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شنـاسه شرکت
نــوع شــرکت: شــرکت با مســئولیت 
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ــخ ثبــت رســمی: ســال 1375  تاری
پــردازان  داده  کاوش  نــام  بــا 
ــال 1384  ــپس در س ــران و س ته
بــا نــام کاوش داده پردازان ســفیر

شماره ثبت: 341126
تجــاری:  عالمــت  ثبــت  شــماره 
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4. حمید صفرزاده )مدیر فروش(
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محصـوالت
ســوئیچ هــای شــبکه / دوربیــن 
هــای مداربســته تحــت شــبکه / 
تحــت  ســازی  ذخیــره  تجهیــزات 
ــبکه ــیو ش ــزات پس ــبکه / تجهی ش
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تشریـح لـوگوی ثبت شده 
کـی دی تـی

لوگــوی انحصــاری کــی دی تــی متعلــق بــه شــرکت کاوش داده پــردازان 
اســت کــه در ســال 1392 در ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور بــه 
ثبــت رســید و کلیــه حقــوق مــادی و معنــوی ایــن برنــد ایرانــی متعلــق بــه 

ایــن مجموعــه مــی باشــد. 
در واقــع کــی دی تــی مخفــف شــده کاوش داده پــردازان اســت. طراحــی 
ایــن لوگــو را شــرکت معــروف بلــک انــد وایــت انجــام داد و تــا بــه امــروز 
بــا حفــظ شــکل و فــرم ظاهــری و گاهــا بنــا بــه صالحدیــد مدیــران تغییرات 

در رنــگ بــه کار خــود ادامــه داده اســت.
ــه  ــد صــرف مــی باشــد و ب ــر از یــک برن ــی فرات ــد ایران امــروزه ایــن برن
لحــاظ تجــاری دارای اهمیــت ویــژه ای در منطقــه خــاور میانــه اســت کــه بــه 

ســرعت در حــال گســترش در منطقــه مــی باشــد. 
ــان در  ــور عزیزم ــرای کش ــی ب ــز اهمیت ــه حائ ــده نقط ــت در آین ــد اس امی

ــز باشــد. ــل نی عرصــه بیــن المل
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معرفـی شرکت کاوش داده  پـردازان
تاریخچه :

ــه  مجموعــه کاوش داده پــردازان ســفیر در ســال 1382 در تهــران شــروع ب
فعالیــت کــرد و ابتــدا بــه صــورت مجــری پــروژه هــای دوربیــن مــدار بســته 
ــا ورود دوربیــن شــبکه بــه عنــوان مجــری مطــرح در  آنالــوگ و پــس از آن ب
ایــن زمینــه اشــتغال داشــت؛ بــا گســترش فعالیــت در ســال 1387 بــا ثبــت 
رســمی شــرکت با مســئولیت محدود کاوش داده پردازان ســفیر به شــماره 
ثبــت 341126بــه کار خــود ادامــه داد و حــدودا پــس از نصــب یکصــد پــروژه 
دوربیــن مــدار بســته تحــت شــبکه در سراســر کشــور و بیشــتر بــا تکیــه بــر 
اســاس دانــش تجهیــزات وایرلــس، همزمــان نیــاز بــه ســوئیچ هــای شــبکه 
ــوع POE در آن مجموعــه افزایــش یافــت و ایــن محصــول اســتراتژیک  از ن
ــر از نظــر مــواد اولیــه بــود  کــه در آن تاریــخ دارای قیمــت هــای بســیار باالت
و در واقــع یــک تکنولــوژی گــران قیمــت محســوب مــی گردیــد منجــر بــه 
یــک رویکــرد جدیــد در ســال 1388 در ایــن مجمــوع شــده و تولیــد ایــن 
ســری از محصــوالت در ابتــدا بــه صــورت CKD و در ســال 1389 بــه صــورت 
مهندســی معکــوس گســترش یافــت و در ادامــه بــا اســتفاده از دانــش 
مهندســین داخلــی اســتخدام شــده، مجموعــه شــروع بــه طراحــی صفرتــا 
صــد ســخت افــزار محصــوالت خــود از پایــه نمــود، در همــان ســال همزمــان 
بــا رشــد فــروش در بــازار داخلــی صــادرات بــه عــراق نیــز شــکل گرفــت، گرچــه 
در ابتــدا چنــدان تشــویقی بــه ایــن کار در ایــران وجــود نداشــت و بزرگتریــن 
مانــع آن نیــز شــروع ناگهانــی قاچــاق ایــن رده محصولــی بــا قیمت بســیار کم 
از چیــن بــه ایــران بــود بــه طــوری کــه حتــی قیمــت هــا در چیــن و ایــران برابــر 
شــد، ولیکــن ایــن ســختی هــا منجــر بــه شــکوفایی هــر چــه بیشــتر مجموعــه 
ــه طــوری کــه در ســال 1392 منجــر  ــد ب ــی گردی ــز محصول ــوآوری و تمای در ن
بــه فــروش بیــش از 10000 ســوئیچ شــبکه بــرای مجموعــه شــد و ســرعت 
رشــد مجموعــه را دگرگــون کــرد، پــس از آن در واقــع کــی دی تــی تعییــن 
کننــده نــوع ســوئیچ هــای بــازار ایــران شــد و تــا کنــون نیــز بســیاری از تامیــن 



رزومه شرکت کاوش داده پردازان / دی 698

کننــدگان چینــی بــرای بــازار ایــران معمــوال چندمــاه بعــد از عرضــه محصــوالت 
جدیــد کــی دی تــی بــه درخواســت تجــار ایرانــی بــا همــان ترکیــب چیپســت 
و معمــاری محصولــی را طراحــی و وارد بــازار ایــران مــی کننــد . بــا توجــه بــه 
ســابقه فعالیــت مجموعــه در ســال 1392 بــه موضــوع تولیــد دوربیــن هــای 
مداربســته تحــت شــبکه نیــز پرداختــه شــد، همزمــان رونــد توســعه در زیــر 
ســاخت شــرکت در هــر دو زمینــه ادامــه داشــت بــه گونــه ای کــه ســاالنه 2 

برابــر فــروش و 2 برابــر جــذب نیــرو در دســتور کار قــرار گرفتــه بــود.
در حــال حاضــر کــی دی تــی در شــهر تهــران دارای دو کارخانــه مــی باشــد 
و  نمونــه ســازی  اول تجهیــز شــده جهــت طراحــی، تســت،  کارخانــه  کــه 
تولیــد انبــوه بردهــای الکترونیکــی اســت و کــی دی تــی اولیــن ماشــین 
آالت مونتــاژ SMD خــود را نیــز در ســال 1396 از شــرکت سامســونگ کــره 
جنوبــی خریــداری و در ســال 1397 در ایــن کارخانــه راه انــدازی نمــود تــا از 
بــرون ســپاری مونتــاژ بردهــا خــودداری کــرده و بــه ســرعت بتوانــد تنــوع 
محصــول را افزایــش داده و بــا مصــرف بهینــه مــواد اولیــه گــردش مالــی 
شــرکت را نیــز بهبــود بخشــد ، کارخانــه دوم نیــز در واقــع جهــت مونتــاژ 
محصــول نهایــی بازهــم در تهــران بــه بهــره بــرداری رســید و هــم اکنــون 
نیزظرفیــت تولیــد تهــران و بســیاری از شــهرها را تامیــن مــی کنــد ولیکــن 
بــا توجــه بــه محدودیــت فضــا و ضــرورت گســترش کار و تولیــد بیشــتر 
محصــوالت کارخانــه ســومی نیــز در شــهرک صنعتــی یــزد در ســال 1397 بــه 
بهــره بــرداری رســید تــا علــی رقــم پوشــش تولیــد محصــوالت جدیــد ماننــد 
پــچ کوردهــای شــبکه در حجــم انبــوه بتوانــد ســایر محصــوالت را همزمــان 
بــا ســایت دوم تهــران مونتــاژ و نقطــه پخــش مناســبی بــرای شــرکت در 
مرکــز ایــران باشــد کــه البتــه بــرای اولیــن بــار در تاریــخ مجموعــه منجــر بــه 
ــه شــماره 73701 از وزارت صنعــت  ــرداری ب ــه بهــره ب اخــذ مســتقیم پروان
و معــدن هــم گردیــد کــه قبــا علــی رقــم اقدامــات متوالــی از ســال 92 بــه 
علــت تاســیس کارخانــه هــا در محــدوده 120 کیلومتــری تهــران بــا شکســت 
مواجــه گردیــده بــود و فقــط مجوزهــای اتحادیــه اجــازه فعالیــت کارخانــه هــای 

تهــران را مــی داد و مــی دهــد. 
کــی دی تــی عضــو انجمــن صنفــی رایانــه ای کشــور بــوده و دارای عضویــت 

فعــال در ســندیکای تولیــد کننــدگان ایــران مــی باشــد.

ساختـار داخلی:
ســرفصل هــای ایــن شــرکت بســیار دقیــق برنامــه ریــزی گردیــده اســت 
بــه طــوری کــه هیــات مدیــره بــا تقســیم بخــش هــای مختلــف ضمــن 
اعطــای مســئولیت بــه مدیــران، تفویــض اختیــارات الزم را نیــز بــرای 
و  ســاالنه  بودجــه  اختصــاص  بــا  بخــش  هــر  تــا  کــرده  فراهــم  هــا  آن 
را  الزم  گســترش  و  شــده  تشــویق  پیشــرفت  بــه  مشــخصه  تعاریــف 
ای  وقــوع هرگونــه حادثــه  کنــد و همچنیــن در صــورت  پیــدا  خــودکار 
و  کــرد  خواهــد  پیــدا  ادامــه  یــزد  در  مجموعــه  کل  عملکــرد  تهــران  در 

لعکــس  با

محصوال ت: 
قــادر  شــرکت  ایــن  حاضــر  حــال  در 
بــه تولیــد روزانــه یــک هــزار پــچ کــورد 
شــبکه از انــواع و متراژهــای مختلــف 
 600 تــا  بنــدی  بســته  و  مونتــاژ   ،
ســوئیچ  دســتگاه   400 و  دوربیــن 
در ســایت یــزد اســت و همزمــان در 
کارخانــه شــماره 1 تهــران نیزهــر هفته 
 SMD تــوان مونتــاژ 900.000 قطعــه
و 200000 قطعــه DIP کــه تقریبــا« 
معــادل 1800 عــدد بــرد الکترونیکــی 
محصــوالت مختلــف از جمله ســوئیچ 
شــبکه ، دوربین مدار بســته و ان وی 
آر مــی باشــد را دارد و خروجــی آن در 
کارخانــه شــماره 2 تهــران معمــوال بــه 
1000 دســتگاه محصول تکمیل شــده 

ــه منجــر مــی گــردد . مختلــف روزان
زمینــه  در  محصــوالت  بــاالی  تنــوع 
ســوئیچ هــای شــبکه POE صنعتــی و 
اداری ، کابــل هــای شــبکه بــا کیفیــت 
بــاال و تســت هــای موفــق هــدروم 7 
،دوربیــن هــای مــدار بســته از 2تــا 12 
مگاپیکســل بــه همــراه مجموعــه ای 
از امکانــات بــه روز و هوشمندســازی 
هــای گســترده، ان وی آر هــای 4 تــا 
128 کانــال و کلیــه اقــام مــورد نیــاز 
پسیو شبکه من جمله رک، سوکت، 
کیســتون، پــچ پنــل و ... منجــر بــه آن 
گردیــده اســت کــه ایــن شــرکت در 
تمــام پــروژه هــای بــزرگ داخــل کشــور 
بــه عنــوان یــک شــرکت بــا قابلیــت 
عرضــه ســبد کامــل محصولــی و یــا 
ارائــه دهنــده راهــکار جامــع سیســتم 
هــای مداربســته تحــت شــبکه مطــرح 
علــت  بــه  را  انتخــاب  کار  و  گــردد 
گارانتــی هــای بــدون قیــد و شــرط خود 
و خدمــات پــس از فــروش تضمیــن 
شــده ،فاکتورهــای واحــد و همچنیــن 
قیمــت مناســب در تمــام محصــوالت 

آســان نمایــد.



