ليست شركت هاي مجاز بهره برداري از جايگاه هاي CNG
ضروري است قبل از حضور شركت مورد نظر در مناقصات واگذاري به بهره برداري از جايگاه هاي  CNGو يا عقد قرارداد بهره برداري آخرين وضعيت شركت مذكور از مديريت  CNGمورد استعالم قرار گيرد.
شركت هاي بهره بردار كد ( 3داراي ظرفيت بهره برداري از  2جايگاه در هر منطقه)
رديف

نام شركت

محدوديت های اعمالي بر اساس ارزيابي عملكرد
دوره ای
بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي

1

نسام انرژی گستر3-

2

پترو فايق پارس3-

-

3

پيشتازان انرژی سپهر3-

-

عملكرد مطابق نامه شماره /214745م ا ب مورخ
96/12/26

مجوز افزايش ظرفيت

مطابق نامه شماره  910/48972مورخ 94/3/16مجوز مجموعا  3جايگاه در منطقه
گيالن صادر گرديد.

مطابق نامه شماره  910/216506مورخ  95/12/4مجوز بهره برداری از سه باب
جايگاه سازمان تاكسيراني منطقه اردبيل برای مدت يكسال موافقت گرديد.

مطابق نامه شماره /142360م ا ب مورخ  96/9/5مجوز مجموعا  3جايگاه در
منطقه چهار محال و بختياری صادر گرديد.

شماره تماس

شماره فاكس

تلفن همراه

026-32558523

026-32558523

9122611363

026-34466190-1

026-34466190-1

9122614977

021-86021350

ـــ

9126498658

آدرس

كرج -عظيميه -بلوار استقالل -ميدان اسبي -خيابان حاتم
تهراني -ساختمان كمند -پالك 8

كرج -كمالشهر -بلوار شهرداری -برج بوستان -واحد 16

تهران -خيابان سهره وردی جنوبي -خيابان ملك -بن بست
فرحمند -پالك  -1طبقه  -3واحد 10

مطابق نامه شماره  910/171699مورخ  95/9/29مجوز مجموعا  3جايگاه در منطقه
4

كار آمد نوين صنايع
ايرانيان3-

گيالن صادر گرديد .مطابق نامه شماره /205356م ا ب مورخ  96/12/13مجوز
-

افزايش ظرفيت تا سقف  3جايگاه در منطقه تهران مشروط به استفاده از ظرفيت

021-56377364

021-56127853

9126712989

شهريار -سر وائين -مجتمع آريا -طبقه  -2واحد 5

اعطايي جهت بهره برداری حداقل از  1جايگاه اتوبوسي در منطقه تهران صادر
گرديد.

5

بهينه گاز دماوند3-

-

ــ

ــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي مي باشد

6

نصر چهلستون سپاهان3-

-

ــ

ــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي مي باشد

-

ــ

027-33369281

027-32369880

9122731395

086-34577601

-

9183612593

071-38731253

071-38736589

9178089612

7

تعاوني تاكسيراني شاهرود-
3

8

جايگاه سبز اراك3-

9

مونتاژ كاران صنعت3-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

مطابق نامه شماره  910/128046مورخ 90/06/29و نامه شماره /251936م ا ب

مطابق نامه شماره /81339م ا ب مورخ 96/5/23

مورخ 91/12/27مجوز مجموعا 6جايگاه در منطقه مركزی صادر گرديد.

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

مطابق نامه شماره  /239432م ا ب مورخ 90/12/12مجوز مجموعا  3جايگاه در

مطابق نامه شماره  910/ 124521مورخ 94/6/31

منطقه فارس صادر گرديد.

شاهرود -ميدان كارگر -بلوار فرهنگيان -جنب جايگاه گاز مايع
تاكسيراني
اراك -شهرك رضوی -خيابان حافظ فرعي -گلستان  -7كد
پستي 3819197184

شيراز -فيروزآباد فارس -خيابان آزادی شمالي -كوچه شماره -9
ساختمان بهاران  -1طبقه سوم -واحد 11

مطابق نامه شماره  910/264255مورخ 93/12/20و نامه شماره  910/264215مورخ  93/12/20مجوز مجموعا
 4جايگاه در منطقه كهگيلويه و بوير احمد و  4جايگاه در منطقه فارس مشروط به حذف در مناطق لرستان ،
استان مركزی و اصفهان صادر گرديد .مطابق نامه شماره  910/36786مورخ  95/2/29مجوز مجموعا 3

10

شعله وران آريا3-

-

11

پترو سازه پيروزمند3-

-

12

ايجاد سامانه گاز انديشه3-

-

13

تالشگران رفاه صنعت3-

14

گاز آوران مارون3-

15

صبا گستر دزفول3-

16

آتش كاوه غرب3-

جايگاه در منطقه خراسان رضوی صادر گرديد و مطابق نامه شماره  910/60627مورخ  96/4/21مجوز 4

071-53560758

071-53644828

9171320917-09177325547

جايگاه در منطقه هرمزگان برای يك دوره يكساله مشروط به حذف در مناطق آذربايجان غربي ،اردبيل و

شيراز -خيابان قصردشت -سه راهي عفيف آباد -جنب بانك
ملي -ساختمان آرانيك -طبقه  -5واحد 9

خوزستان صادر گرديد  .مطابق نامه شماره  910/17234مورخ  96/2/10مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه آذربايجان شرقي صادر گرديد

ــ

مطابق نامه شماره  910/16378مورخ 91/02/02مجوز مجموعا  5جايگاه در منطقه
تهران صادر گرديد.

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910 / 203464مورخ  93/10/6مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
مطابق نامه شماره  910/ 197202مورخ 95/11/6

جايگاه در منطقه گلستان صادر گرديد.

ــ

ـــ

ـــ

021-22666425

021-22666425

9116591667

051-35016735

051-35016736

9156240694

021-77080629

ـــ

09331641617-09122370163

حذف در خراسان رضوی -محدوديت های اعمالي
با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره

ــ

/ 199643م ا ب مورخ 96/12/7

در دست بررسي مي باشد

تهران -خيابان وليعصر -چهارراه پارك وی -ايستگاه محموديه-
پالك  -2766طبقه سوم

مشهد -بلوار خاقاني -خاقاني  -35دقيقي  -19پالك 25

تهران -فلكه سوم تهران پارس -ميدان شاهد -خيابان 196
شرقي-خيابان سلطاني ( -)197پالك  -30واحد 1

مطابق نامه های شماره  910 /99179مورخ  93/5/18و  910/48974مورخ
 94/3/16و  910/216510مورخ  95/12/4مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  5جايگاه
-

در منطقه اهواز صادر گرديد .مطابق نامه شماره  910 /245706مورخ  94/12/16با

061-42448364

061-42250066

09166411980

مجوز موقت شركت صبا گستر دزفول صرفاً جهت بهره برداری از جايگاه های

جاده شوشتر -ابتدای شهرك صنعتي -جايگاه  CNGشهرداری
دزفول

شركتي  1و  2دزفول تا انتخاب بهره بردار جديد موافقت گرديد

بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
عملكرد مطابق نامه شماره /83062م ا ب مورخ
96/5/23

مطابق نامه شماره /122920م ا ب مورخ  96/8/1مجوز مجموعاً  3جايگاه در منطقه
كردستان صادر گرديد

087-33281917

087-33281916

09181710987

سنندج -خيابان پاسداران -پاساژ بهار -طبقه اول -پالك 1

مطابق نامه شماره  910/48973مورخ  94/3/16مجوز مجموعاً  3جايگاه در منطقه
البرز صادر گرديد .مطابق نامه شماره  910/181725مورخ  94/9/17مجوز افزايش
17

سي ان جي پوريا امير كبير-
3

بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي

ظرفيت تا سقف  4جايگاه و بصورت موقت جهت بهره برداری از جايگاه CNG

عملكرد مطابق نامه شماره /83061م ا ب مورخ

مسكن مهر ماهدشت مشروط به حذف سهميه منطقه قزوين صادر گرديد .مطابق

96/5/23

نامه شماره /122922م ا ب مورخ  96/8/1مورخ  94/3/16مجوز مجموعاً  3جايگاه
در منطقه چالوس صادر گرديد و طابق نامه شماره /148775م ا ب مورخ 96/9/18
مجوز مجموعاً  3جايگاه در منطقه تهران صادر گرديد

026-32542098

026-32536456

9123611090

عظيميه 45متری كاج جنب بيمه تامين اجتماعي-ط -3واحد7

مطابق نامه شماره  910 / 111082مورخ  92/06/16و نامه شماره 910/264843
18

عرضه تجهيزات سوخت3-

-

19

دانا صدر3-

-

20

تراز گستر پور روشن3-

-

مورخ  23/12/93مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 4جايگاه در منطقه چالوس صادر

011-52256202

011-52256202

9111930446

چالوس  -كمربندی تنكابن-چالوس -جنب پمپ بنزين جعفری

گرديد.

