
دفتر نام مدیر نام شرکت آدرس مدیرعامل همراه

پرشین گودرزی معظمی محمد 09123136519 تماس تلفن -4واحد- تجارت بانک فوقانی طبقه- زاگرس ساختمان- دوم متری سی چهارراه- بهمن ۲۲ خیابان-کرمانشاه 09123136519

همراه صادقی جالل 9181316384-فوقانی طبقه روغنی تعویض جنب دوم بریدگی شاهد بلوار الهیه شهرک کرمانشاه 09181316384

اورامان همایی شیما 9183553094-سوم طبقه پور هاشم تاسیسات جنب کوهساری خیابان ابتدای جوانشیر میدان 09183850531

حوریث پور باوند نگار 9188572800-6واحد سوم طبقه بوستان مجتمع آباد حسین-سعدی خیابان کرمانشاه 09188365795

پایه محمدی شکوفه 9910209724-پور نقی ساختمان- کوهساری خیابان 09910209724

دایان آزادی نسیم 9183549054-1واحد اول طبقه- ۲ پالک- برزنجی کوچه- آقا وکیل چهارراه به نرسیده- اربابی خیابان-کرمانشاه 09183549054

شیب تاق ضیایی پژمان ناجی 09188327699-۵ واحد- گلستان ساختمان- سعدی برج- سعدی خیابان 09188327699

همسو رضیئی مهدی 09184800886-37425122 تماس تلفن-2 واحد- باران اداری ساختمان- پانیذ قنادی جنب-چوبی پل-فردوسی 09181312645

سامیار احمدیان مریم 09120833867-گاماسیاب شرکت جنب- پاالیشگاه روبروی- زن بلوار- سپاه میدان 09120833867

پرهیب نادری کاوه 09189019117-اول طبقه پارس ساختمان بیستون طبقاتی پارکینگ جنب عادل حداد خیابان کرمانشاه 09189019117

آبدیس اکبری علی باباخانی بهاره 09388496737-آناهیتا ساختمان- تقی محمد حاج خیابان-کرمانشاه 09388496737

حیات صورتی محسن 09120750369-34واحد- اول طبقه- غرب الماس تجاری مجتمع- طالقانی اله آیت خیابان- سپاه میدان- سنقر 09120750369

پایدار مرادی علی 09183870170-2 ک پال- برق چهارم کوی- شهریور۱۷ خیابان 09183870170

اسکان رفیعی کاوس 09188326988-اسکان مهندسی دفتر- چهارم طبقه- حافظ پاساژ- کاشانی اله آیت خیابان- کرمانشاه 09188326988

خان دیوا محمدی مهشاد 09186183405-اعظم فاروق خیابان 09186183405

آتیه مهکی فتحی حامد 09181280068-شهر اسالمی شورای روبروی- بیژندی شهید کوچه- باهنر شهید بلوار 09181280068

سازه مهرگان کزافی کریمی مریم 09180623630 تماس تلفن-  فدک ساختمانی کاالی نبش-کوهساری خیابان- کرمانشاه 09180623630

سینا سامانه



آرمه رضایی لیال 09183852554-کیا حاتمی فرش فوقانی طبقه- رجال فرش روبروی- شیرین پارک سمت به جوانشیر چهارراه- کرمانشاه 09183852554

ایدن اسفندیاری اکرم سینما جنب سپاه بلوار جمهوری میدان هرسین 09017594946

رادوین شاطری حامد ۸ منطقه شهرداری جنب- آریا پارک روبروی- آریا خیابان- متخصصین شهرک 09187174147

طرح راد پناهی غالمرضا 18 پالک- سهیلی کوچه- مصوری خیابان-کرمانشاه 09181334966

ایلیا حیدریان علیرضا اول میدان- اول فاز- رضا امام شهرک- صحنه 09188311430

کلبه راد صفری کیمیا 09361582627 تماس تلفن - ۲واحد اول طبقه- حنا ساختمان- پاسارگاد بانک کوی- گلستان چهارراه- کرمانشاه 09361582627

آبی صمدی سامان اداری اول طبقه- تجاری 15 قطعه- متری ۲۰ خیابان-زیباشهر- کرمانشاه 09398289197

