
 20/11/1400بازنگری شده در تاريخ   ليدکنندگان کاشی و سراميک کشور ليست اعضاء انجمن صنفی تو

 فکس تلفن آدرس نام مدير عامل نام شركتها 

 مهرزاد پور کريم آپادانا سرام  .1
 کوچه گلدشت-مالصدرا روبروی بيمارستان بقيه اهلل اعظم

 1993645413کدپستی  8پالک-بن بست گلدشت يک
84310000 88061946 

 حسنیسيد مصطفی  ف آبادجآسيا ن  .2
مجتمع تجاری و اداری  –ابتدای چهارباغ باال  –اصفهان 

                         8173696613کدپستی  -517واحد -3طبقه -2کوثرفاز

36204741 

031 

36204739 

 

 ابراهيم فرزانه آريا سرام پرديس  .3
 -تیشهرک صنع -شهرستان سراب -آذربايجان شرقی

 شرکت آريا سرام پرديس – 15خيابان سبالن 

5-43216530 

041 

43216531 

041 

 اسالمی آرين سرام ابرکوه  .4
کد پستی:  –بلوار نصر  -ميدان دروازه قرآن  -يزد 

8918797119 

8-35284051 

035 
130داخلی  

5.  
آماتيس شهر 

 بابک
 حسين بابائی زاده

 شهرک صنعتی -شهر بابک -کرمان

 7755196810کدستی: 

5-34128000 

034 
 

 شهرک صنعتی جهان آباد -جاده ميبد يزد 12کيلومتر  سيد علی شاطرچی احسان ميبد  .6
3-32372200 

32372389 

32372479 

035 

7.  
 احسان نيرو ميبد

 )گرانيت آريا(
               جاده يزد ميبد 14کيلومتر  الهه خالقيه

5-32372180 

3137 

32372179 

035 

 شرکت کاشی ارچين –ابتدای جاده مزرعه کالنتر  –ميبد  ايیضيمنصور  ارچين  .8
323720610 

035 
32372076 

 يزدی محمد ابراهيم ارس  .9
مقابل بانک  –چهارراه ارسيون  –خيابان جی  –اصفهان 

 مجتمع کاشی ارس –ملی ابر 

2-35245840 

031 

2-35245840 

031 

 ارگ ارغوانی  .10
محمدحسين صفدری 

 زاده
 ابتدای جاده چوپانان –يزد ميبد کيلومتری جاده  35

7-32372915 

035 
32374095 

 مهربانی حبيبیيعقوب  اطلس مهريز  .11
-خيابان شقايق -بلوارنسترن-شهرک صنعتی هرفته-مهريز

 8991187455کدپستی: 20پالک 

20-32553412 

035 
32553411 

 24پالک  –کوچه اتحاد  –شيراز جنوبی  –مالصدرا  نظيفیفرزاد  البرز  .12
3-88055890 

88210017 
88612391 

13.  
 الماس کبير شمس

 )راک صنعت سرام(
 آبادی محمد حاجی

شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای  -آباد )فشافويه( حسن-تهران

 1پالک  -3بلوار بهارستان، بلوار دشتستان، نبش گل افشان 
86-56234075 56234073 

14.  
الماس کوير 

 رفسنجان
 ترابیسيد مصطفی 

 جاده رفسنجان کرمان  10ر کيلومت –رفسنجان 

                       7733341050کد پستی: 

2-34285801 

034 
34282805 

 حسن زاده الوند  .15
    4طبقه 2پالکخيابان رحيمی  -نلسون ماندال -تهران

 028-32221919داخلی 1280 کارخانه:

22057811 

 

32224866 

028 

 مرضيه سهرابی امرتات سرام  .16
-خيابان سامان-ابان شيراز جنوبیخي-خيابان مالصدرا

 1435854781کدپستی:               4طبقه -31پالک 

3-32721590 

035 
32721594 

 ابوالفضل خالقيه امين ميبد  .17
 7کيلومتر  -یکنار گذر شرق -ميبد

 8965136483کدپستی: 

32374100 

035 

32374114 

 