21

آريا صنعت بيستون الوند
(فيدار)3-

22

آرتان صنعت كيان3-

23

نوين صدف سفيد3-

24

فيدار گاز ايرانيان3-

25

26

توسعه و مهندسي انرژی
پيشگام3-

آرميتا برج تهران3-

-

مطابق نامه شماره  910/194314مورخ 91/10/10مجوز مجموعا  5جايگاه در منطقه
اهواز صادر گرديد.

086-32212320

086-32212321

9181610209

اراك -خيابان قيام -كوی استادان -پالك 55

061-33745179

ـــ

ـــ

اهواز -بلوار پاسداران -برج  -ITطبقه  -3واحد 8

0315-7486822

ـــ

9122832215

گلپايگان -ميدان شهيد فهميده -بلوار مادر -پالك 45

بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
عملكرد مطابق نامه شماره /215406م ا ب مورخ

-

96/12/27

-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره / 200840م ا ب مورخ 96/12/7

-

-

021-22891580

ـــ

ـــ

-

021-44813876

021-44813876

91213940061-09124506317

021-56529160

021-5659-29159

ـــ

041-34400130-1

041-34449322

9141045728

086-33125981

086-33136499

09188641235-09188616964

مطابق نامه های شماره  910/234542مورخ  94/12/1و  910/17451مورخ 96/2/10
مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  4جايگاه در منطقه استان مركزی صادر گرديد.

-

-

_

مطابق نامه های شماره  910 / 70389مورخ  93/4/10و  910/81683مورخ
 94/4/31مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  4جايگاه در منطقه گيالن صادر گرديد.

تهران -خيابان شهيد عراقي -جنب داروخانه دكتر جوهری-
پالك 76
تهران -انتهای ستاری شمال -شهرك دانشگاه -كوچه اخالصي-
كوچه مهتاب -پالك 42

تهران-كهريزك -پاساز خليج فارس -طبقه  -4واحد 55

تبريز -چهارراه قطران -مجتمع عمران -واحدهای اداری -طبقه
چهارم -واحد 401

اراك -خيابان شهيد شيرودی -خيابان حبيب ابن مظاهر -
تقاطع ستارخان

مطابق نامه شماره  910/49940مورخ  94/3/17مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
27

بهينه سازان سامان گستر
دانش3-

-

جايگاه در منطقه لرستان و مطابق نامه شماره  910/49941مورخ  94/3/17مجوز
افزايش ظرفيت تا سقف  3جايگاه و مطابق نامه شماره  /17195م ا ب مورخ

035-38279242

035-38279243

9133552989

يزد -ميدان مادر -مجتمع اداری تجاری ماهد -طبقه پنجم-
واحد 402

 97/2/9تا سقف  5جايگاه در منطقه يزد صادر گرديد( .مشروط)

28

29

پشتيبان صنعت تيوا

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

مطابق نامه شماره  910/110887مورخ 95/6/23مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3

سپاهان3-

مطابق نامه شماره /81390م ا ب مورخ 96/5/23

جايگاه در منطقه اصفهان صادر گرديد.

ساخت و فن آوری يكپارچه محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
رادمان (سفير)3-

مطابق نامه شماره /81173م ا ب مورخ 96/5/23

-

031-32217764

ـــ

9131100301

021-44244568

021-44244569

9127119698

اصفهان -خيابان استانداری -سه راه هشت بهشت -كوی -11
پالك 35

تهران -فلكه دوم صادقيه -ابتدای اشرفي اصفهاني -خيابان
مرودشت -پالك  -8واحد 9

30

پاژ گستر صنعت طوس3-

-

-

0513-7673512

ـــ

9128191728

در دست بررسي مي باشد

31

هوايار پااليش صنعت3-

-

-

021-33950969

021-33950970

9121753476

تهران -پامنار -مجتمع تجاری وليعصر -شماره 302

32

جوان كار انديمشك3-

-

33

ابزار دقيق گاز سازان3-

34

نگين گسترش زيبا3-

35

عرشيا مهر پاسارگاد3-

36

پژواك صنعت كاسپين3-

37

عرشيا نوين البرز3 -

38

توسعه گاز چهلستون3-

39

مهران گام ماهشهر3-

40

سالمت گلستان3-

مطابق نامه های شماره  910/99182مورخ  93/5/18و  910/139883مورخ
 94/7/20و  910/110942مورخ  95/6/23مجوز مجموعا  5جايگاه در منطقه اهواز
صادر گرديد .مطابق نامه شماره  910/139881مورخ  94/7/20مجوز مجموعا 3

061-42629670

061-42629670

09163470920

انديمشك -كوی پليس -بلوار صياد شيرازی-پ32

جايگاه در منطقه لرستان صادر گرديد.

بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي مطابق نامه شماره /84980م ا ب مورخ  96/5/29مجوز مجموعا 3جايگاه در منطقه
عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 204248مورخ

شاهرود و مطابق نامه شماره  /14463م ا ب مورخ  97/2/5مجوز مجموعا 3جايگاه

95/11/17

در منطقه يزد صادر گرديد .

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

مطابق نامه شماره /222342م ا ب مورخ 91/11/19مجوز مجموعا 3جايگاه در

مطابق نامه شماره  910/ 87699مورخ 95/5/17

منطقه بوشهرصادر گرديد.

-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره  910/ 109747مورخ 95/6/20

مطابق نامه شماره  910/226048مورخ  92/11/21مجوز مجموعا 3جايگاه در منطقه
استان مركزی صادر گرديد.

-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

مطابق نامه های شماره / 243574م ا ب مورخ 91/12/16و  910/48973مورخ

مطابق نامه شماره  910/ 90908مورخ 95/5/20

 94/3/16مجوز مجموعا  4جايگاه در منطقه البرز صادر گرديد.

011-44744258

011-44744258

9111205380

077-33553987

077-33553987

09173715010

086-3402008

086-3402008

9183496623

026-32266656

026-32266656-8

9123381419

026-32216930

026-32211826

9123486862

031-36727000

031-36816494

9132205356

مطابق نامه های شماره  910/99183مورخ  93/5/18و  910/81680مورخ 94/4/31
-

و  910/110944مورخ  95/6/23مجوز مجموعا  5جايگاه در منطقه اصفهان صادر
گرديد.

مازندران -محمودآباد -خيابان آزادی -پاساژ قرض الحسنه

بوشهر -خيابان آتشنشاني -نبش كوچه ريحانه

اراك -خيابان شريعتي -بعد از كوچه شريعت -مجتمع نگين-
طبقه دوم

كرج -خيابان شهيد بهشتي -نرسيده به چهارراه طالقاني -پالك
-773برج شاه كرم -طبقه  -8واحد 801

كرج -ميدان آزادگان -روبروی برج يادمان -ساختمان مهدی-
واحد 33

اصفهان -بهارستان -چهارراه فرشته  -مجتمع اداری -تجاری
رضا -طبقه اول  -واحد 6

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره / 205371م ا ب مورخ

-

0615-2322164

0615-2322164

9166511873

ماهشهر-فاز -3خ نهم غربي پ  25شماره ثبت 1327

96/12/13

41

سي ان جي گاز رهروان صبا-
3

-

-

مطابق نامه شماره  910/216523مورخ  95/12/4مجوز  3جايگاه در منطقه البرز
صادر گرديد.