بنا ارگ کریمی نگین ۱۰ واحد- ۷ طبقه- ارگ مجتمع- کاشانی میدان 09376236161

گستر نوین کری فعله محمدرضا رز پاساژ- استقالل کوچه نبش- بهشتی شهید خیابان- سنقر 09186211264

زاویه اکبری احسان ۱ پالک- میدانی کوی- کیش پاساژ جنب-مصدق سمت به- آزادی میدان 09374970569

روک سه کرانی سمیه رفاه بانک روبروی- خیام خیابان- توحید میدان- گیالنغرب 09928229633

ازپرسا خسروی میثم 09215361325 تماس تلفن - ۲ واحد ۱۶ پالک- همکف طبقه- ۱ آوین ساختمان- ۴ کوی- اصفهانی اشرفی کوچه- گلها بلوار- مسکن- کرمانشاه 09185668221

آباجر انجیرکی غالمی آرزو کوروش افق فروشگاه روبروی- فرهیختگان بلوار- ژاندارمری شهرک- کرمانشاه 09186897397

سبحان منصوری سلیمی آرش ۷ واحد ۲ طبقه مسعود پزشکی اداری مجتع- آبشوران متری ۱۲ خیابان- نائلی کوچه- رفعتیه-کرمانشاه 09188396056

آوات نیا صبوری عبدهللا ۵ واحد- سوم طبقه- سینا ساختمان-بهمن ۲۲ راه سه- بهشتی شهید بلوار 09188332572

زیگورات حیدری مجتبی ۱ واحد- اول طبقه- گلستان مجتمع- دانشسرا چهارراه- سعدی خیابان 09183391427

سورنا بنیانی سورنا سلیمانی دکتر روزی شبانه داروخانه جنب فهمیده و کبیر امیر تقاطع بین 1 فاز فرهنگیان 09187252600

حافظ فرخی فاطمه 09183893152-09394304169 تماس تلفن-چهارم طبقه-حنا اداری ساختمان-پارسیان بانک روبروی-بسیج چهارراه به نرسیده-کرمانشاه 09397572385

اطلس جباری حسین امیر ۶ واحد- اول طبقه- ۱ بلوک- غدیر اداری تجاری مجتمع- اتوبوسرانی ۲ شماره ترمینال روبروی- امامی مصطفی بلوار-کرمانشاه 09185710070



سیویل پور مهراب منوچهر 45 پالک سوم طبقه سعید پاساژ مدرس چهارراه کرمانشاه 09188312354

یاسین سورکالی پاشایی بهروز 4 واحد سوم طبقه زیتون اداری مجتمع مدرس خیابان ابتدای آزادی میدان کرمانشاه 09183323767

آیرو زنگنه احسان ۷ واحد- دوم طبقه- ماد مجتمع- شیرین خیابان- بسیج چهارراه 09188327396

تحکیم آنی افشین صادرات بانک روبری 6 پالک 127 کوی گذرنامه کرمانشاه 09183302522

مهراز سیفی کیومرث 23 واحد 6 طبقه- آراد برج حکومتی تعزیرات کوچه به نرسیده دوم متری سی بلوار کرمانشاه 09183339033

غرب روزان کازر جعفر دوم طبقه طال بازارچه ایران بیمه جنب دبیراعظم کرمانشاه 09188319152

کارون فتاحی آرش 6 واحد باران مجتمع جانبو فروشگاه جنب چوبی پل فردوسی خیابان کرمانشاه 09188874987

کرمانشاه بوم آباد محمدی محسن 09183317963 تماس تلفن-  پاندا فروشی شیرینی دوم طبقه- معلم پارک جنب- ۱ فاز فرهنگیان- امامی مصطفی بلوار 09183317963

غرب کتیبه قربی احسان 09188369401 تماس تلفن-بامداد مجتمع نشانی آتش چهارراه کرمانشاه 09188369401

ام.جی.ام ملکی علی 38395269-09188856716 تماس تلفن -13 واحد ۵ طبقه نوین برج دوم سیمتری بهمن ۲۲ کرمانشاه 09188856716

عمران ملکی خلیل دوم طبقه- امیر بازارچه- شهرداری پارکینگ-مدرس خیابان 09188326138

آران بیستونی رستمی سعید 09181332328 تماس تلفن-5واحد- دوم طبقه- باران ساختمان- سپه بانک جنب دوم متری سی چهارراه کرمانشاه 09181332328