گارانتـی و خدمـات: 
مرکــز  ســریعترین  قطعــا«  تــی  دی  کــی  فــروش  از  پــس  خدمــات  مرکــز 
ســرویس و خدمــات در کشــور اســت کــه دارای نــرم افــزار مدیریــت محصول 
و مشــتریان نوشــته شــده در داخــل مجموعــه خــود مــی باشــد و از لحظــه 
ــا مــدت نامحــدود اطاعــات آن در ســایت شــرکت  فــروش یــک محصــول ت
قابــل رویــت اســت و همــواره ســعی مــی گــردد از زمــان دریافــت محصــول 
معیــوب حداکثــر ظــرف مــدت 8 ســاعت محصــول از شــرکت بــه ســمت 
مشــتری بــاز گــردد کــه ایــن علــی رقــم امــکان جایگزینــی محصــول بــه صــورت 

گارانتــی تعویــض در طــول مــدت گارانتــی اســت.
همیــن طــور خدمــات بــر خــط کــی دی تــی بــا پشــتیبانی 4 نفــر نیــروی 
متخصــص آمــاده ارائــه راهنمایــی هــای الزم در زمینــه انتخــاب محصــول تــا 
راه انــدازی پــروژه هــا بــه مشــترکین مجموعــه مــی باشــد و در نهایــت امــکان 
ارجــاع محصــول فروختــه و نصــب شــده را تــا 3 مــاه در اختیــار مصــرف 
کننــده قــرار مــی دهــد و تضمیــن مــی کنــد کــه بــدون کســر هرگونــه مبلغــی 
شــرایط برگشــت از فــروش را همــواره در اختیــار مشــتری قــرار دهــد تــا هــر 
گونــه نگرانــی را از نــا کارآمــدی محصــول در شــرایط واقعــی پــروژه رفــع نماید.

استـانداردهـا:
 ایــن شــرکت در ســال 1395 اقــدام بــه دریافــت گواهــی نامــه  CE بــه جهــت 
ادامــه صــادرات خــود نمــودو پــس ازاخــذ آن ، گواهــی نامــه هــای متعــددی را 
در زمینــه مدیریــت نیــرو ، محصــول، کیفیــت و امنیــت از QAL  انگلســتان 
دریافــت کــرد و ضمــن آمــوزش نیــرو جهــت اســتاندارد ملی تشــویقی، اجرای 

دســتورات ســازمان اســتاندارد ملــی ایــران را شــروع کــرد. 
ONVIF  در زمینــه مــدارک بیــن الملــل نیــز در ســال 1395 در اتحادیــه

درخواســت عضویــت نمــود کــه بــه علــت تحریــم هــای وقــت، وجــه بازگشــت 
داده شــد و پرونــده بســته شــد، همچنیــن در ســال 1394 نیــز در اتحادیــه 
IEEE   اقــدام بــه درخواســت جهــت دریافــت رنــج جهانــی MAC  آدرس 
نمــود کــه بــه خاطــر ماهیــت ایرانــی شــرکت موافقــت نشــدو وجــه واریــزی 
نیــز بازگشــت داده شــد. ولکــن بــه لحــاظ اهمیــت ایــن موضــوع مجــددا در 
ســال 1398 از طریــق نــام شــرکت ولــی بــا آدرس خارجــی موفــق بــه دریافــت 

رنــج خــود گردیــد. 

چشم انداز بیست سـاله شرکت :
 رســیدن بــه تکامــل در زمینــه طراحــی ســوئیچ هــای مدیریتــی الیــه 3 و 
مخابراتــی، تولیــد تمــام قطعــات مــورد نیــاز دوربیــن مداربســته تــا حتــی 
شیشــه هــا، خریــد ماشــین آالت CNC  و راه انــدازی ســایت ســاخت کیــس 
هــای مــورد نیــاز تولیــد ســوئیچ هــای شــبکه مجموعــه بــه همــراه خریــد 
 SMD ماشــین آالت تزریــق پاســتیک ، خریــداری و نصــب 2 خــط مونتــاژ
از پاناســونیک ژاپــن، خریــد ماشــین آالت تســت آزمایشــگاهی خــاص قبــل 

)فعــا  شــبکه  تجهیــزات  تولیــد  از 
نمونــه هــا بــه چیــن و ســپس تایــوان 
نهایــت  در  (و  گــردد  مــی  ارســال 
بــا هــم در  ایــن هــا  داشــتن همــه 
ــه اصلــی مــی باشــد کــه  پلــن کارخان
خریــد  و  انتخــاب  مرحلــه  در  فعــا 
زمیــن مناســب در یکــی از شــهرک 
هــای صنعتــی جهــت شــروع فرآینــد 

طراحــی مجموعــه مــی باشــد.

در پایــان از شــما مدیریــت محتــرم 
واحــد حفاظــت فیزیکــی آن مجموعــه 
درخواســت میگــردد ضمــن بررســی 
مــدارک و رزومــه هــا  اعــام نمائید تا 
در صــورت نیــاز جلســه ای حضــوری 
را  محصوالتــی  و  گــردد  برگــزار  را 
جهــت تســت و بررســی  بــه خدمــت 

ارائــه نماییــم.
تحقــق  راســتای  در  اســت  امیــد  
حمایت از محصوالت داخلی بتوانیم 

خدمــت رســانی قــوی باشــیم.
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واحد مدیریت

مدیــر داخلــی، دارای 9 ســال ســابقه 
کارشناســی  مــدرک  دارای  مدیریــت، 

الکترونیــک

سـارا شمس
مدیرعامــل، دارای بیــش از 17 ســال 
زمینــه سیســتم  در  فعالیــت  ســابقه 
ــدرک  ــری، دارای م ــارت تصوی ــای نظ ه

کاردانــی الکترونیــک

حسـام  اسالمـی
رئیــس هیئــت مدیــره، دارای بیــش از 
21 ســال ســابقه فعالیــت در زمینــه 

ــری ــارت تصوی ــای نظ ــتم ه سیس

حامد اسالمـی

کارشــناس فنــی، دارای بیــش از 11 
ســال ســابقه در زمینــه سیســتم هــای 

نظارتــی و امنیتــی

مسعود سـاالرپور

کارشنـاس فنـی

واحد فـروش

ــبکه،  ــزات ش ــروش تجهی ــناس ف کارش
و  فــروش  در  دارای 4 ســال ســابقه 

بازاریابــی

ناهید صفـری
 مدیر فـــروش، دارای 10 ســال ســابقه 
فعالیــت  و  بازاریابــی  و  فــروش  در 
مــدرک  دارای  امنیــت،  بخــش  در 
افــزار نــرم  کامپیوتــر-  کارشناســی  

حمید صفرزاده

پرسنل کی دی تـی

کارشــناس فنــی، دارای بیــش از 11 
ســال ســابقه در زمینــه سیســتم هــای 

نظارتــی و امنیتــی

محمد جواد محمدی
 8 از  بیــش  دارای  فنــی،  کارشــناس 
ســال ســابقه در زمینــه سیســتم هــای

نظارتی و امنیتی

میثم  مشکانـی

 6 از  بیــش  دارای  فنــی،  کارشــناس 
ســال ســابقه در زمینــه سیســتم هــای 

ــی ــی و امنیت نظارت

سپیده کدخدازاده

ــبکه،  ــزات ش ــروش تجهی ــناس ف کارش
و  فــروش  در  دارای 2 ســال ســابقه 

بازاریابــی

پرستو افتخاری

ــبکه،  ــزات ش ــروش تجهی ــناس ف کارش
و  فــروش  در  دارای 2 ســال ســابقه 

بازاریابــی

فاطمه منصوری
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دایره حقوقـیمدیرکنتـرل کیفیت

 10 دارای  افــزار،  ســخت  طــراح 
ســال ســابقه طراحــی، دارای مــدرک 

الکترونیــک کارشناســی 

امین فتحـی
وکیــل پایــه یــک دادگســتری و مشــاور 

قی حقو

مصطفی شریفیان

واحد طراحـی

کارشــناس ســخت افــزار و کارشــناس 
از 8  بیــش  امنیــت وب دارای  ارشــد 
ســال ســابقه فعالیت در زمینــه دیجیتال 

ــت وب ــت تح ــک و امنی مارکتین

امیـر سهنـدی
طــراح ارشــد گرافیــک، دارای بیــش 
ــی  ــی تخصص ــابقه طراح ــال س از 11 س

تـی تبلیغا

لیال یـازرلو

واحد طراحی صنعتـی

ســال   9 دارای  افــزار،  ســخت  طــراح 
ســابقه طراحــی، دارای مدرک کارشناســی 

ــک الکترونی

امین فتحـی
مدیــر تولیــد و طــراح اصلــی ســخت 
افزارهــای تجهیــزات تولیــدی، دارای 

الکترونیــک کاردانــی  مــدرک 

حسام اسالمـی

خدمات پس از فروش

ســال   9 دارای  افــزار،  ســخت  طــراح 
ســابقه طراحی، دارای مدرک کارشناســی 

ــک الکترونی

امین فتحـی
فــروش،  از  پــس  خدمــات  مســئول 
بــا  ارتبــاط  ســابقه  ســال   4 دارای 

CRM ی مشــتر

کیمیـا خلـجی
کارشــناس الکترونیــک، دارای 3 ســال 
ســابقه عیــب یابــی و تعمیــر لــوازم 

الکترونیکــی و مونتــاژ

احسان حامدی

طــراح گرافیــک، بــا بیــش از 7 ســال 
تحصصــی طراحــی  ســابقه 

امیـر طباطبایـی

انبــارداری،  ســابقه  ســال   5 دارای 
و  ایــزو  رعایــت  قطعــات،  کدگــذاری 

5S اصــول 

احسان طرفداران

واحد انبـار

انبــارداری،  ســابقه  ســال   3 دارای 
و  ایــزو  رعایــت  قطعــات،  کدگــذاری 

5S اصــول 

مصطفی درجزینی
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واحد تولیـد

مدیــر تولیــد، دارای 6 ســال ســابقه 
در زمینــه الکترونیــک

سمیـرا شـایسته
ســال   3 دارای  تولیــد،  کارشــناس 
ســابقه در زمینــه تســت و عیــب یابــی 

الکترونیــک محصــوالت 

عما دآبنیکی

کارشــناس الکترونیــک، دارای 3ســال 
ســابقه در زمینــه کنتــرل کیفیــت و  

ــی ــای الکترونیک ــرات برده تعمی

محمدپرهیزکاری
کارشــناس الکترونیــک، دارای 3 ســال 
ــای  ــرات برده ــه تعمی ــابقه در زمین س

الکترونیکــی

مجتبی  آزادنیـا
ســال   3 دارای  تولیــد،  کارشــناس 
ســابقه در زمینــه مونتــاژ، تعمیــرات 

SMD و  الکترونیــک 

سینا خسرودوست

ســال   7 دارای  ارشــد،  حســابدار 
ســابقه در زمینــه امــور مالــی، مالیاتــی، 

بیمــه و...