017-32260519

017-32260519

9113715774

گرگان -خيابان وليعصر -پاساژ اميركبير -طبقه سوم -واحد 73

026-32535916

026-32550290

9122643431

عظيميه-خ 45متری كاج-ساختمان كارگزاربيمه-ط-1واحد2

42

آريا كنترل پيشرو3-

-

43

ارجان سوخت بهبهان3-

-

44

يكتا سپهر آريانا3-

-

45

عمران صنعت آصف3-

-

46

گلشن آرمان شرق3-

-

021-88053803-5

021-88053803

ـــ

مجوز مجموعاً  4جايگاه در منطقه اهواز و مطابق نامه شماره /205354م ا ب مورخ

061-52818510

061-52826852

9163724154

تهران -خيابان مالصدرا -خيابان شيخ بهايي شمالي -برج صبا-
طبقه  -10واحد 102

مطابق نامه شماره  910/254408مورخ  92/12/28و  910/170645مورخ 95/9/28
بهبهان  -انتهای عدالت-پشت پارك آزادگان شماره ثبت 848

 96/12/13مجوز  3جايگاه در منطقه فارس صادر گرديد.

مطابق نامه شماره  910/17460مورخ  96/2/10مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه گلستان و مطابق نامه شماره  910/48973مورخ  94/3/16مجوز
 3جايگاه در منطقه البرز صادر گرديد.

-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/170916مورخ  93/8/21مجوز مجموعاً  3جايگاه در منطقه

-021-26212680
26212684

021-26212396

9122145957

021-22276550

021-26402665

9121326085

051-38475061-3

051-38475064

9155107816

021-44261855

9123756896

ـــ

مطابق نامه شماره /201782م ا ب مورخ 96/12/8

خراسان رضوی صادر گرديد.

47

توانمند تجارت جم3-

-

-

021-44261855

48

فاتحان مجنون خوزستان3-

-

-

ــ

ـــ

49

سيامك نويد3-

-

-

021-44488649

021-44488649

9124891461

50

سينا الكترونيك يزد3-

-

-

035-38204349

035-38204350

9133565773

51

فن آوران سهند تاوريژ3-

-

041-32893811

041-34420774

9144112116

52

سيال سامانه انديشه3-

53

آرين گاز امرتات 3-

مطابق نامه شماره  910 / 235682مورخ  94/12/2مجوز افزايش ظرفيت تا سقف
 3جايگاه در منطقه آذربايجان شرقي صادر گرديد.

خيابان جردن -نبش خيابان طاهری -ساختمان مركز تجارت
ايران (برج مشكي) -طبقه -5واحد 4

تهران -خيابان شريعتي -خيابان كوشا -نبش رودبار غربي-
پال -2واحد 14

مشهد-بلوار فلسطين -فلسطين -3پالك -70طبقه اول

تهران -بلوار مرزداران -خيابان فرشتگان (نسيبه) -فرشته
چهارم -پالك  -14واحد 14
در دست بررسي مي باشد

تهران -جنت آباد مركزی -خيابان عسگری -خيابان مهر *
انديمشك -كوی نيرو -خيابان والفجر  -7پالك -10واحد 2
يزد-قاسم آباد-ابتدای خ طلوع  -سيناالكترونيك يزد شماره
ثبت6620

تبريز -چهار راه قطران -مجتمع تجاری عمران -طبقه اول-
پالك 10

مطابق نامه شماره / 87022م ط گ مورخ 90/05/02مجوز مجموعا  8جايگاه در
محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره  910/ 197113مورخ 95/11/6

منطقه گيالن صادر گرديد .مطابق نامه شماره  910/ 240142مورخ 92/12/10مجوز
مجموعا  9جايگاه در منطقه گيالن صادر گرديد .مطابق نامه شماره 910/ 170610
مورخ  95/9/28مجوزافزايش ظرفيت تا سقف  5جايگاه در منطقه اردبيل صادر

-013-3325318133254581

ـــ

9111321786

رشت -خيابان معلم -به سمت خيابان سعدی

گرديد.

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره  910/ 228690مورخ 94/11/24

-

021-33768298

021-33768298

9123793740

قرچك -كمربندی شمالي -مجتمع نرگس -بلوك -5واحد 29

54

جوان گستر ستاره پارس3-

55

سيالن گاز بيهق3-

56

طرح گستر پويش3-

57

متين گاز قنديل3-

58

تامين گاز سراوين3-

59

كاهار گاز البرز3-

-

مطابق نامه های شماره  910 / 99181مورخ  93/5/18و  910/83924مورخ 95/5/11
مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  4جايگاه در منطقه اهواز صادر گرديد.

061-35540226-7

061-35512703

9167745282

اهواز -پاداد شهر -مجتمع هيراد -طبقه پنجم -واحد 40

مطابق نامه های شماره  910 / 239990مورخ  93/11/20و  910/36785مورخ
محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد  29/2/95مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  4جايگاه در منطقه گلستان و مطابق نامه -051-44660755/017
مطابق نامه شماره  910/ 19918مورخ 96/2/13

شماره  910/49947مورخ  94/3/17مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  3جايگاه در

32326120

051-44660755

9159720188

گرگان -خ وليعصر -عدالت  -47ساختمان مادر-ط  4شماره ثبت
10571

منطقه سبزوار صادر گرديد.

مطابق نامه شماره  910 / 111069مورخ  92/06/16مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

جايگاه در منطقه گلستان صادر گرديد .مطابق نامه شماره  910/139880مورخ

مطابق نامه شماره /81162م ا ب مورخ  94/7/20 96/5/23مجوز مجموعا  3جايگاه در منطقه كرمان صادر گرديد .مطابق نامه شماره

77220267-9

ـــ

9121079678

تهران -بزرگراه هنگام -چهارراه استقالل -ساختمان استقالل-
پالك -406بقه  -4واحد 8

 910/150331مورخ  95/8/23مجوز مجموعا  3جايگاه در منطقه يزد صادر گرديد.

مطابق نامه شماره  910 / 27465مورخ  93/02/15مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
-

جايگاه در منطقه گيالن صادر گرديد .مطابق نامه شماره  910 / 130889مورخ
 93/6/26مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  3جايگاه در منطقه آذربايجان غربي

044-4235552

044-4235552

09144449600-09149493606

اروميه -شهرك وحدت -خيابان احسان -نبش كوی هفتم-
پالك 83

صادر گرديد.

بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
عملكرد مطابق نامه شماره  910/130012مورخ
95/7/24

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره  910/ 32244مورخ 96/3/3

مطابق نامه شماره  910/17462مورخ  96/2/10مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه سبزوار صادر گرديد

-

021-44272557

026-32224165

021-44272558

-026-32247435
32241435

09121388676

09125668312

تهران -ضلع شمالي فلكه دوم صادقيه -كوچه مرودشت -پالك
 -8واحد 13

كرج-خ بهشتي -خ آبان پ 15طبقه اول شماره ثبت22628

مطابق نامه شماره  910/191281مورخ  92/10/4مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
60

سپنتا صنعت موتور فری
رخ3-

بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي جايگاه در منطقه كرمانشاه و مطابق نامه شماره  910/36784مورخ  95/2/29مجوز

-88976442

عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 109734مورخ

افزايش ظرفيت تا سقف  3جايگاه در منطقه مياندوآب و مطابق نامه شماره

-88976443

95/6/20

 910/109708مورخ  95/6/20مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  3جايگاه در منطقه

88976446

88976441

9125434392

تهران -بلوار كشاورز -روبروی بيمارستان پارس -پالك -158
طبقه 7

آذربايجان شرقي صادر گرديد

مطابق نامه شماره  910/48970مورخ  94/3/16مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
61