معمار یاوری هوشنگ 17 پالک یاس کوچه نبش بهداری خیابان کرمانشاه 09188366814

یاس راکی سحر ۷ واحد ۴ طبقع- دژفام ساختمان- زنگنه دکتر کوچه- منتظری شهید خیابان- کرمانشاه 09181333789

پیرامید کیاست ساسان 4 واحد- چهارم طبقه- کریس ساختمان- صادرات بانک از بعد کوچه اولین- سوم متری سی بلوار- گذرنامه- کرمانشاه 09183393414

بانیان امیری رامین 5 واحد سوم طبقه برین ساختمان دوم متری سی چهارراه کرمانشاه 09181314657

آبادگران حبیبی فریدون همکف طبقه- ۸ پالک (زنگنه دکتر)خانی داراب شهیدان کوچه-کاشانی میدان 09123027025

ابتکار افشاریان داریوش ۵ طبقه-137 پالک- دایی حاج درمانگاه پشت- معتمدی خیابان-گلستان چهارراه- کرمانشاه 09181315967

سراسازه طهماسبی سحر سوم طبقه ۲ پردیس تجاری اداری مجتمع مدرس خیابان کرمانشاه 09183598907



سازان کلبه الماسوندی جالل 2 واحد 5 طبقه نظریان مجتمع شریعتی کرمانشاه 09183312315

غرب صفه نوریان مرضیه 380 پالک- ۱۴۰ کوی- مرکزی-کرمانشاه 09183877783

نوین آوا فرد ناظری مجتبی ۲ واحد ششم طبقه پویا برج اجاقی بلوار نبش- گلستان چهارراه 09122459242

نگار سازه صحراگرد الدین صالح سازمان نمایندگی جنب نقشبندی کوچه فاروقیه خیابان روانسر 09183561659

سیحون راد کریمی روناک دوم طبقه- ترنج پارک روبروی- اول کوچه- مطاعی چهارراه- فهمیده بلوار- ۱ فاز فرهنگیان- کرمانشاه 09181338337

کیسون پورزنجانی فرج علی بیژندی شهید کوچه- ذهاب سرپل 09187406759

بهستون مهر رحمتی محمد زمین زیر طبقه- امام درمانگاه روبروی-اول بست- سپه بانک از تر پایین-امام خیابان- خمینی امام میدان 09189385161

میرکان آبادی رحمت طاهره سیده شورچه خانه دفتر دوم طبقه گاز اداره روی روبه قلیوند بلوار همدان چهارراه کنگاور 09183388373

ویستا ملکی زینب 4 پالک- ویال مارکت هایپر روبروی- (شهدا کوچه)دوم کوچه- برق خیابان- بهمن22- کرمانشاه 09181339892

آرو آقایی اصغر علی سپه بانک فوقانی طبقه- ها کاردان کانون جنب- مهدیه کلینیگ روبروی- مهدیه 09188304911

پایدار معماری گورانی سرور 17 واحد- 5 طبقه- آنیتا ساختمان- شهرسازی و مسکن روبروی- بهمن ۲۲ راه سه- کرمانشاه 09185707060

ادیب مهندسی گروه منش ادیب یوسف سالمت صدای جنب- ها لک کوی جنب- گمرک خیابان 09183564855

دژار آزادی فاخره ۴ طبقه- فرشید عمارت- شهرداری پارکینگ سمت به (شیرین پارک)موید راه چهار 09186882422

آرش منصوری سلیمی امیر اول طبقه- ۱۷ پالک- الدن کوی- اجاللیه خیابان-کرمانشاه 09183321053

دلتا فرد خاتمی رامین علیزاده کوی خیام خیابان کرمانشاه 09188319015

سایه درخشانی رسول محمد ۷ واحد اول طبقه آناهیتا ساختمان رضا امام تاالر کوی اصفهانی تقی محمد حاج خیابان 09188362750

شهر کالن آبادی مهدی محسن 24 واحد- ۶ طبقه- آراد برج- حکومتی تعزیرات خیابان به نرسیده- دوم متری سی بلوار- کرمانشاه 09183559131

بهساز جباری صباح زاده حسن شهید کوچه- اسالمی انقالب خیابان- پاوه 09188361054

دانش جوشقانی رضا محمود 3 واحد اول طبقه کریستال برج خیام خیابان کرمانشاه 09121274774