 فکس تلفن آدرس نام مدير عامل نام شركتها 

18.  
 اورست 

 آل ايده
 پشت کارخانه کاشی عقيق -جنب پليس راه –اشكذر  –يزد  لطفعليانیهدايت 

3-32727510 

 201داخلی

32727514 

035 

 طباطبايیفرخ  ايفا سرام  .19
خيابان  –خيابان سبزی  –جماران  –نياوران  -تهران

 12پالک  –نبش کوچه آفتاب  –اژدری 

28163100 

28163163 

28163300 
28163333 

 زاده ضی صفدریمرت باستان  .20
 –جاده فرعی مزرعه کالنتر  –جاده ميبد يزد  5کيلومتر 

 8965136159کدپستی:  جنب کاشی گلچين

9-32372053 

035 

32372060 

035 

 برخورداری برج اردکان  .21
بزرگراه رياست جمهوری حدفاصل  20کيلومتر  –اردکان 

  8951833814الكتروگرافيتی و گندله سازی کد پستی:

9-32258065 

035 
32258064 

 برليان رفسنجان  .22
سيد رضا حسينی نژاد 

 پور يزدی

-کوچه نازآفرين-خيابان شاه نظری-ميدان محسنی

                                               32واحد-6طبقه-4پالک
22263399 22263398 

 مجيد کيانی بيستون  .23
، بن بست 2حصارک،جاده قزل حصار،خيابان ميثم -کرج

 3199183800: کد پستی 2واحد ،1،طبقه 874کپال،9مهر

3559 

026 

34802899 

026 

 کامرانیامين  پارس  .24
خ -خ  جلفا  -باالترازپل سيدخندان - خ شريعتی

 22873255                            19پالک  -ارسباران
22872883 

9-22883447 

22873163 

22872872 

25.  
پارسيان سرام 

 ميبد
 زاده صفدریمحمد 

 بعد از کاشی باستان –جاده مزرعه کالنتر  –د ميب

 889651366161کدپستی: 

8-32372281 

035 

32372283 

26.  
پارميس سراميک 

 رفسنجان
 آزيتا نامور

-کوچه نازآفرين-خيابان شاه نظری-ميدان محسنی

                                               32واحد-6طبقه-4پالک
22263399 22263398 

 مطهری گاد سپاهانپاسار  .27
 8878156725کد پستی:-ناحيه صنعتی گندمان -بروجن

 09135092397آقای زمانی   

34624012 

038 

 

 پرديس سرام پاژ  .28
  پارساسيد 

 جالل زاده

 شهرک صنعتی عطار -نيشابور -استان خراسان رضوی

 9331143316کد پستی: 

91001202 
 

43239565 

051 

 معين زادهمحمدعلی  پرديس يزد  .29
 ابتدای جاده حاجی آباد -اشكذر –يزد

 8917963187کد پستی:  

3394 

035 
38421500 

 پرسپوليس يزد  .30
 مهديه

 رمضانی زاده

مجتمع کاشی و سنگ  -جاده يزد کرمان 25کيلومتر -يزد

                                          8981187957کد پستی: -پرسپوليس

3199 

32530060 
32530061

035 

31.  
ن کاشی پرشي

 ايرانيان

 محمد حسين 

 زادگان صباغ

های علی  جاده دوم کوره–جاده يزد،تهران 3کيلومتر –يزد

 8946191946کد پستی:–جنب پست برق صدوق –آباد 

4-32765821 

035 
4-32765821 

32.  
تانيا سرام 

 گاريزات
 حسن زارع شاه آبادی

 كوه ،ناحيه گاريزات، شهرک صنعتی پشت -تفت-يزد

 8998147119کد پستی: 

7-35248615 

035 
35248614 

 صمد حسن زاده تبريز  .33
ساختمان  -خيابان فياضی )فرشته( نرسيده به چناران

 7طبقه  -24فرشته 

22012830 

22012840 
 

   تكسرامساختمان –60پالک -ظفر يابانخ همتی تكسرام  .34
22923101 

91034340 
22922569 

 حسين صفی خانی جم  .35
 -ساختمان پارس  –رک ساعی روبروی پا –خيابان وليعصر 

 1433895914کد پستی  2276پالک 

88104120 

88725315 
88711229 



 فکس تلفن آدرس نام مدير عامل نام شركتها 

 رويا فرخ نيا جهان کيهان ميبد  .36
 3بلوار مريم کارآفرين -شهرک صنعتی جهان آباد -ميبد

 8965136689روبروی داروسازی ياس کدپستی: 