زيگورات زاگرس شرق3-

-

جايگاه در منطقه گلستان و مطابق نامه شماره  910/152517مورخ  93/7/26مجوز
افزايش ظرفيت تا سقف  3جايگاه در منطقه بوشهر صادر گرديد

021-22143288-91

22143293

ـــ

تهران -ميدان شيخ بهايي -ميدان ده ذنك -ابتدای خيابان
شرافتي -پلالك  -29ساختمان باغ ونك-واحد 23

62

دلتا رادين البرز (دلتا صنعت محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

مطابق نامه شماره / 61255م ا ب مورخ  95/4/6مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3

رادين)3-

مطابق نامه شماره /81155م ا ب مورخ 96/5/23

جايگاه در منطقه خراسان شمالي صادر گرديد

63

صنعت كوشان بصير3-

-

-

64

اميد خزر گلستان3-

65

پاكسوز صنعت كيهان3-

66

آرتين سامانه كوشا3-

-

67

نوآوران عرصه سوخت3-

-

68

پرشين گاز نيرو3-

-

69

مبتكران انرژی پاكدشت3-

-

بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 204250مورخ
95/11/17

021-88929918

021-88929211

9122307623

0313-5565331

ـــ

9165158793

مطابق نامه شماره  910/152517مورخ  93/7/26مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه بوشهر صادر گرديد .مطابق نامه های شماره  910/48970مورخ

-017

 94/3/16و  910/216975مورخ  95/12/4مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  4جايگاه 32320412/32320814

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره  910/ 197047مورخ 95/11/6

جايگاه در منطقه استان مركزی صادر گرديد

071-32320412-16

9126169680

21

گلستان-بن بست اول سمت راست مجتمع اميدخزر-شماره ثبت
479312

086-33255553

ـــ

9121153331

031-52633656-8

031-52633656-8

9133368186

مطابق نامه شماره  910/83927مورخ  95/5/11مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه اصفهان صادر گرديد .مطابق نامه شماره  910/150334مورخ

اهواز -روبروی شهرك دانشگاه -بلوار هنر -خيابان هنر -2پالك

گرگان -خ وليعصر -عدالت -8پشت سرپستي بانك ملت استان

در منطقه گلستان صادر گرديد.

مطابق نامه شماره  910/139989مورخ  94/7/20مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3

تهران -ميدان وليعصر -ساختمان ايرانيان -طبقه -6واحد 8

 95/8/23مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 4جايگاه در منطقه اصفهان صادر گرديد

اراك  -خيابان قائم مقام فراهاني -نبش شيخ طبرسي -كد
پستي 38147

اصفهان -فوالدشهر -سايت صنعتي كاوه-خيابان چهارم -پالك
684

مطابق نامه شماره  910/81688مورخ  94/4/31مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه استان مركزی صادر گرديد و مطابق نامه شماره 910/216512
مورخ  95/12/4مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  3جايگاه در منطقه كرمانشاه صادر

086-43220228

086-43220228

09183691057

گرديد و مطابق نامه شماره  910/216518مورخ  95/12/4مجوز افزايش ظرفيت تا

محالت-خ شهيد رجايي شرقي كوچه ملك محمدی شماره ثبت
1024

سقف  3جايگاه در منطقه همدان صادر گرديد

70

71

72

گسترش اقبال نيرو
پاسارگاد3-
تحليل انرژی آذر آبادگان3-

پارس مكانيك خاورميانه
(بامداد مكانيك پارسيان)3-

ــ

ـــ

9184240150

021-36017857-9

021-36017857

9127335277-09122248469

-

-

-021-88851329

021-88851329

9128024525-09192039252

-

-

021-86025132

021-86025140

09125122434-09144097780

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

مطابق نامه های شماره  910/139878مورخ  94/7/20و شماره 910/232837

مطابق نامه شماره / 214741م ا ب مورخ

مورخ  95/12/28مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  4جايگاه در منطقه آذربايجان

021-44295889

021-44275156

9123678056

96/12/26

شرقي صادر گرديد

-

مطابق نامه شماره  910/171704مورخ  95/9/29مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه تهران صادر گرديد

كرمانشاه -شهرك كارمندان -ايستگاه -6كوچه  18متری

پاكدشت -اتوبان امام رضا -ميدان مادر -ساختمان اداری مادر-
واحد 12
تهران -خيابان كريم خان -ابتدای خيابان حافظ -پالك -539
واحد 10
تهران -انتهای خيابان مطهری -خيابان مرودشت -كوچه
صدرپور -كوچه نامدار -پالك -5واحد 1

تهران -خيابان مرزداران -بلوار حضرت ابوالفضل -بوستان هفتم
شرقي -پالك -6طبقه دوم  -واحد 7

مطابق نامه های شماره  910/81686مورخ  94/4/31و مطابق نامه شماره
 910/246405مورخ  94/12/16و  910/110941و مورخ  95/6/23و /205359م ا ب
73

نوآوران صنعت سبز3-

-

74

توسعه سبز شهر آراء3-

-

75

عمران مكانيك پايدار3-

76

پاك ران گاز سوز3-

-

77

زرينه توانای غرب3-

-

78

آذر رصين غرب3-

79

بوم صنعت مانا3-

80

فكور تدبير ايرانيان3-

81

تابان صنعت گاز هوناميك3-

-

82

نگهدار صنعت آذربايجان3-

-

83

آرتينه گاز اسپوتا3-

-

84

باران گاز البرز3-

مورخ  96/12/13مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  6جايگاه در منطقه اردبيل صادر

013-33346646

013-33346636

9126128001

گرديد .مطابق نامه شماره/84981م ا ب مورخ  96/5/29مجوز افزايش ظرفيت تا

محمودآباد-خ امام خميني -روبروی دانشگاه پيام نور شماره ثبت
810

سقف  3جايگاه در منطقه قزوين صادر گرديد

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره  910/ 101533مورخ 94/5/28

-

026-32542098

026-32536456

9123653420

-

021-88691945

021-88691945

9121877837

كرج -حصار -خط سوم -نبش خيابان عباس آباد -پالك  1و 3

تهران -سعادت آباد -خيابان عالمه جنوبي -خيابان  28غربي-
پالك -18واحد 6

مطابق نامه های شماره  910/264845مورخ  93/12/23و /131217م ا ب مورخ 96/8/14
مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  4جايگاه در منطقه آذربايجان شرقي صادر گرديد .مطابق
نامه های شماره  910/84140مورخ  95/5/11و /108612م ا ب مورخ  96/7/10مجوز افزايش
ظرفيت تا سقف  4جايگاه در منطقه مياندوآب صادر گرديد .مطابق نامه شماره

044-45263645

044-45263645

9141811403

مياندوآب -خ 15خرداد-جنب اداره كار-ساختمان خالصه -ط 3
واحد6

 910/84138مورخ  95/5/11مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  3جايگاه در منطقه همدان
صادر گرديد

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره /200857م ا ب مورخ 96/12/7

-

-

044-32448292

0444-2448292

9144444256

-

041-33323962

0411-3323962

9149951847

-

021-44068012

021-44017126

9123995212

-

021-44955493

021-44955496

9123908237

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره /203289م ا ب مورخ
96/12/12

-

مطابق نامه شماره  910/17453مورخ  96/2/10مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه آذربايجان شرقي صادر گرديد
مطابق نامه شماره  910/60625مورخ  96/4/21مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه آذربايجان غربي صادر گرديد

026-32233110

026-32242326

9125654491

041-34452989

0411-4452917

9141032717

044-32720158

044-32721230

9126141575

026-34656371

026-34656415

9121994049

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره /203285م ا ب مورخ
96/12/12

-

مياندوآب -مهاباد -بلوار توحيد -روبروی اداره بازرگاني

تبريز -خيابان وليعصر-خ تختي-خ دادگستری-روبروی پارك
زيتون -كوچه سينا -پالك 14
تهران -فلكه دوم صادقيه -بلوار فردوس شرق -رامين جنوبي-
كوچه آالله-پالك  -11واحد 5