صحرا محمدخانی اسماعیل ۱ هاوین کوچه- فاروقیه خیابان- شهری زمین 09181315590

پالژ شاهمرادی کریم 09188300003-08346220800 تماس تلفن-ایران مهر بانک جنب-شهدا خیابان- جوانرود 09188300003

آرشین گر همت گودرز دوم طبقه- دژفام ساختمان- زنگنه کوچه نبش- سنگر خیابان- کرمانشاه 09181316070

فرد خاتمی همتی عادله 2 واحد اول طبقه کریستال برج علیزاده اسفندیار کوی نبش خیام خیابان کرمانشاه 09129373565

چینه نیا هاشمی مریم 8 واحد- سوم طبقه- الهیه اداری ساختمان-شاهد میدان- الهیه شهرک 09216824844

فرداد صحرایی نسیم 52 واحد- اول طبقه- ایران طالی بازار- جامع مسجد روبروی-مدرس خیابان-کرمانشاه 09188328082

رسام شهسواری غریب محمد جنوبی ضلع- شهری زمین میدان روانسر 09188570646

آلفا شریفی مهران قدیم زندان پیچ-کاظمی شهید پارک به نرسیده- مرداد ۲۶ شهدا خیابان 09188881815

آسیا فشرده پای بابک 11 واحد 4 طبقه نوین برج دوم متری سی بهمن22 کرمانشاه 09373607821

بهارستان فیلی سارا المپیک ورزشی وسایل دوم طبقه سنگر خیابان کاشانی اله آیت میدان کرمانشاه 09189249311

افرا گر سوزن میترا پنجم طبقه- محمد ساختمان- الهامی کوچه نبش- رفعتیه خیابن 09183573662

زاگرس صفه نوریان معصومه 15 واحد- پنجم طبقه- کادوس برج- 282 پالک- دوم متری سی- نوبهار- کرمانشاه 09187315872

آسمانه عبدالرسولی زهرا سینا خیابان- سپاه بلوار 09184723245

بهفر خادمی الدین محی سوم طبقه کیمیا ساختمان رز گلفروشی روبروی دارائی خیابان کرمانشاه 09183312125

سونر غالمی نازنین 110 واحد -۶ طبقه- سبز سیب برج- مرکزی میدان سمت به متری سی چهاراه 09188563397

دژکام ملکی روناک فرشید عمارت- شهرداری پارکینگ سمت به- موید راه چهار 09188322688

آرکا سلطانی لیال .هفتم واحد-  سوم طبقه- کسری مجتمع- صادرات بانک جنب- کسری ابتداری- کسری خیابان 09186810687

آبادبنا مهدیان علیرضا ۴ واحد- دوم طبقه- مهر ساختمان- آقا آل شریفی خیابان- آزادی میدان- بهشتی شهید بلوار- کرمانشاه 09188309651

نگارین فر پاینده مجید 8 واحد 9 طبقه- ارک اداری مجتمع- کاشانی اله آیت میدان- کرمانشاه 09188555788



برساد امجدیان سونیا فیروزه قصر موسسه فوقانی طبقه صفا خیابان راهی سه انتهای گذرنامه خیابان کرمانشاه 09188579618

آئین نظری میر فرهاد همکف طبقه- 8 پالک-  دهخدا کوی- مصوری خیابان- کرمانشاه 09189320484

شاخص قادری الهه ۵ واحد- دوم طبقه- الهیه اداری ساختمان- شاهد میدان- الهیه-کرمانشاه 09216139982

پیشوا کاکایی پیام 09182697874 تماس تلفن-شیرین قصر شهرداری جنب شیرین قصر 09182697874

شمیم ریزوندی کریمی علی ۵ واحد- ۴ طبقه- الوین مجتمع- قوامین بانک جنب- ۲ شماره ترمینال- آزادی میدان 09183351893

نازین یاری اله مینو کوروش افق فوقانی طبقه- ویال خیابان- گالیول میدان-کرمانشاه 09106738839

شاروخانه تبار اسدی حمیده 09189328017 - 08345247051 تماس تلفن-  باقری شهید کوچه نبش کشوری شهید خیابان آباد اسالم 09189328017

آفیس آرت گراوندی مسلم 09187352395 تماس تلفن-12 پالک ۵ کوی کارمندان دوم خیابان کرمانشاه 09187352395