مهرداد میانجی

واحد حسـابدا ری

ســابقه  ســال   3 دارای  حســابدار، 
بداری حســا

پریناز محمودی 

ســال   1 دارای  شــبکه،  کارشــناس 
ســابقه در زمینــه  مونتــاژ و الکترونیک

محمدجواد قربانی

ســال   2 دارای  تولیــد،  کارشــناس 
ســابقه در زمینــه  مونتــاژ و الکترونیک

میالد خوشنویسان
ســال   2 دارای  تولیــد،  کارشــناس 
ســابقه در زمینــه مونتــاژ و الکترونیــک

محمد جهانبخش
ســال   4 دارای  تولیــد،  کارشــناس 
ســابقه در زمینــه مونتــاژ و الکترونیــک

زهرا محمدی
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ادارات و سازمانها
سازمان امور مالیاتی کل کشور. 1
اداره بهزیستی تهران. 2
ســازمان فنــاوری اطالعــات و . 3

تهــران ارتباطــات 
اداره ثبــت احــوال شهرســتان . 4

موســیان ایــالم
اداره ثبــت احــوال شهرســتان . 5

آبدانــان ایــالم
اداره ثبــت احــوال شهرســتان . 6

ایــوان ایــالم
اداره ثبــت احــوال شهرســتان . 7

دره شــهر ایــالم
اداره ثبــت احــوال شهرســتان . 8

ــالم ــدره ای ب
اداره کل و شهرســازی اســتان . 9

بلوچســتان سیســتان و 
اداره کل و شهرسازی زاهدان . 10

اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره کل امور مالیاتی زاهدان . 11

اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره راه و شهرســازی زهک . 12

بلوچســتان و  سیســتان  اســتان 
اداره راه و شهرســازی زابــل . 13

بلوچســتان و  سیســتان  اســتان 
اداره امور مالیاتی شهر زابل . 14

ــتان ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
اداره راه و شهرسازی هیرمند . 15

ــتان ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
اداره راه و شهرســازی خاش . 16

بلوچســتان و  سیســتان  اســتان 
اداره راه و شهرسازی سراوان . 17

اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره دارایــی و امــور مالیاتی . 18

کردســتان اســتان 
اداره دارایــی و امــور مالیاتی . 19

کردســتان اســتان  دهــگالن 
اداره دارایــی و امــور مالیاتی . 20

کردســتان اســتان  مریــوان 
اداره دارایــی و امــور مالیاتی . 21

کردســتان اســتان  کامیــاران 
اداره دارایــی و امــور مالیاتی . 22

کردســتان اســتان  ســروآباد 
اداره دارایــی و امــور مالیاتی . 23

قــروه اســتان کردســتان
اداره دارایــی و امــور مالیاتی . 24

کردســتان اســتان  ســنندج 
اداره میراث فرهنگی استان . 25

کردســتان
اداره دارایــی و امــور مالیاتی . 26

بیجــار اســتان کردســتان
اداره دارایــی و امــور مالیاتی . 27

و  چهارمحــال  اســتان   بیجــار 
ی ر بختیــا

اداره مالیات و ارزش افزوده . 28
کل کشــور

اداره تامین اجتماعی شهرکیان. 29
اداره کل ارتباطات و فناوری . 30

کردســتان اســتان 
اداره گمرک استان چهارمحال . 31

ــاری و بختی
اداره کل امور مالیاتي استان . 32

چهارمحــال و بختیــاری
اداره مرکزي اداره آب و فاضاب . 33

اســتان  شــهرکرد  روســتایي 
بختیــاری و  چهارمحــال 

اداره تامیــن اجتماعي شــعبه . 34
شــلمزار اســتان چهــار محــال و 

بختیــاري
شهرســازی . 35 و  راه  اداره 

فــارس اســتان  فســا  شهرســتان 
اداره راه و شهرسازی شهرستان . 36

بوانــات ســتان فارس
شهرســازی . 37 و  راه  اداره 

فــارس ســتان  داراب  شهرســتان 
شهرســازی . 38 و  راه  اداره 

فــارس ســتان  شــیراز  شهرســتان 
اداره راه وشهرسازی سیرجان . 39

اســتان کرمــان
اداره راه وشهرسازی رفسنجان . 40

اســتان کرمــان
اداره راه وشهرســازی زرنــد . 41

کرمــان اســتان 
بــم . 42 وشهرســازی  راه  اداره 

کرمــان اســتان 
اداره راه وشهرسازی کوهبنان . 43

اســتان کرمــان
وشهرســازی . 44 راه  کل  اداره 

کرمــان اســتان 
اداره آب و فاضــالب اســتان . 45

کرمــان
اداره کل زندان های اســتان . 46

کرمــان
اداره کل زندان های بجنورد. 47
اداره راه و شهرسازی خراسان . 48

رضــوی
اداره کل زندان های اســتان . 49

ــزد ی
اداره کل زندان های اســتان . 50

ــم ق
اداره کل کتابخانه های عمومی . 51

کرمــان
ــدارس . 52 ــازی م اداره کل نوس

کرمــان اســتان 
ــتان . 53 ــان اس ــت کرم اداره پس

ن کرمــا
پــرورش . 54 و  آمــوزش  اداره 

اســتان  بردســیر  شهرســتان 
ن مــا کر

اداره کل راهــداری و حمل و . 55
ــان  ــتان خراس ــاده ای اس ــل ج نق

جنوبــی
اجتماعــی . 56 تامیــن  کل  اداره 

جنوبــی خراســان  اســتان 
اداره حمل و نقل شهرســتان . 57

هــای  اســتان خراســان جنوبــی
اداره اوقاف  استان خراسان . 58

ــی جنوب
اســتان . 59 بهزیســتی  اداره 

ن ســتا ز خو
ــه . 60 ــت و برنام ــازمان مدیری س

کرمــان اســتان  ریــزی 
سازمان بهزیستی شیراز. 61
سازمان مالیاتی شهر تهران. 62
ســازمان همیــاری شــهرداری . 63

رضــوی خراســان  اســتان  هــای 
اداره ثبت احوال شهرســتان . 64

ــتان یــزد خاتــم اس
اداره کل زندانهای استان یزد. 65
اداره تعاون روستایی استان . 66

ــزد ی
سازمان اقتصاد اسالمی شعبه . 67

یــزد
گــرگان . 68 اســناد  ثبــت  اداره 

گلســتان اســتان 
اســتان . 69 گــرگان  غلــه  اداره 
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ن گلســتا
ســازمان دیــوان محاســبات . 70

گلســتان اســتان 
اجتماعــی . 71 تامیــن  ســازمان 

شــهرکرد کیــار  شهرســتان 
اداره کل دارایــی و اقتصــاد . 72

بختیــاری و  محــال  چهــار  اســتان 
کشــاورزی . 73 جهــاد  ســازمان 

اســتان  گــرگان  شهرســتان 
ن گلســتا

اداره آب و فاضــاب اســتان . 74
گلســتان اســتان  گمیشــان  منظقــه 

اداره صنعــت و معــدن آمــل . 75
مازنــدران اســتان 

اداره بازرگانــی آمــل اســتان . 76
مازنــدران

اداره صنعــت و معــدن آمــل . 77
مازنــدران اســتان 

اداره بهزیستی رودسر استان . 78
گیــالن

سازمان جهاد کشاورزی استان . 79
کرمانشاه

ســازمان معاونت غــذا و دارو . 80
کرمانشــاه اســتان 

اســتان . 81 بازســازی  اداره   
ثــالث  در  مقــرر  کردســتان 

نــی جا با با
اداره آب و فاضــاب مشــهد . 82

رضــوی خراســان  اســتان 
ساختمان حزب مدیریت مشهد . 83

اســتان خراســان رضوی
اداره فنی و حرفه ای اســتان . 84

ــمنان س
اداره گاز استان قم. 85
اداره فناوری اطالعات یاسوج . 86

اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد
اداره کل دامپزشــکی استان . 87

مرکــزی
شهرســتان . 88 اطالعــات  اداره 

خوزســتان اســتان  شــوش 
اداره آب و فاضالب فیض آباد. 89
17پســت توزیع برق اســتان . 90

تهــران
پایگاه شکاری شهید لشگری . 91

ــران ته
پایگاه شکاری دزفول. 92

سازمان امور مالیاتی کل کشور. 93
شــرکت گاز اســتان خراســان . 94

لی شــما
سازمان تامین اجتماعی درفول. 95
اجتماعــی . 96 تامیــن  ســازمان 

مــز مهر ا ر
سازمان تامین اجتماعی آبادان. 97
سازمان تامین اجتماعی امیدیه. 98
توزیع نیروی برق اهواز. 99