تهران -بلوار آيت ا ...كاشاني -بعد از جنت آباد -جنب تاالر
اركيده -پالك  -225طبقه اول -واحد 3

كرج -خ شهيد بهشتي -خ سردار حنيفه -ط فوقاني پيشخوان
دولت

تبريز -شهرك فناوری خودرو -پالك 281

اروميه -جاده سلماس -مجتمع خدمات خودرويي معصومي-
انتهای طبقه دوم
البرز -جاده هشتگرد -تهران دشت -آران -خيابان امام خميني-
خ شهيد آزاد دهقان -جنب پالك 4

85

خدمات برتر گنبد3-

-

-

017-32230999

017-32520013

09124716468-09113710031

86

آتيه انرژی البرز3-

-

-

026-32542569

026-32542569

9122115609

87

انرژی كوشا البرز3-

-

-

026-32268832

026-32268832

9121960236

88

آريا شعله ور رومشكان3-

-

066-32644970

066-32620316

9167511579

89

تجهيزكاران صنعت تام3-

-

-021-44281397

-021-44281396

-44292274

44292269

90

توس پترو گاز خراسان 3-

-

91

مولدان پويا گاز3-

مطابق نامه های شماره  910/109705مورخ  95/6/20و شماره  910/60131مورخ
 96/4/21مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  4جايگاه در منطقه لرستان صادر گرديد

-

09122151281

گلشهر -شهرك رازی -جنب مجتمع ارم
كرج 45 -متری گلشهر -خ پونه شرقي -جنب نمايشگاه -طبقه
 -6واحد شمال شرقي
كرج -حصار -خط دوم -بعد از ميدان حزب اله -نبش كوچه
حكيمي

كوهدشت  -ميدان توحيد

تهران  -صادقيه  -خيابان هشتم جنوبي -خيابان  20متری
سازمان آب -پالك  -252واحد 7

مطابق نامه شماره  910/83923مورخ  95/5/11مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه سبزوار صادر گرديد .مطابق نامه شماره  /125556م ا ب مورخ
 96/8/6ظرفيت بهره برداری از  2به  4جايگاه در مناطق مشهد ،خراسان شمالي،

051-38461469-70

051-38461471

9155144291

مشهد -خيابان احمدآباد -روبروی سي متری دوم -ساختمان
تجاری مير -طبقه اول -واحد 112

خراسان جنوبي و تربت حيدريه صادر گرديد.

بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
عملكرد مطابق نامه شماره م  /101911م ا ب مورخ

-

021-88994080

021-88994081

9128866010

96/6/27

92

حديث سازان انديمشك3-

-

-

4221958

4221958

9166433879

93

گيل گستر مهدی3-

-

-

013-37271811

0131-7271812

9112333523

94

كلهر تجارت باختر3-

-

021-89784243

9124489673

95

دامون صنعت هيراد3-

مطابق نامه شماره  910/171702مورخ  95/9/29مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه تهران و مطابق نامه شماره /14468م ا ب مورخ  97/2/5مجوز
افزايش ظرفيت تا سقف  3جايگاه در منطقه يزد صادر گرديد.

96

97

تعاوني پيشرو صنعت سبز
شاهوار3-
پايا صنعت مهر آسيا3-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

-021-66135768
66310159

-

026-33537243

026-33537243

09121122343-09128440841

-

-

023-32369400

023-32369400

09132041920-09124730879

-

-

021-22704612

021-22704613

9124258154

مطابق نامه شماره /81121م ا ب مورخ 96/5/23

تهران-تهرانسر -كوچه اقاقيا -بلوار الله -پالك  -189ساختمان
پرهام -طبقه جهارم -واحد 7

انديمشك -منازل جهاد -خيابان آزاده 2

رشت -خ عطاء آفرين -بن بست دوم -ساختمان نرمينه -پالك
-12طبقه دوم
تهران -خيابان باهنر -خيابان گلبرگ -گلزار نهم -پالك -28
طبقه  - 1واحد 1

تهران -خيابان گلبرگ غربي -خيابان مسيل باختر -بعد از پل
سوسن آباد -پالك 238

محمود آباد -خيابان معلم -كوچه باران  -21ساختمان نگار -2
واحد 3
كرج -خيابان شهيد بهشتي -چهارراه طالقاني -برج شاه كرم-
واحد 901

98

بهران توان البرز3-

99

راتين صنعت البرز3-

100

تالشگران گاز ايرانيان3-

101

مبتكرين صنعت فردا3 -

102

تعاوني معدني ايثارگران
كوثر3-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره /81136م ا ب مورخ 96/5/23

ــ

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره  910/ 197131مورخ 95/11/6

034-32525960

ــ

09177092848-09376495982

ــ

021-44162700

021-44162700

9125840296

مطابق نامه شماره  910/109710مورخ  95/6/20مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3

-021-88491074

جايگاه در منطقه البرز صادر گرديد

88831504

021-88302518

9121182381-09121936581

025-36708875

09128514900-09190665713

ــ

104

كهن صنعت كاسپين3-

105

فرايند سوخت ايستا3 -

ــ

107

021-44245092

09121225839-9122571461

ــ

ــ

ايرمان گستران رهپويان

44059561

44072038

ـــ

مطابق نامه شماره /81325م ا ب مورخ 96/5/23

103

106

ــ

021-55331937

021-55341788

09129369345

 3جايگاه در منطقه تهران صادر گرديد

اهورا پترو آرام فارس3-

3

ــ

026-34645692

026-34645693

9196207440

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره / 167725م ا ب مورخ  96/10/16مجوز افزايش ظرفيت تا سقف

ــ

فرجاد صنعت رسام ايرانيان-

-

026-36772128

026-36772128

9123637840

مطابق نامه شماره /160340م ا ب مورخ  96/10/4مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه كرمان صادر گرديد

بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 198231مورخ

ــ

96/12/26

-021-44269732
44210400-44229484

-025-36600101
36708876

ــ

ــ

011-42204598

011-42204599

9113267725

108

اخگر گاز افرا البرز3-

ــ

ــ

026-32530965

026-32530977

9122491336

109

آسمان افروز عادل3-

ــ

086-33136393

086-33136393

9181609987

110

اقتصاد مقاومت پايدار3-

ــ

ــ

026-32719712

026-32719712

9124646176

111

پترو كوشا غرب مكانيك3 -

ــ

ــ

021-65584702

021-65584702

9127679731

112

جهش فروزان البرز3-

ــ

ــ

021-46875369

021-46875609

9126276389

قاطع3-

مطابق نامه شماره  910/17456مورخ  96/2/10مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه استان مركزی صادر گرديد

كرج -به طرف ميدان استاندارد -رزكان نو -خيابان واريان شهر-
نبش شقايق- 5پالك 25

كرج -مهرويال -خيابان درختي -سه راه معلم -جنب فروشگاه
چرمينه  -ساختمان  -117واحد 6

نواب جنوبي -ابتدای بريانك غربي -ساختمان دنا  -5طبقه -5
واحد 6

خيابان اشرفي اصفهاني-نرسيده به فلكه دوم صادقيه -سازمان
آب غربي -گلستان  -2پالك 4
تهران -صادقيه -بلوار فردوس -خ رامين جنوبي -كوچه مقدم-
برج فردوس -واحد  8/3غربي
كرمان -خيابان آيت ا ...صالحي -نبش كوچه  -11مجتمع اداری
آسمان  -طبقه ششم  -واحد 5
تهران -حكيم غرب -بلوار تعاون -بلوار آالله -خيابان سرو سوم-
پالك -36واحد 9
تهران -خيابان خردمند جنوبي -خيابان آذرشهر -پالك -25
طبقه دوم
قم  -خيابان  30متری  7تير -بين كوچه  84و  86پالك -403
طبقه اول