راژه لطفی سعید راژه ساختمان طراحی مهندسی دفتر سابق کشاورزی بانک جنب اعظم فاروق خیابان پاوه 09188883881

رابین افضلی مهسا ۱ واحد- حاضری ساختمان- نوین اقتصاد بانک جنب- بسیج چهارراه 09188899967

میهن نعمتی نسرین اول طبقه ایران طالی پاساژ جامع مسجد روبروی مدرس خیابان کرمانشاه 09189375460

پارامتریک راستاد لیال 7 واحد- چهارم طبقه- فردوسی اداری ساختمان- فردوسی میدان- کرمانشاه 09189187299

حک امجدیان کامبیز پاسارگاد مجتمع جنب- چهارم کوچه نبش- ویال بلوار- کرمانشاه 09188396898

آبادگر گوراجوبی اسفندیاری پرستو محمدی راه چهار سمت به هدایت چهارراه آباد اسالم 09188587694

پاتاق علیپور طیبه 6 واحد- سوم طبقه- گلستان مجتمع- دانشسرا چهارراه- سعدی خیابان 09183361326

آرا زاده صالح سعیده اول طبقه- یاس تجاری مجتمع- اسالمی انقالب خیابان 09189924667

نوژا زاده مختاری فرشاد قدیم تبلیغات سازمان جنب شهری زمین روانسر 09188559840

بهار کرم علی 09189269341 تماس تلفن سوم طبقه پور هاشم یار میهن ساختمان ملت بانک مقابل اجاق چهارراه کرمانشاه 09353354202

آوانگارد جلیلیان سمیه ۱۸۰ پالک- نفت متری ۱۴-  پارک روبروی- صابونی بطرف- رجائی شهید خیابان 09180547058



کیانا عزیزی میر رنجبر شیرین مهیار آپارتمان- همکف طبقه- 213 کوی نبش- بهایی شیخ خیابان- آقا آل چهارراه از بعد- دوم متری سی-کرمانشاه 09189969149

آنامیس قضایی شکوفه 09189222514 تماس تلفن-  رازی بیمه ساختمان دوم طبقه- بسیج چهارراه به نرسیده- بهشتی شهید بلوار- کرمانشاه 09189222514

تارمه لرستانی روناک 16 واحد دوم طبقه اداری واحد پاساژالبرز مدرس خیابان کرمانشاه 09181335270

نیشتمان شناس حق کامبیز گلها بست بن- برق اداره جنب-چمران شهید خیابان ابتدای- امام میدان 09183306572

ساوند ساویز فهیمه ۷ واحد سوم طبقه- حنا ساختمان- محمودی بهرام شهید کوچه-بهشتی شهید بلوار- آزادی میدان- کرمانشاه 09183864562

چیدمان عبدالهی مژگان 26 واحد 7 طبقه محمد ساختمان احمر هالل خیابان کرمانشاه 09375682297

خاک حسینی مختار خاک مهندسی دفتر- همکف طبقه- شهرداری پاساژ- شهدا میدان-پاوه-کرمانشاه 09128589483

خورشید صفریان سپیده ۲ واحد اول طبقه- ۲ پالک- برزنجی کوچه- آقا وکیل چهارراه به نرسیده- اربابی خیابان-کرمانشاه 09188393240

مهستان صوفی فرمیسک ۲ واحد اصلی 561 پالک دوم طبقه نظری پاساژ غربی مطهری بلوار 09365851355

مدرن محمدی فیصل اسپادانا ساختمان- امین دبستان از باالتر-سالمی سرهنگ کوچه- کسری خیابان- فردوسی میدان- کرمانشاه 09188314587

آریاک تبار رضایی افسانه 4 سرو کوی جنوبی امیرکبیر بلوار یک فاز فرهنگیان کرمانشاه 09189290631

رنگ و آب اعتمادی پوریا دو واحد سه طبقه نظری ساختمان جوانشیر راه چهار سمت به اجاق راه چهار کرمانشاه 09386198573

گستر غرب قادری پدرام دوم طبقه طال بازارچه ایران بیمه جنب دبیراعظم 0918331937

مهرآزان احمدی الهه سوم طبقه- آزادی مجتمع- فاطمه سید خیابان ابتدای- آزادی میدان- کرمانشاه 09180663690