1-38413720 

32372826 
035 

 حافظ  .37
 مصطفی امير

 اعرابی پور

پالک  -خيابان زيبا -بين ميرداماد و ظفر -شريعنیخيابان 

       442خانم فروزان داخلی           14واحد  -4طبقه  – 64
 26712801و3

26712901 

 402داخلی 

 محسن اسالمی خاتم اردکان  .38
  انتهای بلوار نخل -روبروی پليس راه نايين اردکان -يزد

 8951346669کد پستی: 

32273854 

035 
32273953 

 داوودیمحمدحسن  خاطره اردکان  .39
 ابتدای بلوار نخل –اردکان شهرک صنعتی 

 8953146315کدپستی: 

13-32274910 

035 
32273363 

 محمد هادی شيرازی خاطره کوير يزد  .40
 جاده شهرک صنعتی سپيدکوه  5کيلومتر -تفت-يزد

 8991194849کد پستی: 

7-32636304 

035 

32636308 

 

41.  
خليج بين الملل 

 ميبد
 اعظم کارگر شورکی

روبروی -بلوار سمبل-شهرک صنعتی جهان آباد-ميبد

 8965136588کد پستی: -کاشی خيام

71-32372770 

035 
32372984 

42.  
خليج فارس 

 نيلگون پارسيان
 حميد عابدينی

 جاده شهرک سنگ 4کيلومتر  –مهريز  –يزد 

 8981185425کد پستی: 

91090242 

035 
 

 ميبد خيام  .43
بشير دهقانی 

 فيروزآبادی

  شهرک صنعتی جهان آباد  -جاده ميبد يزد 12کيلوتر 

  8965136581کد پستی:  183صندوق پستی 
2-32372261 

32372266 

035 

44.  
 دانيال سرام اردکان

 (راد سرام اردکان)

 سيد حسين 

 ميردهقان فيروزآبادی

کارخانه کاشی شهرک صنعتی اردکان پشت -اردکان

 8953146319کدپستی:-روبروی سنگ نادر-خاطره

32275351 

035 
 

 امامی فرسعيد  درسا سرام ميبد  .45
 انتهای بلوار سنبل -شهرک صنعتی جهان آباد -ميبد –يزد 

 8965136899کد پستی: 

8-32372620 

035 

32372629 

46.  
درين سرام 

 رفسنجان
 29خيابان  -1فاز  -نشهرک صنعتی رفسنجا -رفسنجان بابک حميد رضايی

47-34294344 

034 
34294343 

 دينا سرام ميبد  .47
سيد محمدحسين 

 امامی ميبدی

 نرسيده به دروازه قرآن -بلوار فقيه خراسانی –يزد 

 8943130006کدپستی: 

35218979 

35318600 
035 

 جالل فاتحی ميبدی رباط  .48
 4بلوار نسترن  –شهرک صنعتی جهان آباد ميبد  –ميبد 

 8965136513 کدپستی:

9-32372045 

035 
32372050 

 محمد خياط روکا سرام يزد  .49
خيابان  -خيابان سرافرازی -خيابان بهشتی -تهران

 16پالک  -دوازدهم
41051000 

32273000-035 

88743777 

021 

 متشرعمحسن عميد  زرين خراسان  .50
 55الکپ-1ابوذرغفاری-احمد آباد يابانخ –مشهد 

        9176895156کدپستی: 
4-38468250 

051 
38468253 

 زهره کاشمر  .51
 مجيد روستايی

 فيروزآباد

به  محور کاشمر 12کيلومتر  -کاشمر -خراسان رضوی

  9676135485کدپستی: جنب شهرک صنعتی ، مشهد

55200 

051 
55383583 

 باطنیمسعود  سارا کاشی  .52
-کارگزاری بيمهجنب  -ابتدای خيابان ارباب –اصفهان 

 816833631کدپستی:  2و  1واحد  -مجتمع کسری

 36627115و  7

36627133 

36627115 

031 

 کمال سيدمحسنی سامان کاشی  .53
طبقه – 237پالک -بين نفت ومدرس–خيابان ميرداماد 

 اول                      

22258834 

9-22258821 

22258832 

22222161 



 فکس تلفن آدرس نام مدير عامل نام شركتها 

 خادمیجالل  کاشی ساناز   .54
تهران، بعد از دو راهی طبس، جاده -جاده يزد 25کيلومتر 

 موسوم به علی آباد

3-32721070 

035 
32721074 

 خالقيه امين ميبد ستاره  .55
 –کوچه بهار اول  -گرمسار غربی -خيابان شيراز جنوبی

 035                    7واحد-26پالک  -کوچه بهار دوم 

8-88617287 

8-32372082 

88039501 

32372081 

 علی ايزدی سرام آرا  .56
- 2پالک -نبش کوچه رحيمی  -جردن باالتر از اسفنديار

 5طبقه 

26292164 

32229911 

32244005 

028 

 زارع اميررضا سرام نگار  .57
 15پالک  – 19انتهای خيابان  –شهر صنعتی کاوه  –ساوه 

 3914353558کد پستی: 