اداره راه و ساختمان استان . 100
فــاز1و2و3 فــارس 

اداره بهزیستی مرکزی استان . 101
فــارس فــاز 1و2

اداره میراث میراث فرهنگی . 102
ــتان ــتان گلس اس

اداره میراث فرهنگی گنبد . 103
گلســتان اســتان  کاووس 

اداره ثبــت بندرگز اســتان . 104
ن گلســتا

اداره ثبت گمیشــان استان . 105
ن گلســتا

اداره کل ثبت اسناد و امالک . 106
ــتان ــتان گلس اس

اداره ثبــت اســناد اســتان . 107
ن ســتا ز خو

اســتان . 108 بهزیســتی  اداره 
ن ســتا ز خو

اداره امــور مالیاتــی اســتان . 109
ن ســتا ز خو

اداره کل میــراث فرهنگــی . 110
لرســتان اســتان 

اداره صنعت و معدن استان . 111
لرســتان

اداره کل هواشناسی استان . 112
لرســتان

جوانــان . 113 ورزش  اداره 
رضــوی خراســان  اســتان 

اداره بیمه دانا مشهد. 114
و . 115 طــرح  مدیریــت  اداره 

تهــران ســازی  خانــه  اجــرای 
و . 116 طــرح  مدیریــت  اداره 

مشــهد ســازی  خانــه  اجــرای 
اجتماعــی . 117 تامیــن  ســازمان 

تهــران اســتان 
اســتان . 118 درمــان  کل  اداره 

شــریعت  )بیمارســتان  تهــران 

تهــران ســاخت  زیــر  رضــوی( 
اداره کل راهداری و حمل و . 119

نقــل جــاده خراســان رضوی
منطقــه . 120 بــرق   پســت   15

ن ســا ا خر
اداره تامیــن اجتماعــی بنــدر . 121

دیــر بوشــهر
اســتان . 122 اســتانداری  اداره 

خوزســتان
اداره کل بهزیســتی اســتان . 123

ــتان گلس
ــه اســتان گلســتان . 124 اداره غل

ــه( ــز غل )مراک
مالیاتــی . 125 امــور  کل  اداره 

خوزســتان اســتان 
هــای . 126 زنــدان  کل  اداره 

خوزســتان اســتان 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد . 127

ــتان ــتان خوزس ــالمی اس اس
اداره کل بنادر و دریانوردی . 128

مشهر خر
اداره کل فنــی و حرفــه ای . 129

هرمــزگان
خدمــات . 130 و  غلــه  اداره 

البــرز اســتان  بازرگانــی 
خدمــات . 131 و  غلــه  اداره 

تهــران اســتان  بازرگانــی 
امــور . 132 و  اوقــاف  کل  اداره 

یــزد ابرکــوه  خیریــه 
فاضــالب . 133 و  آب  کل  اداره 

اراک روســتایی 
اداره مبــارزه بــا کاالی قاچاق . 134

و مــواد مخــدر اســتان خراســان 
ــی جنوب

اداره ثبت اسناد شهرستان . 135
ســرایان اســتان خراســان جنوبی

اداره ثبت اسناد شهرستان . 136
فــردوس اســتان خراســان جنوبی

ســازمان میــراث فرهنگــی . 137
اســتان البــرز

خدمــات . 138 و  غلــه  اداره 
قــم اســتان  بازرگانــی 

ــاخت . 139 ــات زیرس اداره ارتباط
ــزد ی

ــاخت . 140 ــات زیرس اداره ارتباط
زاهــدان
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ارتباطــات . 141 اداره 
زیرســاخت اســتان چهارمحــال و 

)P C کــز مر ( ی ر بختیا
ســازمان صنعــت و معــدن و . 142

ــزد ــتان ی ــارت اس تج
طبیعــی . 143 منابــع  ســازمان 

کرمانشــاه اســتان 
ــه . 144 ــناد و کتابخان ــازمان اس س

ملــی اســتان خراســان رضــوی
فاضــالب . 145 و  آب  اداره 

گلســتان اســتان  روســتایی 
اداره آب و فاضــالب شــهری . 146

ــرگان ــه نهارخــوران گ ــه خان تصفی
کشــاورزی . 147 جهــاد  ســازمان 

گلســتان اســتان 
مرکــزی . 148 هــای  ســازمان 

شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی 
ایــران دولتــی 

ســازمان فنــی و حرفــه ای  . 149
ــزد ی

اداره آب منطقه ای خراسان . 150
رضوی

اداره آب منطقه ای سمنان. 151
اداره آب منطقه ای سبزوار. 152
دارو . 153 و  غــذا  معاونــت 

ــدی  ــوم پزشــکی جن دانشــکده عل
اهــواز شــاپور 

ــارزه . 154 ــی مب ــورای هماهنگ ش
ــان  ــتان خراس ــدر اس ــواد مخ ــا م ب

ــی جنوب
اداره ثبت اسناد شهرستان . 155

بیشه سر
ســازمان توزیــع نیــروی برق . 156

اهــواز
تامیــن . 157 درمــان  مدیریــت 

خوزســتان اجتماعــی 
اســتان . 158 درمــان  معاونــت 

تهــران
دانشــجویی . 159 معاونــت 

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ه نشــا ما کر

کارخانه جـات
کارخانــه لولــه و پروفیل یاران . 1

ــران ــدی اســتان ته المه

کارخانجات سبحان دارو استان . 2
تهــران

کارخانجــات بســتی و لبنیــات . 3
تهــران اســتان  شــاد 

کارخانه پلی اســتیل خرمدشت . 4
بومهــن اســتان تهــران

راســان . 5 شــیرآالت  کارخانــه 
تهــران اســتان 

ــن . 6 ــازی متی ــی س ــه قوط کارخان
تهــران اســتان  پرنــد 

کارخانجات پارس کار هشتگرد . 7
اســتان البــرز

کارخانجات ظروف یکبار مصرف . 8
ــتاره یزد س

کارخانجات ریســندگی ســیمین . 9
ــزد ــاب اســتان ی ت

کارخانجــات ریســندگی ریس . 10
تاپــس اســتان یــزد

کارخانجــات ریســندگی حریــر . 11
بافــت

کارخانــه ســنگبری یزدبافــت . 12
یــزد اســتان 

کارخانــه تولیــد فوم دژســازه . 13
اســتان یــز د

کارخانجات تولید مواد غذایی . 14
آریــا اســتان یــزد

کارخانجــات بســتی و لبنیــات . 15
یــزد اســتان  شــاد 

کارخانه کاشی مدرن سرامیک . 16
اســتان یــزد

کارخانــه تولیــد قنــد و نبــات . 17
افضلــی ابتــدای شــهرک صنعتــی 

ــزد ــتان ی ــت اس تف
کارخانجــات ســاالری محــات . 18

مرکــزی اســتان 
کارخانــه سنگســتان محــات . 19

مرکــزی اســتان 
کارخانه آلومینیوم ایران اراک . 20

اســتان مرکــزی
ــاالر . 21 ــات س ــه کارخانج مجموع

مرکــزی( اســتان  ســاالری)  ســنگ 
کارخانــه ســنگبری گســترش . 22

مرکــزی اســتان 
کارخانــه ســنگبری مهــر آریــا . 23

مرکــزی اســتان 
کارخانه سنگبری سعید)عباس . 24

عــرب( اســتان مرکــزی
کارخانــه ســبحان دارو رشــت . 25

گیــالن اســتان 
کارگاه مجتمــع تجــاری آدینــه . 26

گیــالن اســتان  رشــت 
کارخانــه های شــالیکوبي دابو . 27

اســتان مازنــدران
کارخانه لبنیات پاکسار ساری . 28

ــدران ــتان مازن اس
کارخانه فوالد طبرستان استان . 29

مازندران
کارخانه آرد خزر خوشه امیرکال . 30

اســتان مازندران
کارخانه پالســتیک طبرســتان . 31

مازنــدران اســتان 
کارخانــه تولیــد شــن و ماســه . 32

مازنــدران اســتان  ســاری 
کارخانــه توســعه نصر شــمال . 33

ــتان  ــر( اس ــیژن نص ــرب )اکس غ
اردبیــل

کارخانه بوجاری و بسته بندی . 34
حاتمــی اســتان اردبیــل

کارخانــه پایــا بتــن طال اســتان . 35
اردبیــل

کارخانه بسته بندی محصوالت . 36
نارونــه اســتان اردبیــل

کارخانه نوین پالست پارسیان . 37
اســتان اردبیــل

 کارخانه سوله سازان و حدید . 38
کاران کرمــان اســتان کرمــان

فخــار . 39 کاشــی  کارخانجــات 
کرمــان اســتان  رفســنجان 

برلیــان . 40 کاشــی  کارخانجــات 
کرمــان اســتان  رفســنجان 

کارخانجات نورد فوالد سدید . 41
ــان ماهــان اســتان کرم

کارخانجات شکوفا صنعت پویا . 42
اســتان کرمــان

کارخانجــات کرمان پالســتیک . 43
کرمــان اســتان 

کاخانجات لبنیات لبنیتو استان . 44
کرمان

ــون . 45 ــات هام ــات لبنی کارخانج
کرمــان اســتان 

کارخانجات کاشی درین سرام . 46
اســتان کرمــان
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کارخانجات فیبرنوری ولی عصر . 47
ــتان کرمان اس

کارخانجــات نــورد جهان فوالد . 48
ســیرجان اســتان کرمــان

کارخانجات خودروسازی کرمان . 49
موتــور اســتان کرمــان

کارخانــه تولیــد هیوندایــی . 50
موتــور  کرمــان  کارخانجــات 

کرمــان اســتان 
خودروســازی . 51 کارخانجــات 

ــتان  ــودرو )BYD( اس ــا خ کارمانی
کرمــان

کارخانجات قطعــات خودرویی . 52
مهــر اســتان کرمــان

بــارز . 53 الســتیک  کارخانجــات 
کرمــان اســتان 

کارخانجات رنگ ولعاب لوتوس . 54
اســتان کرمــان

کارخانه راه ســازی و آسفالت . 55
جاللــی دوکوهــک اســتان فــارس

ــار . 56 ــکن کن ــنگ ش ــه س کارخان
فــارس اســتان  کوهــک 

کارخانــه ســنگ شــکن مرادی . 57
فــارس اســتان 

کارخانه تولید بتن _مبین بتن . 58
فارس

کارخانــه بــزرگ پــارس کاغــذ . 59
فــارس اســتان  زرقــان 

کارخانــه تولیدی گالری فرش . 60
ــارس ــتان ف ــازی اس حج

کارخانــه بزرگ پارس چســب . 61
زرقــان اســتان فــارس

ــاران . 62 ــن به ــک چی ــه ت کارخان
فــارس اســتان  ســپیدان 

کارخانــه رب گوجه ســجادیان . 63
فــارس اســتان  مرودشــت 

کارخانــه لولــه پلــی اتیلــن . 64
ایــالم اســتان  منصــورزاده 

کارخانــه دانه مرغــی زاگرس . 65
اســتان ایــالم

فــرودگاه اســتان سیســتان و . 66
ن چســتا بلو

کارخانه فوالد و لوله اسفراین . 67
اســتان خراســان شــمالی

کارخانــه قنــد جویــن اســتان . 68
رضــوی خراســان 

کارخانه مارال کردستان. 69
ســازان . 70 چــدن  کارخانجــات 

ن صفهــا ا
آردســازان . 71 کارخانــه 

و  چهارمحــال  شهرکرداســتان 
ی ر بختیــا

کارخانه پپســی استان اربیل . 72
ــراق ع

کارخانــه گرنــد اســتان اربیل . 73
عــراق

کارخانه شهیان استان اربیل . 74
ــراق  ع

کارخانه طالی سفید گنبد. 75
کارخانه داروسازی درسا دارو . 76

تهــران
کارخانه بزرگ درسا شیراز. 77
کارخانه شالیکوبی خلیل زاده. 78
کارخانــه صنایــع غذایی میالد . 79

شــهرکرد
کارخانــه نبــات و تافــی میــالد . 80

د کر شــهر
کارخانه مشهد تترون. 81
کارخانــه آرد ســتاره بیهــق . 82

ر ا و ســبز
کارخانه روغن کشی بندر امام. 83

شــرکت هــا
شرکت پتیاک تهران. 1
شرکت شکالت باراکا تهران. 2
شرکت صبانت تهران. 3
شــرکت نویــن گــذاره مطلــق . 4

تهــران
پزشــکی . 5 تجهیــزات  شــرکت 

تهــران پیشــرفته 
شــرکت فرامکــو، تولیــد کننده . 6

ــران ــپزخانه ته ــزات آش تجهی
ــا . 7 ــکالت کیمی ــان ش ــرکت کی ش

)پارمیدا(تهــران
شرکت فوالد تهران. 8
شــرکت کنتــرل انــرژی ایــران . 9

تهــران
شــرکت صنایع معدنی شهاب . 10

ــران ــنگ ته س
شرکت ســفیر ارتباطات اطهر . 11

ــران ته

شرکت پارس کار تهران. 12
شرکت پخش رازی تهران. 13
ــه . 14 ــتر اندیش ــرکت نداگس ش