معراج اکبری الهام 10 واحد- دوم طبقه- حنا ساختمان- محمودی بهرام شهید کوچه بهشتی شهید بلوار کرمانشاه 09186324805

سازه ماهان شهالیی فرشید زمین زیر طبقه- ۸ پالک- خواه نادری محسن شهید کوچه- گلریزان میدان 09188859763

آژوان وشی سیاه مریم ۲ واحد ۲ طبقه المپیک ساختمان- رضوان مجتمع روبروی- دو شماره ترمینال روبروی- فاطمه سید خیابان 0935773200

شاهکار ریزوندی کریمی حامد 4 طبقه- الوین ساختمان- قوامین بانک جنب- 2 شماره ترمینال- آزادی میدان کرمانشاه 09182270806

ارشیا ویسی اردشیر حمزه خیابان- بسیج میدان-جوانرود 09188886186



کاخ جمشیدی الدن ۸ واحد- سوم طبقه- نوین برج- دوم متری سی- بهمن 22- کرمانشاه 09188334884

گستر بام فتاحی مصطفی نور پیام دانشگاه مقابل-نی باغ-کرمانشاه 09183312245

گوران خواه جعفری علی امید یک پالک-شهیم صالح محمد شهید کوی-گلستان چهارراه-امامی مصطفی بلوار-کرمانشاه 09183851623

روندی معصومه

تکنیک پور محمد سعید 86پالک- بهمن 22 کالنتری روبروی- گذرنامه خیابان- کرمانشاه 09181260032

سام قنبر سراب هاشمی مهسا ۴ واحد- ۹ طبقه- ارگ تجاری اداری مجتمع- کاشانی اله آیت میدان-کرمانشاه 09183552537

پارسیس افزون سال بهاره ۹ واحد- پنجم طبقه- بوستان مجتمع- بوستان مجتمع- آباد حسین خیابان- سرا دانش چهارراه- سعدی خیابان- کرمانشاه 09181303074

نو ایده فرامرزنژاد علی عظیمی کوچه- شهدا خیابان- انقالب بلوار- کنگاور 09183375310

آئب ارگنه کرمی فردین اول طبقه- رضایی ساختمان- جانبازان بازارچه- شاهد میدان سمت به رسالت میدان- الهیه- کرمانشاه 09183301206

باستان نجفی یونس اول طبقه- ایران پاساژطالی- جامع مسجد روبروی- مدرس خیابان- کرمانشاه 09186826921

فراز قنبری بهراد ۸واحد- چهارم طبقه- بوستان مجتمع- آباد حسین خیابان- سرا دانش چهارراه- سعدی خیابان- کرمانشاه 09188362842

نوین محمدی عبدالرضا اداری ۲ طبقه- ۱۱ پالک- البرز خرید مرکز- اجاق چهارراه به نرسیده-مدرس خیابان- کرمانشاه 09188316561

آسا آسمان نادری مژده شیخی امالک دوم طبقه-  شهریور 17 خیابان-  صحنه 09369144727

آرانیک احمدی فاطمه ۸ پالک-  حافظ خیابان-  خیام خیابان-  کرمانشاه 09107743528

معماری هنر هزارخانی محسن معماری هنر دفتر ۶ واحد سوم طبقه-  دژفام ساختمان-  تهران فنی مجتمع روبروی-  زنگنه دکتر کوی نبش-  سنگر خیابان-  کرمانشاه 09188375419

پارس نائمی اصغر علی 19 واحد پنجم طبقه محمد اداری تجاری مجتمع - 58 پالک-  مصوری مدنی شهید خیابان-  سبحانی سلیم شهید کوچه-  خیام-  کرمانشاه 09181320514

دژفام کبرایی محمد دوم طبقه-  دژفام ساختمان-  زنگنه کوی نبش-  دارایی خیابان-  اعظم دبیر خیابان-  کرمانشاه 09183582260

شهر آرمان فر نادری رضا حمید 22 پالک - 305 کوچه-  مصوری-  کرمانشاه 09188327199

یاسا خادمی عرفان چهارم طبقه-  ارم ساختمان-  کاشانی هللا آیت میدان-  کرمانشاه 09188592422

اوستا اسماعیلی آرش 09188321804 -38231638 تماس تلفن - ۴ واحد ۱ طبقه-  رازی بیمه فوقانی طیقه-  بهشتی شهید بلوار-  کرمانشاه 09183580834



