فهرست پیماوکاران مولد خورشیدی در سطح شهرستان مشهد
ردیف

وام شرکت

مدیر عامل

آدرس

ومایىده اجرایی

تلفه همراه

تلفه

1

آغیا آتیع تَظ

هسین جعفسی

تلَاز فکَزی  -تیي فکَزی  - 81ٍ79جٌة دفتس پیش خَاى دٍلت

هحود جعفسی

09120337728

38816649

2

آفتاتگسداى تاتاى شسق

ًَید یکتای

هیداى آشادی  -داًشگاُ فسدٍغی  -هسکص زشد فٌاٍزی شوازُ یک  -اتاق 111

هحود حکوت

09158232022

38837381

3

اطلع افسٍش شسق

احود زضا صفاز

خیاتاى کالّدٍش -کالّدٍشً - 27ثش چْاززاُ اٍل  -پالک 37

هحود صالح ذتیحی

09155106500

37268998

4

اکػَى اًسضی غاهیا

حاهد زادهسد

تلَاز فساهسشعثاغی  -فساهسش عثاغی  - 23پالک 12

حاهد زادهسد

09155222273

36082653

5

اًسضی پطٍّاى صٌعت خاٍزاى

هصطفی پَزعلی

داًشگاُ فسدٍغی  -هقاتل داًشکدُ فٌی ٍهٌْدغی  -هسکص زشد شوازُ یک ٍ -احد17

غید عواد کَشش گساى

09154521634

38837385

6

اًسضی ّای تجدیدپریس خساغاى

هحود علی ضاهي

آب ٍتسق  -تلَاز شْید فکَزی  -شْید فکَزی  -17پالک ٍ- 17احد6

اهید جاٍیدی

09357958095

38650811

7

ایدُ آل طسح آٍیطُ

حػام الدیي اهَزی

هیداى صاحة الصهاى  -هجتوع غثحاى  -طثقِ دٍم ٍ -احد 207

حػام الدیي اهَزی غساتی

09153097112

36027593

8

ایوي غپْس کْستا غٌاتاد

هحود جَاد اًصازیاى

زاٌّوایی  -5پالک ٍ -8احد 3

هحود جَاد اًصازیاى

09156863162

38464987

9

پازت اًسضی زادیاى

هػعَد صادقی

فلػطیي  - 29پالک 12/1

هػعَد صادقی

09155599707

38468835

10

پیشگاهاى تاهیي فٌاٍزی ازتثاط

ٍحید علی اکثسی

تلَاز آهَشگاز -پالک 25

علیسضا خساغاًی

09151102305

36093155

11

زخ ًیسٍ خساغاى

اتَالفضل کشافی

احود آتاد -پاغتَز -22پالک یک

اتَالفضل کشافی

09151120602

38480816

12

زّیافت ّای َّشوٌد صدزی ایساًیاى

شْسام قادزی

هیداى آشادی -پسدیع داًشگاُ فسدٍغی -هسکص زشد ٍاحدّای فٌاٍزی شوازُ3

هحود صداقتی پَز

09155225653

38764369

13

غسٍ ًیسٍ

هحود ّادی شاُ تیکی

اًتْای تلَازّاشویِ  -غوت چپ ً -ثش ّاشویِ  -76غاختواى غسًٍیسٍ

گلٌاش ًیکَیی

09157795474

38844390

14

غَزًا الکتسیک طَظ

حػي قاغویاى

تلَاز اهاهت  -تیي اهاهت  72 ٍ70طثقِ دٍم پالک 862

حػي قاغویاى

09155866236

36012107

15

غَالزتاد اًسضی

حػیي اتَتساتی شازچی

هیداى آشادی ،دزب شسقی داًشگاُ فسدٍغی هشْد ،پسدیع داًشگاُ ،هسکص زشد ٍاحدّای فٌأٍز شوازُ 4

حػیي اتَتساتی شازچی

09151245574

38792450

16

شعاع گػتس شسق

هْدی زًجثس

تقی آتاد -هلک شعساء تْاز  -54زشم  - 2پالک 10

حوید زضا صودی

9155071065

38521634

17

صٌایع پیشسفتِ َّا خَزشید

شْسیاز صاتس

هیداى آشادی  -پسدیع داًشگاُ فسدٍغی هشْد  -غاختواى پطٍّشگاُ َّا خَزشید

شْسیاز صاتس

09153156049

38804406

18

صٌایع تَلید اًسضی پاک آتیِ

هحود تاغثاًی

تلَاز فکَزی  -فکَزی  - 17پالک  - 17غاختواى گسٍُ شسکت ّای آیتِ ٍ -احد 3

عثاظ جَدکی

09155794685

38698609

19

گیتی اًسضی

هحػي خاکپَز

هیداى غعدی  -خیاتاى غٌاتاد -اًتْای غٌاتاد-4پالک 48

هحود زضا اغکٌدزی

9155033283

38079

20

ًیک غاهاى تَظ

غید جَاد حػیٌی

خیاتاى غٌایی  -غٌایی ً -16ثش چْاززاُ اٍل -طثقِ فَقاًی تسق ایواى -پالک 70

زضا دّقاًیاى

09120430116

37250166

21

ًیسٍغاشاى شال

هحود غٌچَلی

خیاتاى هدزظ  -غاختواى  -12طثقِ 7

هستضی گل هحودی

09397673717

32282282

22

ًیک اًدیشاى اًسضی

غعید غالوی

ٍکیل آتاد -37قائن هقام فساّاًی  -4پالک 25

هحود حاجیاى

09155081816

38936304

23

ًیکاى صاًع شسق

ًاصس حػیٌیاى

کالّدٍش -36تیي اغفٌدیاًی  -4ٍ2پالک 165

ًاصسحػیٌیاى

09151152189

37125377

24

ًیاى الکتسًٍیک

هحودعلی چوٌیاى

شْسک صٌعتی تَظ  -تلَاز اًدیشِ  -اًدیشِ  -4شوازُ218

احػاى تفضلی

09151562533

35414111

25

ًیسٍغاشُ آغواى آزگَى

هْدی جوشیدی

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

ذتیح اهلل جوشیدی

09155117005

37238468