ن ا تهــر
شرکت حمل و نقل بین المللی . 15

جهــاد هنــر تهران
شرکت طراح نگار تهران. 16
شرکت سیناژن تهران. 17
شــرکت تاریر)دفتــر مرکــزی . 18

تهــران(
شــرکت فــوالد پرشــین امیــر . 19

کــرج
شــرکت ســاختمانی متعلق به . 20

بانــک تجــارت ورامیــن
ــورد فــوالد . 21 شــرکت ذوب و ن

یــزد( فــوالد  زرفام)شــهرک 
شــرکت آریا مولیبدن کسری . 22

ــزد ــتان ی اس
شرکت تالشگران مواد معدنی . 23

یــزد
شــرکت ســیم و کابــل ســتاره . 24

ــزد ی
شــرکت پــارس مداد اســتان . 25

ــزد ی
هــای . 26 فــرآورده  شــرکت 

آســیا  آذر  پتــرو  پتروشــیمی 
یــزد اســتان 

ــن . 27 ــز رنگی ــس فل ــرکت م  ش
یــزد اســتان 

شرکت سبزینه مارال استان . 28
یــزد

شرکت مادایران یزد. 29
هــای . 30 فــرآورده  شــرکت 

شــیمی و پتر
اکســیر ســازان ایســاتیس . 31

یــزد اســتان 
شــرکت معدن جویــان فارس . 32

اســتان یــز د
شرکت تعاونی مسکن کارکنان . 33

ســپاه الغدیــر اســتان یــزد
شــرکت ارتباطــات گنبد کبود . 34

ــز د ــتان ی اس
شرکت پروفیل یزد. 35
شرکت فوالد حدید گستر یزد. 36
شــرکت راه ســازی و عمــران . 37

یــزد اســتان  ایــران 
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شرکت پارس استیل یزد. 38
شــرکت ســیم و کابــل ســتاره . 39

ــزد ی
شــرکت قنــد و نبــات افضلــی . 40

ــزد ی
شرکت پارس استیل یزد. 41
هــای . 42 فــرآورده  شــرکت 

یــزد پارافیــن  پــارس  پتروشــیمی 
شرکت صنعتی ومعدنی کلوار . 43

مــس اســتان کرمــان
ــد . 44 ــازی راه بان ــرکت راهس ش

کرمــان اســتان  کویــر 
شــرکت بازرگانــی خاورمیانــه . 45

کرمــان
شــرکت بازرگانــی و صادراتی . 46

خشــکبار زمــرد کرمــان
شــرکت کرمــان رفیع اســتان . 47

کرمــان
شرکت طالی سبز کرمان. 48
شرکت آب و فاضاب روستایی . 49

اســتان کرمــان
شــرکت ســرمایه گذاری مس . 50

ایــران اســتان کرمــان
شــرکت فرومولیبــدن خاتون . 51

کرمــان اســتان  آبــاد 
شرکت تاریر)معدن سنگ جال . 52

آبــاد( اســتان کرمــان
شــرکت تاریر)معــدن ســنگ . 53

گهــر  گل   2 شــماره  آهــن 
کرمــان سیرجان(اســتان 

ــت . 54 ــه رش ــن تخت ــرکت آری ش
گیــالن اســتان 

شــرکت لبنیاتی هرکا اســتان . 55
مازنــدران

اســتان . 56 زامیــاد  شــرکت 
ن ا ر نــد ز ما

شــرکت مدرن سیستم البرز . 57
اســتان مازنــدران

شرکت نادي استان مازندران. 58
شــرکت آســفالت ســازی آمل . 59

مازنــدران اســتان 
شــرکت آفتــاب آســیا اســتان . 60

مازنــدران
شــرکت چســب رزیــن آفتاب . 61

مازنــدران اســتان  شــمال 
ــن . 62 ــرز زری ــان الب ــرکت کی ش

مرکــزی اســتان 
شــرکت کیمیــا گــران امــروز . 63

مرکــزی اســتان 
شــرکت آذرآب اراک اســتان . 64

مرکــزی
شــرکت پخش فــراورده های . 65

نفتــی منطقــه اصفهــان
شرکت پارس فریم اصفهان. 66
شــرکت پخش فــراورده های . 67

N.I.O.P.D.C اصفهــان  نفتــی 
شرکت هفتصد استان فارس. 68
شرکت پانل استان فارس. 69
شــرکت گاز منطقه 5 عملیاتی . 70

ــارس ف
شــرکت مهتــاب رو طهــران . 71

فــارس اســتان 
شرکت راه سازی و ساختمانی . 72

ــارس هفتصــد اســتان ف
شــرکت تولیــدی و رنگســازی . 73

فــارس اســتان  علیپوریــان 
شــرکت ســایپا دیــزل المــرد . 74

فــارس اســتان 
شــرکت بــزرگ نیــرو ترانــس . 75

فــارس اســتان  شــیراز 
شرکت تعاونی کامیون داران . 76

ــی ــان غرب ــتان آذربایج ــوی اس خ
شــرکت آنــا آروم علــم آور . 77

غربــی آذربایجــان  اســتان 
سازگســتر . 78 ثمیــن  شــرکت 

بیــل د ر ا
شرکت کیان مرغ آبیک قزوین. 79
شــرکت دانــه و علوفه شــرق . 80

خراســان اســتان 
شرکت عمران و مسکن سازان . 81

ــان جنوبی خراس
شــرکت پارس فوالد سبزوار . 82

اســتان خراســان رضــوی
شــرکت برکــت جوین اســتان . 83

رضــوی خراســان 
شــرکت کابــل خودرو اســتان . 84

ن خراســا 
شرکت مبنا شعبه بندر امام. 85
شرکت مرســدس بنز استان . 86

ــراق ــور ع ــل کش اربی
شــرکت جیبال )توزیع کننده . 87

سامسونگ(اســتان  محصــوالت 

اربیــل کشــور عــراق
شــرکت نفــت اســتان اربیــل . 88

عــراق کشــور 
شرکت متین اکسپرس استان . 89

اربیــل کشــور عــراق
شــرکت ارتباطات زیر ساخت . 90

ســبزوار
شرکت فناوران شبکه هیرکان . 91

گرگان
شرکت آب و فاضالب خراسان . 92

رضــوی
شرکت گاز خراسان شمالی. 93
شرکت گاز مشهد. 94
شرکت گاز سرخس. 95
شرکت گاز استان خوزستان. 96
شــرکت امــن آفرینــان آینده . 97

پــژوه اهــواز
شرکت فراورده های گوشتی . 98

البــرز
شرکت آفتاب آسیا آمل. 99

رزیــن . 100 چســب  شــرکت 
ب فتــا آ

شرکت نادری شلبر آمل. 101
شرکت فوالد عرش آمل. 102
شــرکت توزیع برق اســتان . 103

چهارمحــال و بختیــاری
هــای . 104 شــبکه  شــرکت 

ســاری روســتایی 
فاضــالب . 105 و  آب  شــرکت 

ســاوه روســتایی 
شــرکت نظــم آوران ســایت . 106

گندله)ســایت1- گهــر  گل 
کرمــان ســایت2( 

شــرکت نظــم آوران ســایت . 107
گندله)گهرزمیــن(  گهــر  گل 

کرمــان
شــرکت نظــم آوران ســایت . 108

فــوالد(  گندله)مهــاد  گهــر  گل 
کرمــان

صنعــت . 109 شــکوفا  شــرکت 
کرمــان پویــا 

شــرکت زیرســاخت اســتان . 110
ــی ــان جنوب خراس

شــرکت صنایع پتروشــیمی . 111
کرمانشــاه

ــک . 112 ــان باب ــرکت مددجوی ش
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اســتان یــزد
شــرکت طالیــه داران شــهر . 113

ــزد ــک اســتان ی باب
اســتان . 114 گاز  شــرکت 

ن ســتا ز خو
ارتبــاط . 115 هونــام  شــرکت 

اهــواز پارســیان  صنعــت 
ارتباطــات . 116 شــرکت 

زیرســاخت اســتان سیســتان و 
ن چســتا بلو

ارتباطــات . 117 شــرکت 
ســبزوار زیرســاخت 

ارتباطــات . 118 شــرکت 
قوچــان زیرســاخت 

شرکت برق استان ایالم. 119
شرکت برق شهر مهران. 120
ارتباطــات . 121 شــرکت 

ایــالم اســتان  زیرســاخت 
ــا . 122 ــای پوی ــزه ه ــرکت آمی ش

اهــواز مــارون  پلیمــری 
و . 123 هــا  فــرودگاه  شــرکت 

هوایــی ناوبــری 
ــی و . 124 ــن شناس ــازمان زمی س

اکتشــافات معدنــی تهــران
سازمان منابع آب ایران. 125
ــتان . 126 ــبات اس ــوان محاس دی

جنوبــی خراســان 
شرکت نظم آوران کرمان. 127

بیمـارستـان ها
نیــروی . 1 بعثــت  بیمارســتان 

تهــران اســتان  هوایــی 
بیمارستان رسول اکرم تهران. 2
بیمارستان مفتح تهران. 3
بیمارســتان شــهید گودرز شهر . 4

