فهرست پیماوکاران مولد خورشیدی در سطح شهرستان مشهد
ردیف

وام شرکت

مدیر عامل

آدرس

ومایىده اجرایی

تلفه همراه

تلفه

1

آیٌدُ ظازاى ظیارظثس

هحعي خاکپَر

هیداى ظعدی  -خیاتاى ظٌاتاد -اًتْای ظٌاتاد-4پالک 48

هحود رضا اظکٌدری

9155033283

38059051

2

آظیا آتیط تَض

هرین جعفری

تلَار فکَری  -تیي فکَری  - 81ٍ79جٌة دفتر پیش خَاى دٍلت

هحود جعفری

09120337728

38816649

3

اطلط افرٍز شرق

احود رضا صفار

خیاتاى کالّدٍز -کالّدٍزً - 27ثش چْارراُ اٍل  -پالک 37

هحود صالح ذتیحی

09155106500

37268998

4

اکعَى اًرشی ظاهیا

حاهد رادهرد

تلَار فراهرزعثاظی  -فراهرز عثاظی  - 23پالک 12

حاهد رادهرد

09155222273

36082653

5

اًرشی پصٍّاى صٌعت خاٍراى

هصطفی پَرعلی

داًشگاُ فردٍظی  -هقاتل داًشکدُ فٌی ٍهٌْدظی  -هرکس رشد شوارُ یک ٍ -احد17

ظید عواد کَشش گراى

09154521634

38837385

6

ایدُ آل طرح آٍیصُ

حعام الدیي اهَری

هیداى صاحة السهاى  -هجتوع ظثحاى  -طثقِ دٍم ٍ -احد 207

حعام الدیي اهَری ظراتی

09153097112

36027593

7

پارت اًرشی رادیاى

هععَد صادقی

فلعطیي  - 29پالک 12/1

هععَد صادقی

09155599707

38468835

8

پیشگاهاى تاهیي فٌاٍری ارتثاط

ٍحید علی اکثری

تلَار آهَزگار -پالک 25

علیرضا خراظاًی

09151102305

36093155

9

رخ ًیرٍ خراظاى

اتَالفضل کشافی

احود آتاد -پاظتَر -22پالک یک

اتَالفضل کشافی

09151120602

38480816

10

رّیافت ّای َّشوٌد صدری ایراًیاى

شْرام قادری

هیداى آزادی -پردیط داًشگاُ فردٍظی -هرکس رشد ٍاحدّای فٌاٍری شوارُ3

هحود صداقتی پَر

09155225653

38764369

11

ظرٍ ًیرٍ

هحود ّادی شاُ تیکی

اًتْای تلَارّاشویِ  -ظوت چپ ً -ثش ّاشویِ  -76ظاختواى ظرًٍیرٍ

گلٌاز ًیکَیی

09157795474

38844390

12

ظَرًا الکتریک طَض

حعي قاظویاى

تلَار اهاهت  -تیي اهاهت  72 ٍ70طثقِ دٍم پالک 862

حعي قاظویاى

09155866236

36012107

13

ظَالرتاد اًرشی

حعیي اتَتراتی زارچی

هیداى آزادی ،درب شرقی داًشگاُ فردٍظی هشْد ،پردیط داًشگاُ ،هرکس رشد ٍاحدّای فٌآٍر شوارُ 4

حعیي اتَتراتی زارچی

09151245574

38792450

14

صٌایع پیشرفتِ َّا خَرشید

شْریار صاتر

هیداى آزادی  -پردیط داًشگاُ فردٍظی هشْد  -ظاختواى پصٍّشگاُ َّا خَرشید

شْریار صاتر

09153156049

38804406

15

صٌایع تَلید اًرشی پاک آتیِ

هحود تاغثاًی

تلَار فکَری  -فکَری  - 17پالک  - 17ظاختواى گرٍُ شرکت ّای آیتِ ٍ -احد 3

عثاض جَدکی

09155794685

38698609

16

فرااًرشی ظثسآذرخش

هْراى آزاد

خیاتاى ظٌایی -هجتوع ظثحاى -طثقِ اٍلٍ -احد 8

اهیرعثاظپَر

09151185293

37133153

17

ًیک ظاهاى تَض

ظید جَاد حعیٌی

خیاتاى ظٌایی  -ظٌایی ً -16ثش چْارراُ اٍل -طثقِ فَقاًی ترق ایواى -پالک 70

رضا دّقاًیاى

09120430116

37250166

18

ًیرٍظازاى زال

هحود ظٌچَلی

خیاتاى هدرض  -ظاختواى  -12طثقِ 7

هرتضی گل هحودی

09397673717

32282282

19

ًیک اًدیشاى اًرشی

ظعید ظالوی

ٍکیل آتاد -37قائن هقام فراّاًی  -4پالک 25

هحود حاجیاى

09155081816

38936304

20

ًیکاى صاًع شرق

ًاصر حعیٌیاى

کالّدٍز -36تیي اظفٌدیاًی  -4ٍ2پالک 165

ًاصرحعیٌیاى

09151152189

37125377

21

ًیاى الکترًٍیک

هحودعلی چوٌیاى

شْرک صٌعتی تَض  -تلَار اًدیشِ  -اًدیشِ  -4شوارُ218

احعاى تفضلی

09151562533

35414111

22

ًیرٍظازُ آظواى آرگَى

هْدی جوشیدی

حرعاهلی  -45حجت  -18پالک  -27طثقِ دٍمٍ -احد3

ذتیح اهلل جوشیدی

09155117005

37238468

