،ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ

 ۱۴۱ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۷۹/۰۹/۱۴ ۳۹۰۵ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ ۱۷۳۷۶۱ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺍﻭﻝ ﺟﺎﺩﻩ ﮔﺎﻭﺍﺯﻧﮓ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ

 ۱۴۲ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۶۲/۱۰/۱۸ ۹۲۴ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۶۹۰۲۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺟﺎﺩﻩ ﮔﺎﻭﺍﺯﻧﮓ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ

 ۱۴۳ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ ۳۶۲۵ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ ۲۷۲۴۳۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﮐﺮﻳﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،۲ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻳﺎﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ

 ۱۳۵۱/۰۷/۱۲ ۴۲۲ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۲۶۳۷۳۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﮐﺮﻳﻢ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﻣﺼﻠﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ

 ۱۴۵ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۷۸/۰۵/۳۰ ۳۴۲۱ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ ۱۱۱۹۹۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺟﺎﺩﻩ ﮔﺎﻭﺍﺯﻧﮓ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ

 ۱۴۶ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۳۷۷/۰۷/۰۴ ۳۰۷۹ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۱۵۶۳۵۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ ۱۸۶۲۱۶ﺍ ﺍ
 ۱۳۷۷/۰۷/۲۷ ۳۱۰۱ﻧ ﺎ
۳۱ ۱

ﺯﻧﺠﺎﻥ
ﻧ ﺎ

ﺯﻧﺠﺎﻥ
ﻧ ﺎ

۱۳۷

۱۴۰

۱۴۴

۱۴۷

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺍﺑﻬﺮ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺧﺮﻣﺪﺭﻩ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺯﻧﺪﺍﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ )ﺍﻧﺼﺎﺭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ(

ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﻏﺮﺑﻲ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

 ۱۳۶۱/۰۱/۲۴ ۷۵۸ﺯﻧﺠﺎﻥ  ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۱۵۶۳۹۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻌﺜﺖ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ،ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﺟﻨﺐ ﻣﺰﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ

۱۴۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ

 ۱۴۹ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ  ۱۳۷۷/۰۳/۰۵ ۲۲۰۶ﺳﻤﻨﺎﻥ  ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۲۸۴۲۶۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺳﻤﻨﺎﻥ

ﺳﻤﻨﺎﻥ

ﺳﻤﻨﺎﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺳﻌﺪﻱ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎ

 ۱۳۷۷/۰۶/۲۴ ۱۵۹۹ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۳۰۷۱۴۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ،ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

 ۱۵۱ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ  ۱۳۸۰/۰۱/۳۰ ۱۹۷۵ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ  ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ ۱۸۳۸۴۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ،ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻌﺒﻪ  ۲ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ

۱۵۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

 ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ ۲۶۸۸ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ  ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۲۷۳۱۷۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ،ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﻧﺒﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ،۱۳ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

۱۵۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

 ۱۳۷۷/۰۳/۰۴ ۱۵۷۹ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ  ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۲۷۲۹۹۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ،ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

 ۱۵۴ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ  ۱۳۷۹/۰۹/۲۴ ۱۹۱۶ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ  ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ ۲۵۲۵۸۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ،ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ

 ۱۳۷۴/۰۲/۱۱ ۱۲۰۹ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ  ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ ۳۶۰۰۱۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ  ،ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  ،ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺧﺎﮎ

۱۳۷۴/۰۹/۲۷

ﺍﻗﻠﻴﺪ

 ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ ۱۵۰۸۲۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﺍﻗﻠﻴﺪ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻗﻠﻴﺪ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻄﻬﺮﻱ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻗﻠﻴﺪ

ﺷﻴﺮﺍﺯ  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ۳۸۳۳۵۱ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﺪﺭﺱ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ،ﻧﺒﺶ  ۲۰ﻣﺘﺮﻱ ﺍﻭﻝ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻌﺜﺖ.

ﺷﻴﺮﺍﺯ

 ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ۳۸۳۴۷۰ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ،ﺟﻨﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﮐﺮﻳﻢﺧﺎﻧﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ

 ۱۵۹ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ  ۱۳۷۷/۱۰/۲۴ ۸۹۳۹ﻓﺎﺭﺱ  ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۱۳۲۱۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ  -ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ،ﻋﺎﺩﻝﺁﺑﺎﺩ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ

ﺷﻴﺮﺍﺯ  ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۱۳۰۶۰ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﺟﺎﺩﻩ ﺳﭙﻴﺪﺍﻥ ،ﺩﻭﮐﻮﻫﮏ ،ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۲ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻬﺮ ﺻﺪﺭﺍ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺴﺎﺭ ﻓﺎﺭﺱ.

 ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ ۷۵۷ﻣﺮﻭﺩﺷﺖ  ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ ۱۸۸۹۲۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﻣﺮﻭﺩﺷﺖ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ،ﺟﻨﺐ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺮﻭﺩﺷﺖ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
ﺷﻴﺮﺍﺯ  ۱۳۹۹/۲/۱۵ ۱۳۹۴/۲/۱۵ ۳۵۱۴۱ﺍ ﺍ
ﺷ ﺍ

ﻓﺎﺭﺱ
ﻓﺎ

ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﺷ ﺍ

ﻓﺎﺭﺱ
ﺷﻴﻼﺕ ﻓﺎ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻼ
ﺎﻍ ﺎﻧﺎﺭﻱ ،ﺍ ﺍ
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺍﺭﻡ ،ﻧﺒﺶ ﺑﺎﻍ
ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﻠ ﺍ
ﻓﺎﺭﺱ ،ﺍ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎ
ﺍ ﺎ

۱۵۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

۱۵۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ

۱۵۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻗﻠﻴﺪ

۱۱۰

۱۵۷

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺎﺭﺱ

۱۲۳۱۴

۱۳۸۱/۰۳/۱۸

۱۵۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ

۹۱۷۷

۱۳۷۸/۰۲/۲۹

۱۶۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺴﺎﺭ ﻓﺎﺭﺱ

 ۱۶۱ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﻣﺮﻭﺩﺷﺖ ﻓﺎﺭﺱ

۱۶۲

ﻓﺎﺭﺱ
ﺷﻴﻼﺕ ﻓﺎ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷ ﻼ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎ ﮐ ﺎ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍ ﺎ
ﺗﺎﻧ

۷۵۷۷

۷ ۹۱
۷۰۹۱

۱۳۷۵/۰۸/۲۱

۱۳۷۴/۱۱/۱۴
۴
۴

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

 ۱۶۳ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ۱۵۷۴۶

۱۳۸۳/۰۵/۲۵

ﺷﻴﺮﺍﺯ

 ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۸۶۲۱۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﻓﺎﺭﺱ ،ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺼﺮﺍﻟﺪﺷﺖ ،ﻧﺒﺶ ﻋﻔﻴﻒ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ

 ۱۶۴ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﺩ ﻧﺼﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ۸۶۵۶

۱۳۷۷/۰۵/۱۵

ﺷﻴﺮﺍﺯ

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ ۱۸۶۲۱۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ،ﺟﻨﺐ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ ﺍﺑﻴﻮﺭﺩﻱ

 ۱۶۵ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ۸۱۶۴

۱۳۷۶/۰۷/۰۹

ﺷﻴﺮﺍﺯ  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ۲۰۰۳۶۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺸﻴﺮﻧﻮ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮑﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ

 ۱۶۶ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ۱۳۳۱۸

۱۳۸۱/۱۱/۲۸

ﺷﻴﺮﺍﺯ

 ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۲۷۹۸۶۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺮ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺟﻨﺐ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ

 ۱۶۷ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ۸۷۲۹

۱۳۷۷/۰۶/۲۷

ﺷﻴﺮﺍﺯ

 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ ۳۰۶۰۵۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻄﻬﺮﻱ ،ﺑﻌﺪﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺁﺑﺨﻴﺰ ﺩﺍﺭﻱ ﻓﺎﺭﺱ

 ۱۳۷۵/۰۹/۲۸ ۳۶۶ﮐﺎﺯﺭﻭﻥ  ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۳۷۷۰۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﮐﺎﺯﺭﻭﻥ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ  -ﮐﺎﺯﺭﻭﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻱ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﮐﺎﺯﺭﻭﻥ

 ۱۶۹ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺻﻨﻮﻑ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻻﺭﺳﺘﺎﻥ  ۱۳۷۴/۱۱/۱۷ ۲۵۴ﻻﺭﺳﺘﺎﻥ  ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۱۹۰۶۳۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﻻﺭﺳﺘﺎﻥ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻻﺭ ،ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻢ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ

 ۱۳۸۱/۱۰/۰۵ ۴۹۷ﻻﺭﺳﺘﺎﻥ  ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ ۱۷۳۷۶۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﻻﺭﺳﺘﺎﻥ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﻻﺭﺳﺘﺎﻥ ،ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  ۴۰ﻣﺘﺮﻱ ﺩﻭﻡ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻻﺭﺳﺘﺎﻥ

 ۱۷۱ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻭﺩﺷﺖ  ۱۳۷۷/۰۲/۱۷ ۴۱۶ﻣﺮﻭﺩﺷﺖ  ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۱۰۶۸۹۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻓﺎﺭﺱ

ﻣﺮﻭﺩﺷﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ،ﻣﺮﻭﺩﺷﺖ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺮﻭﺩﺷﺖ

 ۱۷۲ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻗﺰﻭﻳﻦ  ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ۴۳۸۷ﻗﺰﻭﻳﻦ  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ ۱۵۷۳۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻗﺰﻭﻳﻦ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻗﺰﻭﻳﻦ

 ۱۷۳ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ﻗﺰﻭﻳﻦ  ۱۳۷۴/۰۲/۲۶ ۲۷۶۲ﻗﺰﻭﻳﻦ  ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۱۳۰۶۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻗﺰﻭﻳﻦ ،ﺥ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ﻗﺰﻭﻳﻦ

 ۱۷۴ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ  ۱۳۷۱/۰۶/۱۹ ۲۲۲۳ﻗﺰﻭﻳﻦ  ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ۳۴۷۰۸۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻗﺰﻭﻳﻦ ،ﻏﻴﺎﺙﺁﺑﺎﺩ ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ

 ۱۳۷۵/۰۳/۰۶ ۳۰۲۱ﻗﺰﻭﻳﻦ  ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ۲۴۲۳۳۰ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﻗﺰﻭﻳﻦ ،ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ)ﻋﺞ( ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮﺑﻬﺎﺀ ،ﭘﻼﮎ  ،۱۲ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

ﻗﻢ

ﻗﻢ

ﻗﻢ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺎﺣﻠﻲ ،ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ

ﺑﺎﻧﻪ
ﺎﻧ

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺎﺑﺎﻧﻪ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺎ
ﺷﺒﮑﻪ ﺍ
)ﺟﻬﺎﺩ( ،ﮑ
ﺁﺯﺍﺩﻱ ) ﺎ (
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁ ﺍ
ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺎﺑﺎﻧﻪ ،ﺍ
ﺎ
ﮐ

 ۱۶۸ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﮐﺎﺯﺭﻭﻥ

 ۱۷۰ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭﺩﺭﻣﺎﻥ ﻻﺭﺳﺘﺎﻥ

۱۷۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

۱۷۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻗﻢ

۱۵۹۷

۱۳۷۶/۰۸/۰۵

ﻗﻢ

۱۷۷

ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻪ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮑ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐ ﮐ

۵۷

۱۳۷۶/۴/۲۶

ﺑﺎﻧﻪ
ﺎﻧ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

 ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۲۴۸۴۸۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ ۳۴۲۱۱۲

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
ﺍﺍ
ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

۱۷۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻪ

۴۷

۱۳۷۱

ﺑﺎﻧﻪ

۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۱۹۷۱۵۷

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

۱۷۹

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻴﺠﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

۱۷۳

۱۳۷۸/۱۲/۱۲

ﺑﻴﺠﺎﺭ

۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ ۲۷۲۶۸۳

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

۱۸۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺩﻫﮕﻼﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﺎﻧﻪ

ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺑﺎﻧﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻪ

ﺑﻴﺠﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺑﻴﺠﺎﺭ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻴﺠﺎﺭ

 ۱۳۸۲/۰۱/۲۶ ۴۹۰ﺩﻫﮕﻼﻥ  ۱۳۹۹/۲/۱۷ ۱۳۹۴/۲/۱۷ ۳۷۶۹۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﻫﮕﻼﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺩﻫﮕﻼﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻫﮕﻼﻥ
۱۳۷۹/۰۱/۱۵

ﺩﻫﮕﻼﻥ

۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ ۲۱۶۳۴۵

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﻫﮕﻼﻥ

 ۱۸۱ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﻫﮕﻼﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ۳۴۰
۱۸۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﻮﺍﻧﺪﺭﻩ

۵۰

۱۳۷۸/۱۲/۱۵

ﺩﻳﻮﺍﻧﺪﺭﻩ

۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ ۲۸۳۷۴۶

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﻮﺍﻧﺪﺭﻩ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺩﻳﻮﺍﻧﺪﺭﻩ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﻳﻮﺍﻧﺪﺭﻩ

۱۸۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺳﻘﺰ

۲۰۵

۱۳۷۰/۰۵/۲۲

ﺳﻘﺰ

۱۴۸۷۸

۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

ﺳﻘﺰ

ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺳﻘﺰ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﺩﻭﺱ ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ

۱۸۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺳﻘﺰ

۳۹۹

۱۳۷۹/۰۱/۰۸

ﺳﻘﺰ

۷۷۱۷۰

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

ﺳﻘﺰ

ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺳﻘﺰ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺳﻘﺰ

۱۸۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺩﻫﮕﻼﻥ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ,ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﻫﮕﻼﻥ

۲۸۴۵

۱۳۸۰/۰۲/۰۴

ﺳﻨﻨﺪﺝ

۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۱۹۷۵۵۶

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ

ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺳﻨﻨﺪﺝ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻤﮑﻲ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

 ۱۸۶ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ۲ﺳﻨﻨﺪﺝ ۱۸۹۹

۱۳۷۴/۰۸/۱۸

ﺳﻨﻨﺪﺝ

۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ ۳۳۴۴۷۵

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ

ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺳﻨﻨﺪﺝ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻌﺜﺖ ،ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻼﺑﺮﻫﺎﻥ ﻋﺎﻟﻲ

 ۱۸۷ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ۱ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ ۱۸۷۷

۱۳۷۴/۰۷/۱۶

ﺳﻨﻨﺪﺝ ۶۱۴۰۸

۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ

ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺳﻨﻨﺪﺝ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ،ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻕ ،ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻻﻫﻮﺭﻱ

۱۰۳۵۴

۱۳۹۵/۰۱/۲۳

ﺳﻨﻨﺪﺝ ۶۱۳۷۷

۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ

ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺳﻨﻨﺪﺝ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﻨﻨﺪﺝ ،ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ

 ۱۸۹ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ۲۶۵۰

۱۳۷۹/۰۵/۲۵

ﺳﻨﻨﺪﺝ

۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۳۲۴۲۸۸

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ

ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺳﻨﻨﺪﺝ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ،ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

 ۱۹۰ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ۳۸۶۰

۱۳۸۲/۱۱/۰۲

ﺳﻨﻨﺪﺝ

۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۳۲۵۲۲۴

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺳﻨﻨﺪﺝ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﻨﺪﺝ

 ۱۹۱ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺳﻨﻨﺪﺝ ۳۳۸۴

۱۳۸۲/۰۵/۱۲

ﺳﻨﻨﺪﺝ

۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۳۲۵۲۶۲

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ

۱۳۸۳/۰۱/۱۹

ﻗﻗﺮﻭﻩ

۱۸۸

۱۹۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﻨﻨﺪﺝ

ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻗﻗﺮﻭﻩ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻧ ﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎ ﮐ ﺎ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍ ﺎ
ﺗﺎﻧ

۵۴۵

۹۵۲۵۹

۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
۴

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
ﺍﺍ
ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐ

ﻗﻗﺮﻭﻩ

ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺳﻨﻨﺪﺝ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﻗﺮﻭﻩ ،ﭼﻬﺎﺭ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﻟﺒﺮﺍﻥ ،ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻗﺮﻭﻩ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮐﺮﻣﺎﻥ

ﮐﺮﻣﺎﻥ

ﮐﺮﻣﺎﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ،ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ

 ۱۹۴ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ  ۱۳۷۲/۰۳/۱۶ ۲۳۱۶ﮐﺮﻣﺎﻥ  ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۶۹۵۳۷ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮐﺮﻣﺎﻥ

ﮐﺮﻣﺎﻥ

ﮐﺮﻣﺎﻥ ،ﺷﻬﺮﮎ ﺍﺭﺗﺶ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻲﻋﺼﺮ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻏﺮﺑﻲ  ،۶ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

 ۱۹۳ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺳﭙﻬﺮ ۹۶۱۹

۷۱۰۱

۱۹۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻏﺮﺏ )ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ(