پرنــد اســتان تهــران
ــتی . 5 ــهید بهش ــک ش ــی کلینی پل

تهــران اجتماعــی  تامیــن 
پلــی کلینیــک حصــارک تامیــن . 6

تهــران اجتماعــی 
بانک چشم تهران. 7
بیمارســتان درمانگــران نویــن . 8

و  چهارمحــال  اســتان  شــهرکرد 
بختیــا ر ی

بیمارســتان پارســیان شهرکرد . 9

اســتان چهارمحــال و بختیــاری
فــوق . 10 و  کلینیــک تخصصــي 

تخصصــي رازي شــهرکرد اســتان 
بختیــاری و  چهارمحــال 

بیمارستان حضرت علی اصغر . 11
اصفهــان

ــم . 12 ــی پش ــتان تخصص بیمارس
اصفهــان فیــض 

خمینــي . 13 امــام  بیمارســتان 
اردبیــل اســتان  نمیــن  شهرســتان 

بیمارســتان حشمتیه سبزوار . 14
اســتان خراســان رضــوی

ــبزوار . 15 ــداد س ــتان ام بیمارس
رضــوی خراســان  اســتان 

بیمارســتان واســعی ســبزوار . 16
رضــوی خراســان  اســتان 

بیمارســتان نقــاب ســبزوار . 17
رضــوی خراســان  اســتان 

ــبزوار . 18 ــی س ــتان مبین بیمارس
رضــوی خراســان  اســتان 

بیمارســتان جغتــای اســتان . 19
رضــوی خراســان 

ــتان . 20 ــتان داورزن اس بیمارس
رضــوی خراســان 

مراکــز . 21 و  هــا  بیمارســتان 
بهبهــان  شهرســتان  بهداشــت 

خوزســتان اســتان 
مراکــز . 22 و  هــا  بیمارســتان 

هفتــکل  شهرســتان  بهداشــت 
خوزســتان اســتان 

مراکــز . 23 و  هــا  بیمارســتان 
آغاجــری  شهرســتان  بهداشــت 

خوزســتان اســتان 
بیمارستان ها و کلیه درمانگاه . 24

هــای شهرســتان شوشــتر اســتان 
خوزســتان

شبکه بهداشت بهبهان استان . 25
خوزســتان

شــبکه بهداشــت و درمــان . 26
خوزســتان اســتان 

شبکه بهداشت کارون اهواز . 27
اســتان خوزســتان

مدیریت درمان تامین اجتماعی . 28
اســتان خوزستان

مجتمع پزشکی اکسین اهواز . 29
ــتان ــتان خوزس اس

بیمارســتان دیواندره استان . 30
ن کردســتا 

بیمارســتان دهــگالن اســتان . 31
ن کردســتا

اســتان . 32 ســقز  بیمارســتان 
ن ســتا د کر

ــوان اســتان . 33 بیمارســتان مری
ن ســتا د کر

بیمارســتان کامیاران اســتان . 34
کردســتان

بیمارســتان ســروآباد اســتان . 35
کردســتان

بیمارســتان بعثــت ســنندج . 36
کردســتان اســتان 

ــدره . 37 ــت دیوان ــبکه بهداش ش
ن ســتا د کر

بیمارستان امام رضا کرمانشاه. 38
بیمارستان طالقانی شهرستان . 39

ــاه ــتان کرمانش ــه اس صحن
بیمارستان دکتر معاون صحنه . 40

اســتان کرمانشــاه
بیمارستان مهرگان کرمان. 41
مــس . 42 حکیــم  بیمارســتان 

کرمــان اســتان  سرچشــمه 
بیمارستان جواد االئمه استان . 43

کرمــان
بیمارســتان مرادی رفسنجان . 44

اســتان کرمــان
بیمارســتان تخصصــی درمان . 45

کرمــان ن  اســتا  نجمیــه  ی  نابــارور 
مجتمع آزمایشگاهی دکتر وطن . 46

خــواه جیرفــت اســتان کرمان
ــر . 47 ــگاهی دکت ــع آزمایش مجتم

کرمــان میرشــکاری 
مجتمــع آزمایشــگاهی ســپهر . 48

کرمــان
مجتمع پزشکان مادر کرمان. 49
آزمایشگاه بیمارستان مهرگان . 50

کرمــان
بیمارســتان شــفا الهیجــان . 51

گیــالن اســتان 
ــان . 52 ــالد الهیج ــتان می بیمارس

گیــالن اســتان 
پزشــکی . 53 درمــان  معاونــت 

ن ا ر نــد ز ما
بیمارستان شهید بهشتی بابل . 54
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اســتان مازنــدران
بیمارستان موقوفه گودرز یزد. 55
بیمارستان مرتاض یزد. 56
مرکز پرتو درمانی بیمارستان . 57

افشــار اســتان یــزد
بیمارســتان پایــگاه هوایــی . 58

فــارس اســتان  دوران  شــهید 
ــم . 59 ــکی ج ــک دندانپزش کلینی

فــارس اســتان  شــیراز 
بیمارستان بقیه اهلل تهران. 60
بیمارستان مادر رامهرمز. 61
بیمارســتان ابــاذر کــودکان . 62

ز اهــوا
ــودکان . 63 ــزرگ ک ــتان ب بیمارس

اهــواز ابــوذر 
ــی . 64 بیمارســتان ســوانح طالقان

مشــهد
بیمارستان رسول اکرم مشهد. 65
بیمارســتان قمــر بنــی هاشــم . 66

مشــهد
بیمارســتان شــهید لواســانی . 67

مشــهد
درمانگاه طبس. 68
بیمارستان شهید دکتر لبافی . 69

ــژاد تهــران ن
بیمارستان اسالمشهر. 70
بیمارستان شهریار. 71
بیمارســتان مهدیــه دانشــگاه . 72

مشــهد ایــران 
بیمارستان حضرت فاطمه نجف . 73

آبــاد اصفهــان
درمانگاه امام رضا شهرکرد. 74
درمانگاه شهید حیدری مشهد. 75
اســتان . 76 درمــان  معاونــت 

ن ســتا ز خو
بهداشــت شــماره 5 علــوم . 77

شــکی پز
درمانگاه شهید حیدری مشهد. 78
اســتان . 79 بهداشــت  شــبکه 

ن ســتا ز خو
درمانگاه 13 آبان شهید رجایی . 80

تهران
عباســی . 81 شــهید  درمانــگاه 

شــهر قر با
درمانگاه 12بهمن شهر قدس. 82
رضــا . 83 امــام  بیمارســتان 

مشــهر سال ا
بیمارستان شهریار. 84
بیمارســتان شــریعت رضــوی . 85

تهــران
بیمارستان رسول اکرم تهران. 86
بیمارستان بهشتی بابل. 87
بیمارســتان آیت الــه طالقانی . 88

کرمانشــاه
بیمارستان فارابی کرمانشاه. 89
بیمارستان سوانح و سوختگی . 90

ــاه کرمانش
کلینیک تخصصی بیمارســتان . 91

امــام رضــا کرمانشــاه
بیمارستان امام رضا کرمانشاه. 92
خــواب . 93 تخصصــی  کلینیــک 

کرمانشــاه فارابــی  بیمارســتان 
بیمارســتان . 94 و  درمانــگاه 

شــیرین قصــر  شهرســتان 
کلینیک امام رضا شهرکرد. 95
بیمارســتان شــهید رحیمــی . 96

جنــد بیر
شــبکه بهداشــت و درمــان . 97

ن ســتا ز خو
خمینــی . 98 امــام  بیمارســتان 

ه نشــا ما کر
رضــا . 99 امــام  بیمارســتان 

مشــهر سال ا
ــن . 100 ــتان 12 فروردی بیمارس

ــران ته
بهمــن . 101  12 بیمارســتان 

ن ا تهــر
بیمارستان لواسانی تهران. 102
بیمارستان معیری تهران. 103
شبکه بهداشت رامهرمز. 104

اســتانداری هــا،
فرمانــداری ها،
شــهرداری هــا و

دهیاری 
اســتان . 1 بجنــورد  اســتانداری 

لــی شــما  خراســان 

فرمانداری ایالم. 2
ــتان . 3 ــیروان اس ــداری س فرمان

ایــالم
فرمانداری بدره استان ایالم. 4
ــداری دره شــهر اســتان . 5 فرمان

ایــالم
ــداری اســفراین اســتان . 6 فرمان

شــمالی خراســان 
ــتان لنگرود . 7 فرمانداری شهرس

ــالن ــتان گی اس
فرمانداری شهرســتان رودسر . 8

ــالن اســتان گی
فرمانداری رضوانشــهر استان . 9

گیــالن
فرمانداری شهرستان شوش . 10

اســتان خوزســتان
فرمانداری شهرستان کازرون . 11

ــارس ــتان ف اس
شهرداری اصفهان )انبار(. 12
شــهرداری اصفهــان )باشــگاه . 13

)2 شــماره
شهرداری اصفهان )ساختمان . 14

ــر( ــهری قم ــات ش خدم
شهرداری استان اردبیل. 15
شهرداری شوش. 16
شهرداری ناحیه 2 تهران. 17
شــهرداری اســفراین اســتان . 18

لــی شــما  خراســان 
ــواز . 19 ــه 3 اه ــهرداری منطق ش

خوزســتان اســتان 
شهرداری جم استان بوشهر. 20
شهرداری مرکزی کرمان. 21
شهرداری منطقه 2کرمان. 22
شهرداری شوش. 23
بخشــداری مرکزی بم استان . 24

ــان کرم
بخشــداری پــره ســر اســتان . 25

ن گیــال
دهیاری های دابو دشت آمل . 26

اســتان مازنــدران
ــاد اســتان . 27 دهیــاری محمودآب

مازنــدران
دهیاری هراز پی آمل استان . 28

مازنــدران
دهیــاری هــای لیتکوه اســتان . 29

مازنــدران
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دهیاری های سرخرود استان . 30
ــدران مازن

دهیاری آمل استان مازندران . 31
شهرداری مرکزی سنندج. 32
فرمانداری نور آباد ممسنی. 33
فرمانداری خنج استان فارس. 34
فرمانداری مراوه تپه اســتان . 35

ــتان گلس
شهرداری ایالم. 36
استانداری اصفهان. 37

ــا، ــگاه ه دانش
مؤسسات

آمــوزش عالــی و
مدارس

دانشکده نفت تهران. 1
دانشگاه تبریز. 2
پزشــکی . 3 علــوم  دانشــکده 

ن صفهــا ا
دانشــگاه پیــام نــور نجــف آبــاد . 4

اصفهــا ن
جهاد دانشگاهی اصفهان. 5
دانشگاه صنعتی اصفهان. 6
دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 7
دانشــگاه علوم پزشــکی شهید . 8

بهشــتی
دانشگاه فردوسی مشهد. 9

جهاد دانشگاهی خمینی شهر . 10
ــان ــتان اصفه اس

موسســه آمــوزش عالــی جهاد . 11
اصفهــان دانشــگاهی 

دانشــگاه پیــام نــور ســنندج . 12
کردســتان اســتان 

دانشگاه پیام نور قروه استان . 13
کردستان

دانشــگاه پیــام نــور مریــوان . 14
کردســتان اســتان 

کاربــردی . 15 علمــی  دانشــگاه 
ایــالم پارســیان 

دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و . 16
ایــالم تحقیقــات 

سازمان فنی حرفه ای ایالم. 17
ســازمان فنی حرفــه ای واحد . 18

یــک خواهــران ایــالم
ســازمان فنی حرفه ای ســتاد . 19

مرکــزی ایــالم
دانشگاه آزاد ایالم. 20
پزشــکی . 21 علــوم  دانشــکده 

شــمالی خراســان  اســفراین 
دانشــگاه حکیــم ســبزواری . 22

رضــوی خراســان  اســتان 
دانشگاه آزاد اسامی سبزوار . 23

ــوی ــان رض ــتان خراس اس
دانشــگاه فنــی امــام خمینــی . 24

رضــوی خراســان  اســتان  ســبزوار 
مدارس ابتدایی سما سبزوار . 25

اســتان خراســان رضــوی
دانشگاه آزاد دامغان استان . 26

ســمنا ن
اســتان . 27 دامغــان  دانشــگاه 

ن ســمنا
مرکــز فنــی حرفــه ای واحــد . 28

اســتان  گرمســار  خواهــران 
ن ســمنا

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد . 29
یــزد اســتان  میبــد 

دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و . 30
یــزد اســتان  تحقیقــات 

دانشگاه یزد. 31
حوزه علمیه خان یزد. 32
مدرسه علمیه حضرت خدیجه . 33

مشــهد
مدرســه و حوزه علمیه مصلی . 34

یــزد
مدرســه علمیــه جــواد االئمــه . 35

مشــهد
مدرســه علمیــه امــام صــادق . 36

مشــهد
حوزه علمیه مشهد. 37
ساختمان قرآن و عترت حوزه . 38

علمیــه مشــهد
دانشــکده علــوم توانبخشــی . 39

خوزســتان اســتان  اهــواز 
دانشگاه آزاد قم. 40
دانشگاه علوم پزشکی سنندج. 41
پزشــکی . 42 علــوم  دانشــگاه 