42345456 

086 

42345456 

 

 طفی موسویسيد مص سرو مهريز  .58
 مهريز سنگ صنعتی شهرک –مهريز  –يزد 

  8981185490کدپستی: 

3670 

035 
 

 خيابان انبار نفت -جاده قديم قم -شهرری -تهران پروالامير  سعدی  .59
55201632 

55202061 
55202067 

 88044704 88057596-9 37 الکپ –حاضری  وچهک–شيخ بهائی شمالی  يابانخ ايرج اوصيا سمنان  .60

 فاطمه کارگر شريف ردکانسنا ا  .61
بعد از پليس  -بزرگراه آيت اله رفسنجانی 7کيلومتر  -اردکان

 8953141470راه جنب کارخانه صنعتی شريف کد پستی: 

32277093 

32277095 

32275711 

035 

 منصور خادمی سهيل ميبد  .62
 -ابتدای بلوار نسترن -شهرک صنعتی جهان آباد-يزد

 8965136441کدپستی:  1صنعت 

32372455 

2-32372491 

32372726 

035 

 جدی سعيد سيمين يزد  .63
 827پالک  -جنب کوچه رضوی -بلوار پاکنژاد –يزد 

 8917613595کدپستی: 

70-35232368 

035 
35248589 

 21پالک  -بين شريعتی وميدان مادر- خيابان ميرداماد  عزيزيان سينا کاشی  .64
5-22270803 

22272301 
26406765 

22222366 

 سرام ميبدشايان   .65
رضا دهقانی 

 فيروزآبادی

 خيابان سنبل –شهرک صنعتی جهان آباد  -ميبد

 8961615871کدپستی: 

4-32372803 

32372807 

32372809 

035 

 ابو الفظل برزگری شمس يزد  .66
 حاجی آباد 2کيلومتر -جاده يزد، تهران 30کيلومتر -يزد

 8946195156کدپستی:

32765880 

32765887 

32252244 

035 

 الله پامنوچهر  ا کاشیصب  .67
ساختمان هرم  –خ سعادت آباد  -ميدان آزادی –اصفهان 

 8168653435کدپستی:  12 مارهش – 4 بقهط –

36688737 

031 
36692858 

 علی زارعشاهی صدرا سرام  .68
 جهان آباد انتهای بلوار سنبل یشهرک صنعت –ميبد  –يزد 

 8965136899کد پستی: 

8-32372395 

035 
32372486 

 دف اردکانص  .69
حاج محمد رضا 

 کارگر

بلوار  –اتوبان رياست جمهوری 10کيلومتر  –اردکان يزد

 8953141453کدپستی: صدف 

5-32242723 

035 
32242726 

 فاطمه بوشهری طال سرام کوير  .70
بلوار قائم بعد از اولين ميدان  ،نعتی زارچصشهرک  -يزد

 8941994984کد پستی  -انتهای بلوار

35279399 

035 

35279398 

 22داخلی

 طوس  .71
 محمد هادی 

 توکلی فرد

  – 140پالک برزيل غربی – شيراز جنوبی–مالصدرا 

                051                       1435814914کد بستی:  1طبقه 

8-88055596 

20-38416418 

88046266 

38410796 



 فکس تلفن آدرس نام مدير عامل نام شركتها 

 دهزا علی صفدری عمارت  .72
 يزد جاده مزرع کالنتر -جاده ميبد 6کيلومتر 

 8965136138کدپستی: 

32372685 

035 
32372485 

 شريف فردنصراله  عقيق  .73
-(CBCساختمان اتحاد)-بين بانک ملت و مسكن-شيراز جنوبی

 035     جنب پليس راه –اشكذر  –يزد        3طبقه- 95پالک 

88601457 

32724412 

88601456 

32724411 

 ار رفسنجانفخ  .74
نژاد  سيدمحمدحسينی

   يزدی پور

-کوچه نازآفرين-خيابان شاه نظری-ميدان محسنی

                                                 32واحد-6طبقه-4پالک
22263399 22263398 

 رضوی سقامجيد  فيروزه مشهد  .75
کاشی خيابان بزرگراه آزادی بعد از سه راه فردوسی -مشهد