آناهید موالیی مهناز 09188321804 38231638 تلفن ۴ واحد اول طبقه رازی بیمه ساختمان پاسارگاد بانک کوی نبش بسیج چهارراه به نرسیده بهشتی شهید بلوار کرمانشاه

مقیاس پور باوند احمد علی همکف طبقه - 0 پالک-  متری ۱۲ خیابان-  متری 10 خیابان-  سوند پیره-  کلیایی سنقر 09188378356

نو طرح بخشی حسن ۴ واحد-  فوقانی طبقه-  اسدی پاساژ-  بهشتی خیابان-  سنقر 09106635121

رسپینا سلیمی بهناز ۱ واحد - ۹ طبقه ارگ اداری مجتمع-  کاشانی هللا آیت میدان-  کرمانشاه 09188873660

ایده موالیی بهزاد 09183315899 تماس تلفن-  اول طبقه-  غدیر مجتمع-  شهرستانی روبروی-  امامی مصطفی بلوار-  کرمانشاه 09035332609

سوم هزاره آقایانی مهدی دوم طبقه-  سعید پاساژ-  غدیر میدان طرف به-  مدرس چهارراه-  کرمانشاه 09183590637

آروین گوهرچقایی سارا 2 واحد 2 طبقه-  نظری پاساژ-  غربی مطهری بلوار-  کرمانشاه 09188853864

بهشت هشت احمدی بهروز 72 پالک-  عاطفی کوی-  امامی مصطفی بلوار-  کرمانشاه 09183369500

هستی حسینی شهال گلشن متری 16 نبش چاله چاله چهارراه-  بهمن 22-  کرمانشاه 09187292334

انسیس نجفی مجید اول طبقه-  کوثر زرهون پاساژ-  ره امام خیابان-  هرسین 09183589565

پایستار کلکانی چراغی پریسا دوم طبقه-  دژفام ساختمان-  زنگنه کوچه نبش-  سنگر خیابان 09182093820

مدائن پرویزی قامت سوم طبقه-  کدیس ساختمان-  اول کوی-  سوم متری سی بلوار-  صادرات بانک نبش-  آقا آل بلوار-  کرمانشاه 09181323666

ژین زرساو میالد ژین مهندسی دفتر-  اول طبقه-  مولوی پاساژ-  مولوی میدان-  پاوه 09187275089

گستر طرح مسکره براتی رضا محمد مخابرات اداره روبروی-  فاروقیه خیابان-  روانسر 09188311755

ماپریس شاهرخی هیوا فتاحی شهید کوچه-  حمزه خیابان-  جوانرود 09128972912

رهام علیمرادی اشکان جامع مسجد جنب-  ترمینال جنب-  پاوه 09381875326

افراز پاوه خاکبان مولودی صبا 09188304623 - 38244769 تماس تلفن 2 واحد اول طبقه185 پالک-  حافظ کوی نبش-  معلم پارک مقابل-  امامی مصطفی بلوار-  کرمانشاه 09188304623

طراحان خانه پوران توکلی سمیرا 09194701120 - 38100038 تماس تلفن-  شهرداریها همیاری ساختمان-  بهادار اوراق بورس سازمان جنب-  بهشتی شهید بلوار-  کرمانشاه 09194701120

سایبان مرادی الهام 09188306386 تماس تلفن - 22 پالک-  مانی کوی-  رفعتیه میدان-  کرمانشاه 09187568646



شهر آتی جعفری امیر 25 واحد - 7 طبقه-  محمد اداری تجاری ساختمان-  فاطمی میدان به نرسیده-  کرمانشاه 09187206026

ساز برج جعفری سمیرا 2 واحد 1 طبقه-  محمد اداری تجاری ساختمان-  فاطمی میدان به نرسیده-  کرمانشاه 09213876956

کبیر نیا ناصح فرزاد 34 پالک-  نور عمارت-  خسروی شهید خیابان-  بهمن 22 راه سه-  کرمانشاه 09183304944

آرین کاوسی بخش اله 09183321695 - 38229732 تماس تلفن اول طبقه مهر ساختمان رضوان طبقاتی پارکینگ جنب صادقپور شهید خیابان آزادی میدان کرمانشاه 09183321695