ن ســتا د کر

دانشــکده خلبانی هواپیمایی . 43
ماهــان

پزشــکی . 44 علــوم  دانشــکده 
بیمارســتان افضلــی پــور اســتان 

کرمــان
پزشــکی . 45 علــوم  دانشــگاه 

مــز مهر ا ر
پزشــکی . 46 علــوم  دانشــگاه 

کرمــان اســتان  رفســنجان 
دانشــگاه علوم پزشکی بافت . 47

ــان ــتان کرم اس
دانشگاه غیر انتفاعی کرمان. 48
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد . 49

ه نشــا کرما
معمــاری . 50 و  هنــر  دانشــگاه 

ه نشــا ما کر
هنــر . 51 و  فرهنــگ  دانشــگاه 

ه نشــا ما کر
پزشــکی . 52 علــوم  دانشــگاه 

ه نشــا ما کر
معاونت دانشــجویی دانشگاه . 53

علــوم پزشــکی کرمانشــاه
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد . 54

گیــالن اســتان  بندرانزلــی 
دانشــگاه پیــام نــور الهیجــان . 55

گیــالن اســتان 
دانشگاه سراسری گیالن. 56
دانشگاه صنعتی شیراز. 57
دانشگاه هنر شیراز. 58
داشــگاه پیــام نور مرودشــت . 59

فــارس اســتان 
داشــگاه پیــام نــور شــیراز . 60

فــارس اســتان 
داشــگاه پیام نور فسا استان . 61

فــارس
داشگاه پیام نور داراب استان . 62

فارس
دبیرستان هاشمی شهرستان . 63

کازرون اســتان فــارس
دانشگاه آزاد اراک. 64
دانشگاه آزاد واحد مهاجران . 65

اســتان مرکــزی
ــردی . 66 ــی و کارب ــگاه علم دانش

مرکــزی اســتان  دســتی  صنایــع 
دانشــگاه علــوم فنــون دریای . 67

مشــهر خر
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دانشــگاه علوم پزشــکی بابل . 68
مازنــدران اســتان 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 69
دانشگاه علوم پزشکی ایران. 70
دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 71
دانشگاه سناباد گلبهار. 72
دانشگاه پیام نور جهرم. 73
دانشگاه صنعتی شیراز. 74
دانشگاه )حراست( شیراز. 75
دانشگاه استان گلستان. 76
دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 77
پزشــکی . 78 علــوم  دانشــگاه 

ن ســتا ز خو
دانشــکده پزشــکی شــهید . 79

مشــهد بهشــتی 
دانشگاه بجنورد. 80
دانشگاه فردوسی مشهد. 81
دانشگاه علمی کاربردی مشهد. 82
دانشــگاه پیــام نــور واحــد . 83

تهــران حکیمیــه 
پزشــکی . 84 علــوم  دانشــگاه 

شهرســتان ایرانشــهر  سیســتان 
بلوچســتان و 

دانشکده دندانپزشکی اهواز. 85
پزشــکی . 86 علــوم  دانشــگاه 

ن ســتا ز خو
دانشگاه پیراپزشکی مشهد. 87
مدرسه علمیه حضرت خدیجه . 88

مشــهد
حضــرت . 89 علمیــه  مدرســه 

مشــهد معصومــه 
ــر . 90 ــام جعف ــه ام مدرســه علمی

مشــهد صــادق 
مدرســه علمیــه آیــت الــه . 91

مشــهد نــژاد  موســوی 
دانشــگاه علــوم کشــاورزی و . 92

گــرگان طبیعــی  منابــع 
پزشــکی . 93 علــوم  دانشــگاه 

شــمالی خراســان 
دانشگاه حکیم سبزوار. 94
دانشــگاه علــوم پزشــکی و . 95

جنوبــی خراســان  درمانــی  خدمــات 
دانشگاه آزاد زاهدان. 96
دانشگاه سما زاهدان. 97

بـانک هــا  و 
موسسات مالـی

بانک دی تهران. 1
بانک دی گنبدکاوس. 2
بانک ملی کرمانشاه)20شعبه(. 3
بانک سپه قزوین. 4
بانک سپه آبیک . 5
بانک سپه بوشهر. 6
بانک سپه تهران. 7
بانک آینده تهران. 8
بانک ملی تهران. 9

پســت بانک شــعبه فردوسی . 10
تهــران

پست بانک - ساختمان عرفان . 11
تهــران

ــمالي . 12 ــر ش ــک کارگ ــت بان پس
ن ا تهــر

پست بانک آیت اهلل کاشاني . 13
ــران ته

پســت بانــک خیابــان مطهــري . 14
عامــل مدیــر  ســاختمان  تهــران 

پست بانک ساختمان آموزش . 15
تهــران

 پســت بانک ســاختمان ســکه . 16
تهــران

پست بانک ساختمان میرزاي . 17
ــران ــیرازي ته ش

پست بانک ستارخان تهران. 18
ــران . 19 ــعبه ای ــک ش ــت بان پس

تهــران خــودرو 
پست بانک شعبه سعادت آباد . 20

تهران
پســت بانک شــعبه فردوسي . 21

تهــران
پست بانک ونک تهران. 22
پست بانک خراسان جنوبی. 23
الحســنه . 24 قــرض  صنــدوق 

ورامیــن حیدریهــا 
تمــام شــعب . 25 بانــک  پســت 

جنوبــی خراســان 
بانــک آینــده بیرجنــد اســتان . 26

جنوبــی خراســان 
پست بانک های خاش استان . 27

سیســتان و بلوچســتان
پســت بانــک هــای ایرانشــهر . 28

بلوچســتان و  سیســتان  اســتان 
بانک قوامین استان خراسان. 29
موسســه مالی اعتبــاری ثامن . 30

زاهــدان الحجــج 
موسســه قرض الحسنه امام . 31

اســتان  کیــان  شــهر  صــادق 
بختیــاری و  چهارمحــال 

پســت بانــک مرکــزی ســنندج . 32
کردســتان اســتان 

بانــه اســتان . 33 بانــک  پســت 
ن ســتا د کر

پست بانک دیوان دره استان . 34
کردســتان

پســت بانــک ســقز اســتان . 35
ن ســتا د کر

ــتان . 36 ــار اس ــک بیج ــت بان پس
ن ســتا د کر

بانک رسالت کرمان. 37
پست بانک استان کرمان. 38
بانک کشاورزی کرمان. 39
شــعبه هــای صنــدوق قــرض . 40

کرمــان امیــن  الحســنه 
بانک ملی شعبه شهدا اراک. 41
بانــک ملی شــعبه امام خمینی . 42

اراک
بانک ملی شعبه خمین استان . 43

مرکــزی
بانک رســالت شــعبه بهشــتی . 44

اراک
بانک ملی شعبه ساروق اراک. 45
بانک مسکن استان خوزستان. 46
بانــک مســکن اهــواز اســتان . 47

ن خوزســتا
ــک کشــاورزي شهرســتان . 48 بان

اردبیــل آبــاد  پــارس 
ــتان . 49 ــک اس ــت بان ــعب پس ش

ن گیــال
بانک ایران زمین آمل. 50
اســتان . 51 کل  مســکن  بانــک 

ن ســتا ز خو
شعب پست بانک استان ایالم. 52
بانک ملی کرمانشاه. 53
مدیریت شــعب بانک مســکن . 54

خوزســتان
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اماکــن متبرکه، 
ــاد ــاف و بنی اوق

بنیاد شهید ایالم. 1
ــتان . 2 ــران اس ــهید مه ــاد ش بنی

ایــالم
بنیــاد تعاونــی نیــروی انتظامــی . 3

جمهــور ی اســامی ایــرا ن تهــران
بنیاد مسکن استان مرکزی. 4
بنیاد مسکن کرمانشاه. 5
بنیــاد مســکن اســتان قزویــن . 6

واقــع در گیــالن غــرب کرماشــاه
اداره اوقاف شیراز. 7
اداره کل اوقــاف و امور خیریه . 8

جنوبــی:)  خراســان  اســتان 
ســید  آقــا  متبرکــه  1-بقعــه 
علــی)ع(2 -بقعــه متبرکــه ســید 
متبرکــه  3-بقعــه  الحســین)ع( 
متبرکــه  بقعــه  مصعبــی)ع(4- 
کریمــو )ع( 5- اداره اوقــاف و 
ــد 6- اداره  ــه بیرجن ــور خیری ام
نهبنــدان( اوقــاف وامــور خیریــه 

اداره اوقاف طبس. 9
امامزاده پیرحاجات طبس. 10
امامزاده ازمیغان طبس. 11
حــرم مطهــر حضــرت ســلطان . 12

گیــالن اشــرف)ع(  ســیدجالل 
امامــزاده قاســم بابل اســتان . 13

مازنــدران
اداره کل اوقاف و امور خیریه . 14

شهرســتان میبــد اســتان یــزد
آستان مقدس امامزاده سید . 15

جعفــر یــز د
آستان مقدس امام زاده سید . 16

گلســرخ اســتان یــزد
امامزاده جعفر یزد)فاز 1و 2(. 17

ــوار امامــزاده بل
امامزاده ســید نصــراهلل یزد . 18

)فــاز 1و 2(
آســتانه امامــزاده ابوالعباس . 19

اصفهــان اســتان  خوراســگان 
مســجد امیرالمومنین خیابان . 20

جــی اصفهــان
اوقاف یزد. 21

اوقاف اردکان. 22
اوقاف میبه. 23
اوقاف شهرستانهای اردکان. 24
اوقاف شهرستان های میبد. 25
مسجد تاریخی ارگ کرمان. 26

ــر ــالل احم ه
سازمان هالل احمر لومار ایالم. 1
ســازمان هــالل احمــر خراســان . 2

جنوبــی
هالل احمر کرمانشاه. 3
هالل احمر کردستان. 4
هالل احمر سقز کردستان. 5
هالل احمر سرو آباد کردستان. 6
هالل احمر قروه کردستان. 7
احمــر . 8 هــالل  مرکــزی  انبــار 