قائم شهر -خيابان تهران -روبروی البرز 32

كرج -بر خيابان مطهری -ابتدای بيست متری هفتم  -ساختمان
پارسيان -طبقه اول واحد  3شمالي
اراك -خيابان قائم مقام فراهاني -شهرك امير كبير -مجتمع
تامين اجتماعي -بلوك  -A3طبقه  -2واحد 2

تهران -كوی نصر -خيابان پيروزی غربي -كوچه عليايي -پالك
-132طبقه دوم
تهران -خيابان آزادی -خيابان حبيب الهي -خيابان جهانشاهي-
پالك -7طبقه دوم
تهران -شهر قدس -خيابان  45متری كلهر -نبش خيابان
خاكسار -پالك  -3ساختمان افرنگ -طبقه  -5واحد 9

تهران -اتوبان همت شرق -خيابان شيراز جنوبي -خيابان
113

پرشين تجارت ژاو3 -

ــ

114

عمران ساروج ساز غرب3-

ــ

115

پرچمداران عزت و شرف3-

ــ

116

انرژی سازان گلبهار3-

ــ

117

آريان گستر خوانسار3-

118

تهاتر تجارت پارس3 -

119

توان كوشان البرز3 -

ــ

021-88608090-93

مطابق نامه شماره  910/150330مورخ  95/8/23مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3

-084-32224412

جايگاه در منطقه ايالم صادر گرديد

32225268

ــ

021-22988955

021-22988955

061-42630882

061-42630882

09169479085-09309557483

031-57774265

031-57774917

9132719041

عليخاني -مجتمع ونك پارك -برج الوند -بال شرقي -طبقه -2

88608094

9121114010

084-32225862

9183412193

9122977835

انديمشك -خيابان اسحاق روشني -روبروی ايستگاه سد دز

اصفهان -خوانسار -خيابان  13محرم -خيابان شهيد بهشتي

واحد 7

مطابق نامه شماره /84985م ا ب مورخ  96/5/29مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در منطقه اهواز صادر گرديد

ايالم -چهارراه پيام نور -خيابان وصال شيرازی

تهران -بلوار ميرداماد -نرسيده به ميدان مادر -جنب مسجد
الغدير -ساختمان -147طبقه سوم -واحد 10

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
عملكرد مطابق نامه شماره /81113م ا ب مورخ

ــ

96/5/23
بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 214744مورخ

ــ

96/12/26

-021-22060927
22133291

22060927

9123505123

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 204247مورخ

ــ

026-32702071

026-32713416

9126090351

95/11/17

120

تجهيزكاران سبز پاراميس-
3

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 130484مورخ

ــ

021-65510067

021-65510247

9122647814

95/7/25

تهران -شهرك غرب -بلوار فرحزادی -باالتر از دريا-نبش كوچه
احسان -ساختمان صدف-2واحد 5

كرج  -چهار راه كارخانه قند -ميدان شهيد فهميده -ساختمان
پاسارگاد -طبقه سوم -واحد 9

انديشه -ابتدای فاز  1جنب بانك مسكن مركزی كوچه آبيار پ
 208واحد/ 9شماره ثبت 3491

كوهدشت -ميدان فرمانداری -جنب ساختمان نظام مهندسي-

121

هيوا گاز ايرانيان3-

ــ

ــ

066-32633211

066-32633211

9165460264

122

هيرا نوين انديش فن3 -

ــ

ــ

011-42073774

-

9113269377

بابل= خيابان سرداران  -7پالك 141

123

افزار داده سامانه3 -

ــ

ــ

013-34204

013-33222557

09113360810-09111346067

رشت -خيابان انقاب -كوچه سردار -پالك 44

پالك 10

124

آذر صنعت زرينه3 -

ــ

ــ

044-46332672

044-46332672

9141802080

125

سپهر نيروی صومعه3-

ــ

ــ

013-44327445

013-44339006

9115454708

126

بهين انرژی گابريس3 -

ــ

ــ

041-36665741

127

آرين رهام پرنيان 3-

ــ

128

پيشگام انرژی پويا پرشين -محدوديت های اعمالي با توجه به مطابق اطالعيه

9143028960

ــ

021-88850215

021-88850228

9121501275

086-43242540

086-43242541

9184340448

محالت -خيابان امام خميني -روبروی دبيرستان سماء

9183625065

9183625065

9127821014

129

130

فيدار پترو نو انرژی3 -

ــ

ــ

086-32213726

ــ

ــ

028-33690582

028-33690582

ــ

ــ

021-65531028

021-65531028

09126788403-09122817428

ــ

ــ

066-3321170

066-3321170

9166631341

ــ

ــ

066-32641941

066-32641941

9163638616

135

كوشا تجهيز پاسارگاد3-

ــ

ــ

021-88772340

021-88670268

9121795934

136

پيشرو صنعت كراس3-

ــ

ــ

021-44510640

021-44589572

09124112507-09124223697

132

133

134

چكاد راه چاوش3 -

آينده سازان عمران ساحل-
3

شيراز -جبل الدراك -ميدان احسان -بعد از پل پرستار -پمپ

تهران -گاندی جنوبي -خيابان -9پالك -5واحد 4

مهندسين پديده پارس3-

3

فرهنگيان -كوی شبنم -3پالك 22

ــ

ــ

بهينه سازان كاسپين آريا-

تبريز -شهرك ارم -منطقه -2خيابان معلم 12 -متری

071-36253215

ــ

131

صومعه سرا -خيابان امام خميني -خيابان شهيد بشيری -پالك 3

071-36253215

3

3

كوچه گل سرخ

9356711205

شماره / 49546م ط گ مورخ 96/4/3

تجهيز سپهر پااليش پارس-

مياندوآب -شاهيندژ -خيابان معلم جنوبي -شهرك فرهنگيان-

بنزين مشير پور

اراك -خيابان  30متری آيت اله غفاری -چهارراه جهرم  -پالك
361

قزوين -غياث آباد -بلوار ارتباطات -كوچه ذوالقدر -پالك 0

تهران -شهر ری -ابن بابويه -خيابان شهيد نبي پور 12 -متری
قائم -پالك 12

خرم آباد -كوی فرهنگ -كوچه فرهنگ -9كوچه فرهنگ -14
طبقه همكف

كوهدشت -انتهای خيابان شهيد مرادعلي حسيني -روبروی
موتورخانه آب

تهران -ميدان ونك -ابتدای خيابان گاندی جنوبي -كوچه
بيستم -پالك  -5واحد 2

تهران -تهرانسر -بلوار ياس -پالك 209

137

ــ

ــ

ــ

ــ

021-77562093

139

نفت فالت سهند3-

ــ

ــ

024-33364289

024-33364289

140

توان افروز هيراد3 -

ــ

ــ

026-32812444

026-32812444

9124435568

141

گيتي صنعت گاز البرز3-

ــ

ــ

026-36630815

026-36603264

9128638964

142

پترو شعله پويان3 -

ــ

ــ

026-32243665

026-32243665

9120158089

143

نيرو گستر شاهين3-

ــ

ــ

021-22974270

9144825746

مياندوآب -شاهين دژ -نرسده به سه راه بيمارستان

144

سيماب گاز صيدی3-

ــ

ــ

066-32685847

066-32685847

9197884099

لرستان -كوهدشت

145

تجهيز گستر سيال3-

ــ

021-55937258

021-55937258

09123793740-09122364763

138

پترو فيدار فناور راد3-

-021-46091355

تهران -بزرگراه ستاری -بلوار فردوس غربي -خيابان سازمان

تالشگران توسعه صنايع
صدرا3-

46091356

-044-46328680-021
22974270

021-46092589

9124122125

021-26304130

09127123007-09120198113

9124420261

كوچه هجدهم غربي -پالك  -9واحد 3

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره / 228232م ا ب مورخ
 95/12/22و /163677م ا ب مورخ 96/10/10