۱۹۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

۱۹۷

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ

۷۸

۱۹۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﺘﻮﻝ

۳۷۶

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ
۱۳۸۸/۰۳/۰۵

۱۳۸۰/۰۹/۲۰

ﮐﺮﻣﺎﻥ

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

۱۳۸۸/۰۵/۲۵ ۱۰۶۴۲۹

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ ۱۲۰۴۹۵

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻏﺮﺏ

 ۱۳۷۴/۰۳/۲۰ ۴۰۸۳ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ ۱۱۴۹۸۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ ۳۵۹۸۴۵

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ،ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

 ۱۳۸۱/۰۴/۰۹ﻋﻠﻲ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﺘﻮﻝ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ ۲۶۰۹۶۸

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﻋﻠﻲ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﺘﻮﻝ

ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ،ﻋﻠﻲ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﺘﻮﻝ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ( ،ﺟﻨﺐ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ،ﺣﺎﺝ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮﺭﻱ )ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺳﺎﺑﻖ(

۱۹۹

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺷﺮﻓﻴﻪ

۱۹۸

 ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ۳۸۳۴۰۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺷﺮﻓﻴﻪ

ﮔﻴﻼﻥ ،ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺷﺮﻓﻴﻪ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ

۲۰۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭ ﮐﻴﺎﺷﻬﺮ

 ۱۳۸۳/۰۲/۱۵ ۷۴۱ﺑﻨﺪﺭﮐﻴﺎﺷﻬﺮ  ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ ۲۵۲۵۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

ﺑﻨﺪﺭﮐﻴﺎﺷﻬﺮ ﮔﻴﻼﻥ ،ﺑﻨﺪﺭ ﮐﻴﺎ ﺷﻬﺮ ،ﺟﻨﺐ ﺑﺨﺸﺪﺍﺭﻱ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ

۱۳۸۳/۰۹/۱۵

ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺘﻀﺪﻱ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ

 ۱۳۵۸/۰۹/۱۳ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺷﺮﻓﻴﻪ

۲۰۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﺎﻟﺶ ،ﺭﺿﻮﺍﻧﺸﻬﺮ ﻭ ﻣﺎﺳﺎﻝ

۳۰۴

۱۳۷۳/۰۱/۲۹

ﺗﺎﻟﺶ

 ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ ۲۰۸۹۷۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

ﺗﺎﻟﺶ

ﮔﻴﻼﻥ ،ﺗﺎﻟﺶ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺗﺎﻟﺶ

۲۰۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ )ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ( ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۷۹۳۹

۱۳۸۱/۱۲/۱۸

ﺭﺷﺖ

 ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ ۳۲۹۰۷۱ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

ﺭﺷﺖ

ﮔﻴﻼﻥ ،ﺭﺷﺖ ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻱ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﮔﻴﻼﻥ

۲۰۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺻﻨﻒ ﺧﺮﺍﺯﻱ ﺗﺮﻳﮑﻮ ﻭ ﮐﺎﻣﻮﺍ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺮﻳﮑﻮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺷﺖ

۵۴۴۸

۱۳۷۸/۰۳/۱۲

ﺭﺷﺖ

 ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ ۲۷۲۶۹۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

ﺭﺷﺖ ﮔﻴﻼﻥ ،ﺭﺷﺖ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ،ﭘﺎﺳﺎﮊ ﮐﻮﻳﺘﻲ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

۲۰۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۷۸۶۱

۱۳۸۱/۱۱/۱۷

ﺭﺷﺖ

 ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ ۱۵۰۴۹۰ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

ﺭﺷﺖ

ﮔﻴﻼﻥ ،ﺭﺷﺖ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺸﻤﺖ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ

۲۰۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﺭﺷﺖ

۲۳۶۵

۱۳۶۸/۰۹/۱۱

ﺭﺷﺖ

 ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ ۲۰۸۴۰۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

ﺭﺷﺖ

ﺭﺷﺖ ،ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ۴ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ

۲۰۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺧﺎﻭﻳﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺷﺖ

۵۵۶۴

۱۳۷۸/۰۶/۰۴

ﺭﺷﺖ

 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۳۴۳۹۵۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

ﺭﺷﺖ

ﮔﻴﻼﻥ ،ﺭﺷﺖ ،ﺟﻮﺍﺭ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ،ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻗﺎﺿﻴﺎﻥ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺧﺎﻭﻳﺎﺭﻱ

ﮔﻴﻼﻥ ۶۹۳۳
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔ ﻼ
ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺍ ﺎ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺻﺪﺍﺍ ﻭ ﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎ ﮐ ﺎ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍ ﺎ
 ۲۰۷ﺗ ﺎ ﻧ
۲ ۷

۱۳۸۰/۱۱/۱۵

ﺭﺷﺖ
ﺷ

۴
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
 ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ﺍ ﺍ
۳۳۴۴۷۶

ﮔﻴﻼﻥ
ﮔﻼ

ﮔﻴﻼﻥ
ﻣﺮﮐﺰ ﮔ ﻼ
ﺳﻴﻤﺎﻱ ﮐ
ﺻﺪﺍ ﻭ ﺎ
ﺭﺳﺎﻟﺖ ،ﺍ
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺎﻟ
ﺭﺷﺖ ،ﻠ ﺍ
ﮔﻴﻼﻥ ،ﺷ
ﺭﺷﺖ ﮔ ﻼ
ﺷ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

۲۰۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺷﺖ

۹۹۹

۱۳۶۰/۰۴/۰۲

۲۰۹

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۴۹۵۲

۱۳۷۶/۱۱/۲۶

ﺭﺷﺖ

۲۱۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

۳۵۰۲

۱۳۷۳/۰۷/۲۰

ﺭﺷﺖ

 ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۸۳۱۰۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

 ۲۱۱ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ۳۸۵۱

۱۳۷۴/۰۲/۰۶

ﺭﺷﺖ

 ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۲۰۷۰۷۱ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

 ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ ۱۰۷۶ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮﺍ  ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۸۲۶۵۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮﺍ

 ۲۱۳ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ  ۱۳۷۶/۰۹/۱۶ ۵۸۳ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ  ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ ۱۲۷۰۲۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ،ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  ۲۲ﺁﺑﺎﻥ ،ﮐﻮﭼﻪ  ۱۷ﺍﻣﺪﺍﺩ

 ۲۱۲ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮﺍ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

ﺭﺷﺖ

 ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۳۵۲۶۶۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

ﺭﺷﺖ

ﮔﻴﻼﻥ ،ﺭﺷﺖ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ( ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺷﺖ

 ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۸۶۱۶۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﮔﻴﻼﻥ

ﺭﺷﺖ

ﮔﻴﻼﻥ ،ﺭﺷﺖ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ)ﺭﻩ( ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

ﮔﻴﻼﻥ

ﺭﺷﺖ

ﮔﻴﻼﻥ ،ﺭﺷﺖ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻠﺴﺎﺭ ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  ،۹۵ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

ﺭﺷﺖ

ﮔﻴﻼﻥ ،ﺭﺷﺖ ،ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۵ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻴﻼﻥ

ﮔﻴﻼﻥ ،ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮﺍ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ ۱۵۰۵۰۵

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

ﺳﺎﺭﻱ

ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ،ﺳﺎﺭﻱ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺟﻨﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ.

۲۱۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺳﺎﺭﻱ

۳۰۴

۱۳۵۳/۰۳/۱۰

ﺳﺎﺭﻱ

۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

ﺳﺎﺭﻱ

ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ،ﺳﺎﺭﻱ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

۲۱۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

۸۴۶

۱۳۶۵/۰۵/۱۵

ﺳﺎﺭﻱ ۶۹۶۳۴

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

ﺳﺎﺭﻱ

ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ  ،ﺳﺎﺭﻱ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩﻱ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﻓﺎﻩ  ،ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ

 ۲۱۶ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ۵۳۹۴

۱۳۸۳/۰۳/۰۳

ﺳﺎﺭﻱ

۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۳۱۵۱۳۷

ﺳﺎﺭﻱ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ،ﺳﺎﺭﻱ ،ﻓﺮﺡﺁﺑﺎﺩ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ

 ۲۱۷ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ ۳۶۸۳

۱۳۸۰/۰۱/۱۹

ﺳﺎﺭﻱ

۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۲۰۷۰۴۹

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

۲۱۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎﺋﻢﺷﻬﺮ

۶۳۰

۱۳۶۷/۱۱/۱۹

ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ ۲۵۷۵۷۹

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ،ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ،ﺟﻨﺐ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺯﻱ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ

۲۱۹

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮎﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ

۳۲۸۱

۱۳۷۸/۰۴/۳۰

ﺍﺭﺍﮎ

 ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۱۹۷۱۳۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻣﺮﮐﺰﻱ

ﺍﺭﺍﮎ

ﻣﺮﮐﺰﻱ ،ﺍﺭﺍﮎ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺎﻃﻤﻴﻪ ،ﺟﻨﺐ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮎﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺮﮐﺰﻱ

۲۲۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺍﮎ

۵۱۲۹

۱۳۸۲/۰۹/۰۳

ﺍﺭﺍﮎ

 ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۳۸۲۱۳۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻣﺮﮐﺰﻱ

ﺍﺭﺍﮎ

ﻣﺮﮐﺰﻱ ،ﺍﺭﺍﮎ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻳﺖﺍﻟﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﺭﻭﺑﻮﻱ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻴﺪﻫﺎ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ۲ﺍﺭﺍﮎ

۲۲۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ

۳۰۰۱

۱۳۷۶/۱۲/۲۷

ﺍﺭﺍﮎ

 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۶۱۴۷۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻣﺮﮐﺰﻱ

ﺍﺭﺍﮎ

ﻣﺮﮐﺰﻱ ،ﺍﺭﺍﮎ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍ ﺎ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺎ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍ ﺍ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎ ﮐ ﺎ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍ ﺎ
 ۲۲۲ﺎ
ﻣﺮﮐﺰﻱ ۱۱۷
۱۱۷۰

۱۳۶۷/۰۹/۰۵

ﺍ ﺍﮎ
ﺍﺭﺍﮎ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۸۳۱۳۴ﺍ ﺍ

ﻣﺮﮐﺰﻱ
ﮐ

ﺍ ﺍﮎ
ﺍﺭﺍﮎ

ﻣﺮﮐﺰﻱ ،ﺍﺭﺍﮎ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﭙﮑﻮ ،ﻓﺎﺯ ﻳﮏ ﺷﻬﺮﮎ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺟﻨﺐ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺭﺩﻳﻒ

 ۲۲۳ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ ۳۲۸۹

۱۳۷۸/۰۵/۱۰

ﺍﺭﺍﮎ

 ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۶۹۱۸۳ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻣﺮﮐﺰﻱ

ﺍﺭﺍﮎ

ﻣﺮﮐﺰﻱ ،ﺍﺭﺍﮎ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ،ﮐﺎﺭﮔﺰﻳﻨﻲ ،ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ

۲۲۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﻱ

۲۲۱۶

۱۳۷۳/۰۷/۲۷

ﺍﺭﺍﮎ

 ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ ۱۹۰۹۵۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻣﺮﮐﺰﻱ

ﺍﺭﺍﮎ

ﻣﺮﮐﺰﻱ ،ﺍﺭﺍﮎ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ،ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺮﮐﺰﻱ

۲۲۵

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

۲۸۰۹

 ۱۳۷۵/۰۶/۱۹ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۱۱۹۲۹۶

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ،ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ،ﺟﻨﺐ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻕ

۲۲۶

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﻲ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

۲۸۶۳

۱۳۷۵/۰۹/۱۵

ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ۲۵۲۶۰

۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۴

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ،ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ،ﺟﻨﺐ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ

 ۲۲۷ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺯﻧﺪﺍﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ۳۸۳۵

۱۳۷۸/۰۸/۰۳

ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ۹۵۳۴۵

۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ،ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻋﻠﻲﺍﺑﻦ ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﻨﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺭﺟﺎﻳﻲ

۴۰۳۲

 ۱۳۷۹/۰۲/۱۱ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ۲۸۰۴۲۲

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ

 ۲۲۹ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮔﻤﺮﮎ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ۱۱۲۰۶

 ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۲۷۹۶۳۳

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ،ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ،ﺍﺳﮑﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﮔﻤﺮﮎ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ

۲۲۸

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

۲۳۰

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﻭ ﻓﻴﺮﻭﺯﺍﻥ

۲۳۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ

۲۳۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ،ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ،ﺟﻨﺐ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ

 ۱۳۸۱/۰۵/۱۶ ۶۰۸ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ  ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۶۸۹۵۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ﻫﻤﺪﺍﻥ ،ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ.

ﻫﻤﺪﺍﻥ  ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ ۱۳۱۱۰۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ ،ﺍﻭﻝ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ

 ۱۳۷۱/۱۱/۰۴ ۲۲۵۴ﻫﻤﺪﺍﻥ  ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ ۱۳۱۰۱۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ.