کردســتان اســتان  ســنندج 

دادگستـری
دادگستری بوشهر. 1
اســتان . 2 خمیــن  دادگســتری 

ی کــز مر
خانــواده . 3 دادگاه  دادگســتری 

مرکــزی اســتان 
دادگستری استان گیالن. 4
اســتان . 5 ســاوه  دادگســتری 

ی کــز مر
اســتان . 6 شــازند  دادگســتری 

ی کــز مر
دادگستری استان خوزستان. 7

زنــدان هــا
شهرســتان . 1 مرکــزی  زنــدان 

ن مــا کر
شهرســتان . 2 مرکــزی  زنــدان 

کرمــان اســتان  جیرفــت 
زندان مرکزی شهرستان زرند . 3

اســتان کرمــان
زنــدان مرکــزی شهرســتان بــم . 4

اســتان کرمــان
شهرســتان . 5 مرکــزی  زنــدان 

کرمــان اســتان  کهنــوج 

شهرســتان . 6 مرکــزی  زنــدان 
کرمــان اســتان  رفســنجان 

زندان مرکزی یزد. 7
 

معادن،صنایع و
ــای ــهرک ه ش

صنعتی
ــه . 1 شــهرک صنعتــی جــی کارخان

اصفهــان اســتان  ســازان  چــدن 
اشــترجان . 2 صنعتــی  شــهرک 

اگــزوز اصفهــان  شــرکت 
اشــترجان . 3 صنعتــی  شــهرک 

اصفهــان ذوب  رنگیــن  شــرکت 
اشــترجان . 4 صنعتــی  شــهرک 

اصفهــان قائمیــه  شــرکت 
روســتایي . 5 خانــه  تصفیــه 

ــتان  ــاد اس ــارس آب ــتان پ شهرس
بیــل د ر ا

شهرک صنعتی ایالم. 6
گروه صنایع غذایی فارسی. 7
جهــاد . 8 تحقیقاتــی  مزرعــه 

خراســان کشــاورزی 
ــر . 9 ــع فج ــکن صنای ــی مس تعاون

شــیراز
معادن سنگ شیراز و کازرون. 10
مجتمــع صنایــع صــدر شــیمی . 11

فــارس
مجتمع گلخانه صنعتی سنندج. 12
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان. 13
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان. 14
قرارگاه خاتم االنبیاء موسسه . 15

حــرا
مجتمع صنعتی رفسنجان. 16
مجتمع کشت وصنعت هامون . 17

کرمــان
مجتمع کشت وصنعت ایرانی . 18

ــان کرم
مجتمع دامداری فراورده های . 19

لبنــی جاللیــه هجــری کرمــان
مجتمع بتن امالح معدن کرمان. 20
معدن عباس آباد محالت. 21
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مجموعه معدن کوهبار محالت. 22
معدن سنگ خاتم االنبیا. 23
مجموعه معادن ساالری. 24
معدن پودر سازان دلیجان. 25
مجموعه سنگبری صدفکاران . 26

ــر( ــمی ف )قاس
صنایع سنگبری سنگستان. 27
مجتمع صنعتی و معدنی آهن و . 28

ــوالد بافق ف
مجتمــع تفریحی امیرارســالن . 29

کرمــان
ــن فکــور . 30 مجتمــع ســنگ آه

جــال  تهران)ســایت  صنعــت 
کرمــان آبــاد( 

مجتمع فوالد بوتیا کرمان. 31
مزرعــه 250 هکتــاری پســته . 32

علــی آبــاد خانــی
شهرک کاج امامزاده عبداله. 33
مجتمــع صنعتی و معدنی پویا . 34

ــان ــر کرم گه
مجتمــع تجــاری و اداری میالد . 35

ئمشــهر قا
تصفیه خانه های اراک و توابع. 36
مجتمــع ســنگ آهــن فــالت . 37

یــزد ایــران  مرکــزی 
مجتمع فوالد بوتیا کرمان. 38

ــروی انتظامی نی
ــداد ــه ام و کمیت

پادگان انصار الحجه فسا. 1
پادگان شهید باقری سپاه. 2
تیپ انصارالحجه فسا. 3
قــرارگاه خاتم االنبیاء موسســه . 4

حــرا
قــرارگاه عملیاتــی لشــکر ســی . 5

گــرگان
ــدر . 6 ــواد مخ ــا م ــازه ب ــتاد مب س

کرمانشــاه اســتان 
ســتاد اجرائــی فرمــان حضــرت . 7

ــزد ــعبه ی ــی ش ــام خمین ام
اســتان . 8 بازســازی  ســتاد 

پــل  ســر  در  مقــرر  مازنــدران 
کرمانشــاه ذهــاب 

پادگان آموزشــی نیروی هوایی . 9

ولیعصر)عــج( اردکان
سازمان بسیج سازندگی سپاه . 10

تهــران
کمیته امداد امام خمینی دینه . 11

ور اســتان کردستان
ــی . 12 ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت

کردســتان اســتان  ســنقر 
ــی . 13 ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت

کرمانشــاه دشــت  ماهــی 
کمیته امداد امام خمینی انبار . 14

کرمانشاه
ــی . 15 ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت

کرمانشــاه آبــاد  اســالم 
کمیته امداد استان چهارمحال . 16

و  بلداجــی  شــهر  بختیــاری  و 
بازفــت و  گندمــان 

ــی . 17 ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت
خوزســتان اســتان 

ســپاه حضرت قمربنی هاشــم . 18
شــهرکرد

سپاه آمل. 19
کمیته امداد کرمانشاه. 20
کمیته امداد تربت حیدریه. 21
ســپاه حضرت قمر بنی هاشم . 22

ــهرکرد ش
هاشــم . 23 قمربنــی   44 تیــپ 

د کر شــهر

ــراث فرهنگی می
ــن تاریخی و اماک

موزه عبرت تهران. 1
میــراث فرهنگی و گردشــگری . 2

ــی ــوزه پهلوان ــی م ــان جنوب خراس
مــوزه مــردم شناســی ســنندج . 3

کردســتان اســتان 
میراث فرهنگی گرگان اســتان . 4

گلســتان
ســازمان میــراث فرهنگــی و . 5

دســتی  صنایــع  و  ی  گردشــگر 
یــزد

زنــدان . 6 تاریخــی  مجموعــه 
یــزد اســکندر 

باغ موزه قصر آینه یزد. 7
موزه سنگ نواب وکیل یزد. 8

مــوزه نســخ خطــی کاظمینــی . 9
یــزد اســتان 

کاخ شمس کرمانشاه. 10
کاخ سلیمانیه کرمانشاه. 11
بــاغ خوردیــن آســتان قــدس . 12

رضــوی

ــن و ــپ بنزی پم
پمــپ گاز

پمپ بنزین گنج پدر سرعین. 1
جایگاه سوخت مهریزی سبزوار. 2
پمپ گاز پایگاه هوایی شیراز. 3
باشگاه شرکت نفت. 4
جایگاه بنزین سه تنبک المرد. 5
پتروشیمی استان کرمانشاه. 6
جمشــید . 7 تخــت  پتروشــیمی 

ن گیــال
پمپ گاز نور. 8
دشــت . 9 آهــو  بنزیــن  پمــپ 

ن چمســتا
جایــگاه ســوخت ســعیدیان . 10

ن ا ر نــد ز ما
جایگاه سوخت CNG نور. 11
جایگاه سوخت CNG سنجان. 12
جایگاه سوخت شریعتی مرکزی. 13
جایگاه سوخت رباط. 14
ــوره . 15 ــوخت دو منظ ــگاه س جای

ســبزوار بیهــق 

هتــل هــاو
تـاالرهـا

هتل آپارتمان 3 ســتاره ارشاد . 1
ســر عیــن

هتل شایان سرعین. 2
هتل قدس مشهد. 3
هتل رامسر دانشکاه ایران. 4
هتــل ایرانگــردی وجهانگــردی . 5

کرمــان
هتل هیالن رفسنجان. 6
هتل و تاالر کاخ کرمان. 7
هتل کاروانسرای مشیر یزد. 8
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تاالر آرمادا تهران. 9
ــرب . 10 ــه ای غ ــرق منطق ــاالر ب ت

ه نشــا ما کر
ــتان . 11 ــر اس ــار رودس ــل به هت

ن گیــال
تاالر آسمان شهر مازندران. 12
تاالر کریم خان مازندران. 13
تــاالر چهــار بــاغ آمــل اســتان . 14

مازنــدران
تــاالر نــاردون امیرکال اســتان . 15

مازنــدران
تــاالر اریکــه آریایــی اســتان . 16

مازنــدران
تاالر پــر پرواز پایــگاه هوایی . 17

شــهید دوران اســتان فــارس
هتل قصرالضیافه. 18

شــیالت، ســد و
نیـروگاه

شیالت مرکز رجائی مازندران. 1
اســتان . 2 تنکابــن  شــیالت 

ن ا ر نــد ز ما
ــروگاه ســیاه بهشــهر . 3 ســد و نی

مازنــدران اســتان 
نیروگاه اراک. 4
کلینیک آب و برق خوزستان. 5
تصفیه خانه شهرستان گرگان. 6

بیمــه هــا
بیمــه مرکزی جمهوری اســالمی . 1

ــرز ــران اســتان الب ای
تامین اجتماعی خوزستان. 2
سرپرســتی بیمــه ملــت شــعبه . 3

ــزد  ی
بیمه سالمت فسا . 4
بیمه سالمت مرودشت . 5
بیمه سالمت اقلید. 6
بیمه سالمت الرستان. 7
بیمه مرکزی ایران. 8
بیمه ایران کردستان. 9

شــعبه خســارت بیمــه ایــران . 10
اهــواز

مخـابـرات
ایــالم. 1 اســتان  مخابــرات 
مخابرات شهرســتان ایــالم مرکز . 2

آزادگان
مخابرات شهید کاظمی تهران. 3
مخابرات استان قم. 4
اســتان . 5 ســنندج  مخابــرات 

ن ســتا د کر

پــروژه هــا
وزارت امور اقتصاد و دارایی. 1
سیستم نظارت شهری شهرستان . 2

بهاباد
مرکــز صدا و ســیمای کرمانشــاه . 3

ــرگان ــیما گ ــدا و س ــز ص مرک
بازار بزرگ موبایل ساری استان . 4

مازندران
سیلوی کرمانشاه. 5
سیلوی قم. 6
نمایشگاه اتومبیل گلچین استان . 7

ن گیال
بــازار طــا فروشــان ســرای خــان . 8

ــز د ــه ی کهن
رســتوران زنجیره ای نیو اســتار . 9

یــزد
پایانه بار گندله ســازی اردکان . 10

ــزد ــتان ی اس
نمایشگاه بین المللی استان یزد. 11
نمایشگاه مرکزی فرش تهران. 12
نمایشگاه مرکزی فرش ساوین . 13

کرمــان
گالری جواهرات کوهپایه زاده . 14

ــان کرم
گالری جواهرات یاقوت ســفید . 15

ــان کرم
اتوبوسرانی  کاشان. 16
منتخــب . 17 انجمــن  داروخانــه 

کرمــان داروســازان 
راه آهن اراک استان مرکزی. 18
شــبکه دام پزشــکی ســاوه . 19

مرکــزی اســتان 
شبکه دام پزشکی اراک استان . 20

مرکزی

ــن . 21 شــبکه دام پزشــکی خمی
مرکــزی اســتان 

شــبکه دام پزشــکی خنــداب . 22
مرکــزی اســتان 

شــبکه دام پزشــکی کمیجــان . 23
مرکــزی اســتان 

خانه مدرن پاسارگاد مشهد. 24
خوابگاه های شهید بهشتی. 25
قطار شهری مشهد. 26

فـرودگاه
فرودگاه امام  خمینی)ره(. 1
فرودگاه عسلویه. 2
فرودگاه بوشهر. 3
فرودگاه کرمان. 4
فرودگاه ارومیه. 5
فرودگاه بم. 6
فرودگاه رفسنجان. 7
فرودگاه زاهدان. 8
فرودگاه چابهار. 9

فرودگاه یزد. 10
فرودگاه الرستان. 11
فرودگاه مشهد بخش لجستیک. 12
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