 9357167669طفی حسينی( انتهای خيابان کدپستی:فيروزه)مص

35422500 

051 
35424400 

 سيد مجتبی صهبا کاژه  .76
جاده اسالم اباد غرب به  5کيلومتر  -اسالم آباد غرب

 2شهرک صنعتی اسالم اباد غرب فاز  -کرمانشاه

5-45323261 

083 

45323261

-083 

77.  
کرابن سراميک 

 تبريز

 محمدباقر 

 مجربی تبريزی

خيابان -جاده تهران 24کيلومتر -تبريز-جان شرقیآذرباي

 کارخانه گروه صنعتی کاشی تبريز-کاشی تبريز

4177 

041 
36306788 

 5طبقه  - 12شماره  –ناهيد شرقی  يابانخ –آفريقا  يابانخ محمد روشن فكر کسری  .78
22013484 

22010140 
22017358 

 شاهیمحمد زارع کورش  .79
 -کاشی باستانجنب  -جاده مزرعه کالننتر -ميبد

 8965136160کدپستی: 

18-32372717 

32372720 

32372721 

035 

 بهروز پورشعبان کوير  .80
 – 5طبقه – برج الهی - خيابان آفريقا نرسيده به تقاطع مدرس

 035                                                           505شماره 

26213138 

5-35211401 

26212760 

35216056 

 8965136749ميبد                 کدپستی: 14کيلومتر  -ميبد پهلوانيان کيميا سرام  .81
4-32372331 

035 
32372547 

 مهدی دهقانی کيهان کوير يزد  .82
 شهرک سنگبرها -جنب پاسگاه شهيد مدنی -مهريز -يزد

 8991793784کدپستی:
09121305747 

8-32372155 
035 

 نژاد مهدی مظلوم گلچين ميبد  .83
 شهرک سراميک –جاده مزرعه کالنتر ابتدای   -ميبد

 89615-191 :صندوق پستی 8965136158کدپستی: 

4-32372011 

035 
7-32372015 

 داريوش محمودی گلديس کاشی  .84
 –خيابان شيراز جنوبی  –خيابان مالصدرا  –ميدان ونک 

 CBCساختمان  -4طبقه  – 34پالک 
8740 88066600 

32721103-035 

 نگلسرام اردکا  .85
 اکبر علی

 کارگر شريف

 10کيلومتر -اهلل هاشمی رفسنجانی آيت-اردکان

8953141418کدپستی:

5-32244552 

035 

32244569 

32244557 

 برزگریابوالفضل  ماهان سرام ميبد  .86
 جاده مزرعه کالنتر 2کيلومتر -ميبد 

 8965136163کدپستی: 

9-32372780 

035 
32372786 

 ميردهقان ميبدمجتمع   .87
                    152پالک  –ابتدای شيراز جنوبی  –مالصدرا  –نک ميدان و

 8961697697جاده ميبد يزد کدپستی: 12کيلومتر  -ميبد

3-88048961 

44-32372643 

035 

88047090 

32372044 

88.  
مدرن سراميک 

 پارسيان 
 محمد امينی فرد

 شهرک سنگ -مهريز -يزد

 8981185498کدپستی: 