آریس نوری امید 14 واحد-5 طبقه-نوین برج-اختالف حل شورای به نرسیده-دوم سیمتری-کرمانشاه 09183584010

آرتان اغتفاری میثم 37231064-09183331317-تماس تلفن - 7واحد ۴ طبقه-  گلستان اداری مجتمع-  سرا دانش چهارراه-  سعدی خیابان-  کرمانشاه 09183331317

باروک احمدی مهدی 09188335362 تماس تلفن-15 پالک-یاس 111 کوچه-بهداری شهرک-کرمانشاه 09188335362

باغ چهار ساکنه یاری مهرداد 09214548494-38395111 تماس تلفن-ملیکان برج اول طبقه-114 کوی نبش-رشیدی کوکب خیابان-بهمن 22-کرمانشاه 09183872741

نقشینه متین صادقی داود 09188392616 تماس تلفن-هشتم طبقه-کادوس ساختمان-سامسونگ نمایندگی جنب-متری سی چهارراه-کرمانشاه 09188392616

آرشن سراج کمالی نازنین 09181306939-38373290 تماس تلفن-۴ واحد-تجارت بانک فوقانی طبقه-زاگرس ساختمان-دوم متری سی جهارراه-بهمن 22-کرمانشاه 09188583760

رستا امیری لیال 09188368524-38369131 تماس تلفن-رستا مهندسی دفتر-تعزیرات سمت به-دوم متری سی چهارراه-کرمانشاه1 09186236326

آرک امیری آرزو 09186828269-38359737-191 پالک-خاتون قنادی جنب-قائم پارک از کاویاربعد کریم خیابان بهداری اصلی خیابان بهداری شهرک کرمانشاه 09186828269

آالن چقازردی شایسته 09183565027 تماس تلفن -5 محضر دوم طبقه-مطهری متری چهل- کرمانشاه 09021379213

برنا امجدیان مهناز 09188557471 تماس تلفن-۱ واحد ۲۶ پالک- غربی 120 کوی-وحدت بلوار-دوم سیمتری-بهمن 22-کرمانشاه 09188557471

معاصر پور علی نرگس 09189265039 تماس تلفن-همکف طبقه- قبادی شاه پاساژ- اشرفی خیابان-گیالنغرب 09189265039

بهسرا شریعتی کامبیز 09181312276 تماس تلفن-زیرزمین طبقه-۷ پالک-3 نرگس کوی-ژاندارمری شهرک-کرمانشاه 09181312276

کانسپت احمدی گالویژ 09183563005 تماس تلفن-برق اداره کوچه سر-شهرداری از تر پایین-شهدا خیابان-جوانرود 09183563005

مارو سانی بهرامی ایرج 09188345739-08342220111-08342233376 تماس تلفن-مارو سانی طراحی دفتر-خانه جم کوچه-مرکزی پل-امام خیابان-ذهاب سرپل 09188345739

بهسازان غالمی علیرضا 09188396379-45244431 تماس تلفن-رانی تاکسی آخر ایستگاه-انتظامی نیروی شهرک-آباد اسالم 09188396379



ساخت بام نادری جواد 09188394659 تماس تلفن- اول طبقه-189 پالک-هفت فروشگاه روبروی-رسالت میدان به نرسیده-شاهد بلوار-الهیه-کرمانشاه 09188394659

آرنا نادری الهه دوم طبقه-هفت فروشگاه روبروی-رسالت میدان به نرسیده-شاهد بلوار-الهیه-کرمانشاه 09189311322

آساره حقیقی مهسا 09186801380 تماس تلفن-73 پالک-359 کوی-پور انصاری کوی-گلستان خیابان-کرمانشاه 09187254168

پارتانیساپایاطرح پورمحمدی پریا 09183590675 تماس تلفن-فیروزه قصر موسسه فوقانی طبقه-صفا خیابان روبروی-(گذرنامه)آقا آل بلوار-کرمانشاه 09183590675

گستر ابنیه سلیمانی سجاد 09188360523 تماس تلفن-۴ پالک-شیرین پارک روبروی-مهدیه خیابان-کرمانشاه 09222174521

پرند زاده نقی رضا 09398326058-38263137 تماس تلفن-شمس آالت آهن جنب-102 خیابان-آباد دیزل-کرمانشاه 09185560886






























