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 آدرس فکس تلفن شرکت تلفن همراه مدیر عامل نام شرکت ردیف
 22واحد  65ساختمان  9مالصدرا کوچه  ابانیخ رازیش تلفکس 9-32346338 09171173825 یجهرم انیرضا رازق افشه ارژن 1

 43واحد  4)انقالب( نادر ساختمان رز طبقه  ابانیخ رازیش 32300861 32335285 09173040491 یاحمدرضا تراب یافشه ارژن ده بزرگ 2

 طبقه همکف 106نشاط پالک  ابانیخ یپل باغ صفا ابتدا  رازیش ***** 32301192 09171183155 محمدرضا هنر آب و عمران فجر 3

 158پالک  3/1 یفرع 3آباد کوچه  فیعف رازیش ***** 36285016 09389948004 یاوج یمحمد مهد زیآب وخاک الد 4

 214پاساژ ملت طبقه دوم واحد  یسعد ابانیچهار راه زند خ رازیش تلفکس 32249383 09171018040 ینجف رضایعل ستاک دیتول نیآبت 5

 46پل کوچه  یچهار راه زندان انتها یبلوار رحمت شرق رازیش تلفکس 38358879 09171125720 ییرضا رضایعل آبشار گستر 6

 9واحد  دیساختمان سپ 24کوچه  یغرب یساحل ابانیخ رازیش تلفکس 32253125 09171310042 یمحمد جعفر شجاع باران یاریآب 7

 44پالک- 5کوچه -سرو ناز  ابانیخ-بلوار ارم -رازیش 32299937 32276011 09173131463 یمیکر نیافش یآسمار 8

 39نبش کوچه اول پالک  یداوود دیشه ابانیآباده خ 44348762 44343227-77 09177515752 یزدانیرضوان  آب فارس دیآناه 9

 193پالک  دینو رازیبه فلکه جنب شرکت ش دهیحافظ نرس ابانیخ رازیش 32272574 32281026 09173122400 نژاد یمیمحمد کاظم کر پارس بارش هرمز 10

 4واحد  562فلکه گاز طبقه دوم بانک سپه ساختمان  رازیش تلفکس 32292372 09123602470 یصفر دیمج پارس رکن آب 11

 12پالک  2حر کوچه  ابانیچهار راه باغتخت خ رازیش تلفکس 32284468 09171119972 زاده یماشاء اله سالم پارس فرازبند 12

 3بانک مسکن واحد  یقصرالدشت جنب مسجدالرسول طبقه فوقان رازیش تلفکس 36310132-4 09171183898 ییفرارو رضایعل رازیش راستهیپ 13

 3طبقه سوم واحد  ریبه تقاطع بعثت ساختمان ام دهینرس یبلوار زره رازیش 36489575 36488504 09171130916 جاماسب یمهد رازیسازه  ش یجام پ 14

54261325-7 09171911040 قتیناصر حق جهرم بارش 15  6نبش کوچه  ییرجا دیبلوار شهجهرم  54261327 

 140( کوچه اباذر پالک ی)کاظم 53قصرالدشت کوچه  ابانیخ رازیش 36270148 36260623 09171045579 یگیب دیرش یمحمد نب حاسب فارس 16

 32304864 09173106092 یفرخ شافع یحاسب کرج 17

32345014 

 طبقه دوم 27پالک  یرغربیمش ابانیخ رازیش تلفکس

 71پالک  18کوچه  یشرق ریمش ابانیخ رازیش تلفکس 32324306 09177075710 یجعفر خوانسار رازیش اریدانش آب 18

 935قوام پالک  نهیبه حس دهینرس 31خان زند نبش کوچه  یلطفعل رازیش 32234530 32234531 09171135793 احسان خواجه پور روان آب فارس 19

جنب بانک 13نبش کوچه  ینیرحسیم مارستانیبلوار هجرت بعد از ب یفلکه اطلس رازیش 32262085 32275863 09173047599 ینیحس یزهره مهد ساماب تکسازه جنوب 20

 ملت طبقه اول

 1بانک صادرات واحد  یطبقه فوقان احتگریبلوار سشیراز  تلفکس 38309628 09177151330 یگیبهزاد ب آب فارس انیشرکت ک 21

 9واحد  5طبقه  ایساختمان آر یوردیاب نیپمپ بنز یبلوار چمران روبرو یابتدا رازیش 36291218 36264510 09173159211 مژده لیخل ایعمران آب آر 22

 مسجد قوام یخان زند روبه رو یلطفعل ابانیخ رازیش تلفکس 32224093 09174454029 محمد باقر آرمان مهر فرس ناژوان 23

 21نبش کوچه  یپارک آزاد یضلع غرب یبلوار آزاد رازیش 32250872 32250444 09177113519 حق پناه یقنبر عل آب بوستان فارس اهیگ 24
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 32307679 09173173518 محمد زارع مهربارش پارس 25

  

ساختمان باغ  روبه روی استانداری جنب بانک مسکن بین فلکه ستاد و پل باغ صفا شیراز تلفکس

 25 صفا طبقه دوم واحد

 4جنب بانک ملت طبقه  دیجاو یمتر 8 ینادر رو به رو ابانیخ رازیش 38317284-5 38201984 09171111346 یبلوچ یمجتب قطره فارس نینگ 26

 هفت خوان یغذاخور یهرابال طبقه فوقان ضاءیب دانیسپ تلفکس 36782899 09171076123 مجتبی زارع چشمه قطره طال ملوسجان 27

 21شیراز قصرالدشت فرهمندفر ساختمان مهر و ماه واحد  ***** 09331106363 09173037841 محمد امین پرتو کاریز پویان کهن 28

 دیامالک حم یطبقه فوقان 6نبش کوچه  یوردیاب رازیش ***** 36280960 09173093722 دهقانپور دیوح نیآب برز نیراب 29

باسگاه خبرنگاران جوان ساختمان مهر و ماه طبقه  یرو به رو یفردوس ابانیخ رازیش 32314911 32315047 09173137763 کوین یمحمد مهد آب پژوهان الرستان 30

 همکف

 1واحد  260ساختمان  3متر بعد از خیابان ابیوردی  50شیراز بلوار چمران  36270914 07138247616 09171122152 بابک گورنگی کیریآ داریداران توسعه پا هیطال 31

 2شیراز خیابان پیروزی کوچه اول جنب چاپخانه فرهنگ ط  32227497 09107603048 09177368715 محمد حسین روانان نوین باران پارس نما 32

 214 واحد طبقه دوم پاساژ ملت یسعد ابانیخ چهارراه زند رازیش 32249383 32249383 09177128195 حمید نجفی گستر سترگ سبز 33

 