3-32513690 

035 
 

 فرزاد معصومی جانمر  .89
کوچه کاويان  -مقابل کارخانه زمزم-چهارباغ باال–اصفهان 

 8173999971کدپستی: 41پالک –

36248019 

031 

36240642 

031 



 فکس تلفن آدرس نام مدير عامل نام شركتها 

 حسينعلی فالح مريم  .90
  يزد –جاده ميبد  5کيلومتر 

                                  8965136153: کدپستی

7-32372142 

035 
32372150 

 مسعود  .91
 محمد حسين 

 فرشاد پور

 جاده يزد تهران 4کيلومتر -بعداز دروازه قرآن -يزد

 6واحد  9طبقه  - ساختمان مرکز تجارت ايران –خيابان آفريقا-تهران
30-35210020 

7-26212635 

35210681 

035 

92.  
 مهسرام

 الماس کوير يزد
 حميدرضا حيدری

برج سپهر  -پايين تر از پارک ساعی -رخيابان وليعص

 1433894375کدپستی:  1202واحد -12طبقه  -ساعی
13-88713012 88713014 

93.  
مهرداد سرام 

 ايساتيس
 سيد رضا کريم نژاد

 انتهای خيابان اصلی -شهرک سنگ -مهريز

 8981185472: کدپستی

3-38413870 

035 
 

 ميبد سراج  .94
شهاب الدين زارع 

 مهرجردی

 جنب کاشی مريم -جاده ميبد يزد 5متر کيلو -ميبد

 8961715486 :کد پستی

9-32374168 

035 
32374271 

 ميالد  .95
 جواد 

 کارگر شريف

شهرک سنگ  -جاده کرمان 40کيلومتر  -مهريز -يزد

 8981185423کد پستی:                   4فرعی  -مهريز

8-38411420 

035 
38411429 

 ميبد نارين  .96
 محمدکاظم 

 درآبادیص ابراهيمی

 شهرک صنعتی جهان آباد –يزد  –جاده ميبد  10کيلومتر 

 8965136515کدپستی: 

32372161 

035 

32372168 

 

 جندقیهدايت اهلل  ميبد ناز سرام  .97
 مابين کاشی ستاره و مريم –جاده ميبد يزد  6کيلومتر 

 8965136151کدپستی: 

5-32372002 

035 

32372001 

035 

 گودرزیابوالقاسم  نائين  .98

پالک  -بعد از خيابان مهر-خيابان مشتاق دوم –صفهان ا

 8158983168ساختمان کاشی نائين کدپستی: 168

                                         مديريت                       88629423 -474دفتر تهران: 

9-32616107 

 

32616101 

32616110 

031 

 حميد رضا برزگر نفيس اشكذر  .99
 يزد، ابتدای جاده حاجی آباد –ميبد  20تر کيلوم-يزد

 8961866359کد پستی: 

8-32372703 

035 
32372709 

 فرزاد فروزبخش نگار  .100
-بعد از بيمارستان فارابی -خيابان ارغوانيه –اصفهان 

 ساختمان کاشی نگار
32116000 031 

 پور همدانی رزيتا گل نگار گستر جاويد  .101
ميدان  -آوری ميدان فن -شهرک صنعتی پرند -تهران

 8پالک  -کوچه نيلوفر -بلوار گلستان غربی -توسعه
 103داخلی  4-46851163

 حميد آرين نسب نگين ميبد  .102
 جاده ميبد يزد 12کيلومتر  -ميبد

 8965136699کدپستی:  89615-115صندوق پستی: 

8-32372024 

035 

32372026 

 جعفر طباطبايی نوآوران  .103
 ک صنعتی جهان آبادشهر –جاده ميبد يزد  12کيلومتر 

 8965136751کدپستی: 

32372195 

035 

32372192 

035 

 کارگر رضامحمد  نوين سرام يزد  .104
 4کيلومتر  –پليس راه تفت منطقه سفيد کوه  -يزد

 8991194855کدپستی: 

8-32632705 

035 
32634436 

105.  
 نقش ايرانيان نيكا

 )راک(
 غالمرضا عبدالكريمی

 2پالک  -ار دومهکوچه ب –مالصدرا خيابان شيراز جنوبی 

 1435864819کد پستی:  2واحد  –
47726000  

 ونوس  .106
سيد محسن نقيبی زاده 

 ميبدی
 2شهرک صنعتی ميبد  -ميبد

32765880 

32765887 
035 



 فکس تلفن آدرس نام مدير عامل نام شركتها 

 منصور خادمی هما سرام ميبد  .107
جنب شرکت  -4خيابان صنعت  -خليج فارس -ميبد -يزد

  8965136499کدپستی:       اس سرامي
3-32374121 

31374125 

035 

 امامیسيد عباس  ياس سرام  .108
 –بلوار نسترن  –شهرک صنعتی جهان آباد  –ميبد  –يزد 

 8965136511کدپستی:     4نسترن 

14-32372601 

035 

32372600 

32372602 

 صمدانیعلی معين  ياقوت ميبد  .109
 جاده ميبد يزد 7کيلومتر  –ميبد 

 8965136154کد پستی: 

9-32372658 

035 

32372079 

 

 يزد سرام کوير  .110
 علی دهقان 

 محمد آبادی

     -خيابان گرمسار غربی-شيراز جنوبی-مالصدرا-تهران

 طبقه دوم             -7پالک 

88033628 

32632315 

 

32632311 

035 

 

 