146

147

خدماتي تأسيساتي بهاران

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

كازرون3-

مطابق نامه شماره /81341م ا ب مورخ 96/5/23

هواپيما سازی ايران (هسا)-
3

ــ

برنامه جنوبي -خيابان بيستم مركزی -خيابان وحيد جنوبي-

ــ

071-32276836

071-32276836

917300481

ــ

ــ

ــ

ــ

تهران -خيابان شهيد مدني -كوچه آگون -بن بست اول -پالك
-4طبقه 2

زنجان -كوی نصر -ميدان نصر -پالك 9112

كرج -خيابان بهار -كوچه پيروزی -خيابان امام سجاد -پالك
 -50ساختمان نورالمهدی -طبقه  -2واحد 3

كرج -جاده مالرد -منظريه -شهرك  17شهريور -بلوار معلم-
كوچه ششم شرقي -پالك 40

كرج -خيابان برغان -كوچه علي صمدی -كوچه شاعری پور-
پالك  -10واحد 1

تهران -قرچك -كمربندی شمالي -مجتمع نرگس -بلوك -5
واحد 29

شيراز -ميدان آزادی -ابتدای بلوار آزادی به سمت اطلسي-
جنب بانك اقتصاد نوين  -ساختمان مليكا -طبقه  -3واحد 5

ــ

شركت هاي بهره بردار كد ( 2داراي ظرفيت بهره برداري  4جايگاه در هر منطقه)

رديف

1

نام شركت

بهسان سوخت سبز
گرمسار2-

محدوديت های اعمالي بر اساس ارزيابي عملكرد
دوره ای

-

مجوز افزايش ظرفيت

مطابق نامه شماره  910 / 69178مورخ  93/4/9مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 5
جايگاه در منطقه تهران صادر گرديد.

تلفن های تماس

شماره فاكس

شماره همراه

آدرس

023-34240996

023-34240995

9123326456

گرمسار -شهرك شهيد معينيان -جنب كمربندی تهران -مشهد

2

فن آوران پارس پرتو2-

3

گاز گستران كلوان2-

-

-

021-88884295

021-88776025

9307990561

-

026-32548611-14

026-32548459

9126615208

بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 214742مورخ
96/12/26

4

پترو آرمان پارس2-

-

-

021-22113706

021-22145805

-

5

پرنيان پارسه راديان مهر2-

-

-

071-38326692

071-38326692

9177159134

6

حمزه كردستان2-

-

087-33663678

087-33663679

9183719686

-

-

011-32376250

011-32376250

9123667085

اصفهان

-

031-34359356-61

-

9357687893

22704616

9123700925

7

8

پارس علم و صنعت بين
الملل2-

نيك انديش اصفهان2-

مطابق نامه شماره  910/235681مورخ  94/12/2مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 5
جايگاه در منطقه كردستان صادر گرديد

بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
9

عمران مكانيك مهر پارس 2-عملكرد مطابق نامه شماره /83058م ا ب مورخ

-

96/5/23

10

ايستا تجارت ايليا2-

11

فاليز صنعت گاز جنوب2-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره / 199647م ا ب مورخ
96/12/7

12

13

سيال گاز كاوشگران كوه

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

ميش 2-

مطابق نامه شماره  910/ 93645مورخ 95/5/25

درخش رادان بهبهان2-

-

مطابق نامه شماره  910 / 44741مورخ  93/3/7مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 5
جايگاه در منطقه گيالن صادر گرديد.
مطابق نامه شماره  910 / 83925مورخ  95/5/11مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 5
جايگاه در منطقه اهواز صادر گرديد.

-

مطابق نامه شماره /14477م ا ب مورخ  97/2/5مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 5
جايگاه در منطقه اهواز صادر گرديد.

-021-22719719
2273282

013-3472577

013-3472577

9127836067

061-33379218

061-33912264

9163115030

051-44232332

051- 44232332

9159720599

0615-2873450

0615-2873450

09120745517-09166713882

تهران -خيابان گاندی جنوبي -بين خيابان  16و  18پالك -102
واحد 8
كرج -ميدان آزادگان -طالقاني شمالي -برج سايه -طبقه پنجم-
واحد 12

تهران  -شهرك غرب -بلوار فرحزادی -گلستان يكم -پالك -52
طبقه اول -واحد 2
شيراز -خيابان شهيد آقايي-بلوار ابوالفتحي -سمت چپ -درب
ششم -پالك 66

سنندج -بلوار پاسداران -روبروی شهرك پيام -محوطه جايگاه
 CNGكيميا

بابل -كمربندی شرقي -روبروی چاپ رضايي-جنب امالك
قربانپور
اصفهان -خيابان كاوه -خيابان جابر انصاری -خيابان شهيد
شهبازی جنوبي -نبش بهار  2و 3

تهران -ميدان تجريش -ابتدای خيابان وليعصر -كوچه سعدی-
پالك  -11واحد 7

فومن  -خيابان امام خميني

اهواز -كيانپارس-خيابان چمران -نبش يك شرقي  -مجتمع
تجاری امام رضا ع  -واحد  - 5شماره ثبت 37207

سبزوار -خ اسرار شمالي  -اسرار -16بعداز پيچ انتهای اسرار-16
جنوبي دوم طبقه همكف  /شماره ثبت2431

بهبهان -فلكه غدير -كوی ماهور -كوچه صاحب الزمان -پالك
17

14

نوژان آرتا بين2-

15

نوساز سامانه آدان2-

16

فجر گستر مهر آسيا2-

رديف

نام شركت

1

مهندسين مشاور آژدهاك1-

-

2

آرپا فرايند ( فقط -1)NP

-

3

تامكارگاز (فقط - 1)GR

-

4

تهران پاورزان تيراژه1-

-

5

هوربيگر پارس1-

-

6

توسعه فرآورده های گازی1-

-

-

7

طارق طيب احرار1-

عملكرد مطابق نامه شماره /200843م ا ب مورخ

-

-

محدوديت های اعمالي با توجه به اطالعيه شماره
/52290م ط گ مورخ 95/3/24

-

-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

مطابق نامه شماره  910 / 60318مورخ  96/4/21مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 6

مطابق نامه شماره  910/ 45799مورخ 96/3/28

جايگاه در منطقه تهران صادر گرديد.

-021-22846135

021-22846135

9123396840-09123061925

031-32640067-9

031-32643990

9122393164

021-56289127

021-43859833

9124677568

22888711

خيابان شريعتي -باالتر از پل سيد خندان -خيابان شهيد
مجتبايي -پالك 36

اصفهان -فوالدشهر -سايت صنعتي كاوه-خيابان چهارم -پالك
691

تهران -اسالمشهر -ميدان نماز -جنب بانك ملي -ساختمان نور-
طبقه سوم -واحد 6

شركت هاي بهره بردار كد ( 1داراي ظرفيت بهره برداري  6جايگاه در هر منطقه)
محدوديت های اعمالي بر اساس ارزيابي عملكرد
دوره ای

مجوز افزايش ظرفيت

شماره تماس

شماره فاكس

شماره همراه

آدرس

-

ــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي مي باشد

-021-88896095

88896096

9122786842

021-88196942-5

021-88799140

9124332732

021-22544741

021-22775290

9121341272

021-66784721-2

021-66784720

9123335692

مطابق نامه شماره  910 / 111059مورخ  92/06/16مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 7
جايگاه در منطقه اصفهان صادر گرديد.
مطابق نامه شماره  910 / 27804مورخ  93/02/16مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 8
جايگاه در منطقه تهران تا پايان قرارداد فعلي صادر گرديد.

تهران -خيابان وليعصر -نرسيده به مطهری -خيابان حسيني
(افتخار) -پالك -39واحد 6
تهران -خيابان وليعصر -باالتر از ظفر -خيابان بابك بهرامي-
پالك 58
تهران-خيابان پاسداران -خ دولت -چهارراه قنات -پالك -3
واحد 5

مطابق نامه شماره /86576م ا ب مورخ  96/5/31مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 8
جايگاه در منطقه تهران مشروط به استفاده از ظرفيت اعطايي جهت بهره برداری

تهران -اتوبان فتح -خيابان فتح -23پالك 25

حداقل از  2جايگاه اتوبوسي در منطقه تهران صادر گرديد.