ﻫﻤﺪﺍﻥ  ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ ۲۵۲۶۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﺳﺎﻟﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺭﺱ

 ۲۳۴ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻫﻤﺪﺍﻥ  ۱۳۵۴/۱۱/۱۲ ۵۹۹ﻫﻤﺪﺍﻥ  ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ ۲۰۸۳۸۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۲ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ،ﺍﺗﺎﻕ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۰

 ۲۳۵ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ  ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ ۴۴۰۸ﻫﻤﺪﺍﻥ  ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ۲۸۰۴۹۱ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻫﻤﺪﺍﻥ

 ۲۳۶ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ  ۱۳۷۸/۰۷/۱۱ ۳۶۸۶ﻫﻤﺪﺍﻥ  ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۲۷۷۸۹۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ

ﻫﻤﺪﺍﻥ ،ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻌﺜﺖ.

ﻳﺰﺩ

ﺗﻔﺖ
ﺗﻔ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺗﻔﺖ
ﮐﺎﺷﺎﻧﻲ ،ﺟﻨﺐ ﺍ ﺍ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮐﺎ ﺎ
ﻳﺰﺩ ،ﺗﻔﺖ ،ﺎ ﺎ

۹۷۸

 ۲۳۳ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ ۴۲۱۱

۲۳۷

ﺗﻔﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻔ
ﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺷ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓ ﮕ ﺎ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍ ﺎ
ﺗﺎﻧ

۳۷۱

۱۳۶۰

۱۳۸۰

۱۳۸۰/۰۵/۰۳

ﺗﻔﺖ
ﺗﻔ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍ ﺎ
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ ۲۵۴۵۲۵ﺍ ﺍ

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺷﻬﺮ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻧﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

 ۱۳۷۹/۰۵/۲۹ ۳۳۷ﻣﻬﺮﻳﺰ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۱۵۷۵۹۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻳﺰﺩ

ﻣﻬﺮﻳﺰ

ﻳﺰﺩ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺮﻳﺰ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻴﺮ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺮﻳﺰ

۲۳۸

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻣﻬﺮﻳﺰ

 ۲۳۹ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﺮﮎ ﻳﺰﺩ ۵۷۳

۱۳۸۲/۱۱/۲۶

ﻣﻴﺒﺪ

 ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ ۱۴۸۹۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻳﺰﺩ

ﻣﻴﺒﺪ

ﻳﺰﺩ ،ﻣﻴﺒﺪ ،ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﺮﮎ ﻳﺰﺩ

 ۲۴۰ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻴﺒﺪ ۵۱۸

۱۳۸۲/۰۱/۰۷

ﻣﻴﺒﺪ

 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ ۲۷۸۴۸۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ

۲۴۱

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

۶۰۰۶

۱۳۸۲/۰۲/۲۴

ﻳﺰﺩ

 ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ ۸۹۵۵۲ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺰﺩ

۲۴۲

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ،ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

۵۰۲۶

۱۳۸۰/۰۴/۲۸

ﻳﺰﺩ

 ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ۳۳۸۵۳۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ ،ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻳﺰﺩ

۲۴۳

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

۳۷۰۶

۱۳۷۷/۰۴/۳۰

ﻳﺰﺩ

 ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۱۰۰۷۲۹ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻳﺰﺩ

۲۴۴

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻳﺰﺩ

۵۲۳۷

۱۳۸۰/۰۹/۱۷

ﻳﺰﺩ

 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ ۳۸۳۱۰۵ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ

 ۲۴۵ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ۲۳۵۳

۱۳۷۱/۰۸/۲۴

ﻳﺰﺩ

 ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۳۸۲۱۳۸ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ،ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﺟﻨﺐ ﭘﺎﺭﮎ ﺷﺎﺩﻱ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

 ۲۴۶ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﻥ ﻳﺰﺩ )ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻳﺰﺩ( ۳۹۹۳

۱۳۷۸/۰۳/۰۴

ﻳﺰﺩ

 ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۱۸۲۸۰ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

 ۲۴۷ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺠﺮ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻳﺰﺩ ۳۹۹۹

۱۳۷۸/۰۳/۰۹

ﻳﺰﺩ

 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۶۴۶۴۴ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ

ﻳﺰﺩ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﻮﺯ