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
96/12/7

021-88516381-3

-021-33345039
33342198

021-88768045

9121053745

021-77614332

ـــ

تهران -خيابان سهره وردی شمالي -كوچه نيكو قدم -پال 54

تهران -ميدان شهدا -خيابان پيروزی -بعد از خيابان شكوفه-
پالك 1010

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد

8

ارژنگ پترو صنعت1-

9

تام پارسه كوير1-

-

10

تدبير ايده برنا1-

-

11

البرز گاز1 -

12

13

14

15

16

17

18

پيشگامان صنعت نفت
خراسان -برند1 -
ماهان ترابر پديده يزد-برند-
1
همياران گسترش انرژی پاژ-
برند1 -
شيمي گستر شهاب (آل
ور) -برند1 -

ويوا پترو آسيا-برند1-

عمران و توسعه پادينا شرق
(پادينا) -برند 1 -
جهاد نصر كرمان (پترو تاپ
شرق) -برند 1 -

تهران -خيابان ستارخان -خيابان حبيب الهي-نبش خيابان

-

021-66500032

021-66522771

ـــ

-

ــ

ـــ

ـــ

-

ـــ

ـــ

-

021-22258245-7

021-22258245-7

9121132455

-

-

021-86073317

021-86073308-9

9127772179

-

-

035-35243004-5

035-35243004-5

9131598496

يزد -صفاييه -خيابان ژاندارمری -كوچه دوم -پالك 49

-

-

051-38418673

9151112862

مشهد -احمدآباد -ابوذر غفاری( 9ناصر خسرو  -)8پالك 133

-

-

021-77307068

021-44968016

9121829317

-

-

021-88692611

021-88691179

9121241048

-

-

0513-38556036

0513-38556037

9151228285

-

-

034-32452216-17

034-32443145

9122166765

مطابق نامه شماره  910/252719مورخ 94/12/25

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره  910/53603مورخ 95/3/26

-013-33532553
33558228

-051-38402204
8463667

خارك -پالك  -2/1طبقه پنجم -واحد 14

در دست بررسي مي باشد
رشت -بلوار معلم -خيابان نبوت -نبش نبوت  -4ساختمان شهر
آب

تهران -بلوار ميرداماد -برج آرين -طبقه دوم شرقي -واحد 6

تهران -ميدان هفت تير -خيابان قائم مقام فراهاني -خيابان
مشاهير -خيابان لطفي -پالك -49طبقه پنجم

تهران -ستاری جنوب -اول پيامبر غربي -مجتمع مهستان-
طبقه سوم -واحد 9

تهران -سعادت آباد -كوچه  -37پالك  -50واحد 5

مشهد -خيابان فدائيان اسالم  -نبش كوچه  -11ساختمان اداری
جايگاه  -163طبقه دوم
كرمان  -بلوار شهيد صدوقي -جنب پل راه آهن -ابتدای جاده
باقرآباد

شركت هاي بهره بردار كد ( 4داراي مجوز بهره برداري از  15جايگاه در كل كشور )

رديف

1

2
3
4

نام شركت

آسيا پترو گاز سرويس(فقط
D elta) -4-15

پترومان پارسيان15-4-
هوايار (فقط كوانشين)-4-
15
بهينه انرژی شمالغرب15-4-

محدوديت های اعمالي بر اساس ارزيابي عملكرد
دوره ای

مجوز افزايش ظرفيت

شماره تماس

شماره فاكس

شماره همراه

-

021-26230435

021-2630778

9124885192

حذف در منطقه مياندوآب و محدوديت های
اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه
شماره  910/ 61871مورخ 96/4/24

اهواز

-

021-88422094

021-88422095

9121034329

-

-

021-88205501-9

021-88202426

ـــ

-

-

041-34434392

041-34436367

9125714516

آدرس

تهران-بزرگراه مدرس -بلوار آفريقای شمالي (الهيه) -نبش مريم
غربي -پالك  -33ساختمان نماد الهيه -طبقه سوم -واحد 304

تهران -خيابان مطهری-بعد از تقاطع سهره وردی -پالك -84
واحد 5
خيابان وليعصر -نرسيده به ميدان ونك -خيابان چهاردهم
گاندی -پالك -12ساختمان هوايار
تبريز -خيابان رسالت -نبش كوی سوسنگرد -پالك 1

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
5

سرای اختر توس15-4-

عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 204253مورخ
95/11/17

-

-051-37283217
37285307

ـــ

09153105612-09153152734

مشهد-خيابان عبدالمطلب -عبدالمطلب -30حدفاصل  30/12و
 - 30/14پالك 26

شركت هاي بهره بردار كد ( 4داراي مجوز بهره برداري از  10جايگاه در كل كشور )
رديف

نام شركت

1

پتروگان پارس 10-4-

رديف

نام شركت

محدوديت های اعمالي بر اساس ارزيابي عملكرد
دوره ای
-

مجوز افزايش ظرفيت

شماره تماس

شماره فاكس

شماره همراه

آدرس

-

021-88964535

021-88962477

9121110990

تهران -خيابان دكتر فاطمي -شماره -160طبقه چهارم

شركت هاي بهره بردار كد ( 4داراي مجوز بهره برداري از  8جايگاه در كل كشور )

1

صنايع پترو فراساحل
الكترونيك4-

محدوديت های اعمالي بر اساس ارزيابي عملكرد
دوره ای
-

مجوز افزايش ظرفيت

شماره تماس

شماره فاكس

شماره همراه

آدرس

-

ــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي مي باشد

-

88841881-2

88306865

9121091565

تهران -ميدان هفت تير -خيابان ماني -پالك  -86طبقه اول

بهبود -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
2

توسعه پيام زاگرس8-4-

عملكرد مطابق نامه شماره /83060م ا ب مورخ
96/5/23

3

گيال مهر سپاهان 8-4-

-

-

031-37751715

37763330

9123072786

4

دابن8-4-

-

-

77507749

77623814

9123943480

5

نصب اتحاد كرج 8-4-

اروميه

-

ــ

ـــ

9376480459

اصفهان -كوی اميريه -خ دوم -فرعي چهارم  -پالك 27
تهران -خيابان انقالب اسالمي -پل چوبي -ابتدای خيابان ابن
سينا -كوی صبوری -شماره  -4واحد 1
اروميه -خ سرداران  -2روبروی مسجد مهدالقدم -پالك  -34ط
3

شركت هاي بهره بردار كد ( 4داراي مجوز بهره برداري از  5جايگاه در كل كشور )
محدوديت های اعمالي بر اساس ارزيابي عملكرد

رديف

نام شركت

1

آذر گوهر سهند5-4-

-

2

پارند رستار5-4-

-

-

3

پترو گاز پاكيار5-4-

-

-

4

فرآيند توسعه پاد5-4-

-

-

-

-

ــ

-

-

ــ

ـــ

-

-

0311-2260877

0311-2260877

9163445316

-

-

083-38394294

083-38394294

09189188663-09188321542

-

-

041-33250437

041-33250437

9143118100

021-86023316

9173009133

0513-6131450

0513-6131450

09152451006-09151101634

ــ

ـــ

ـــ

88314780

ـــ

041-32872419

041-32901173

9144036850

041-32265596

041-32265596

9144140122

5

6

7

8

فني مهندسي صدر صنعت-
4-5
نوين صنعت بهمن5-4-
ناموران صنعت نقش جهان -
4-5
پيشگام فناوری سامان
توسعه امين5-4-

دوره ای

مجوز افزايش ظرفيت

شماره تماس

شماره فاكس

شماره همراه

-

041-34444805

041-34444805

9143101687

ــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي مي باشد

88545968

9121166757

تهران-خيابان سهره وردی شمالي -كوی سراب -پال  -4واحد 9

88034042

9121181171

ـــ

ـــ

در دست بررسي مي باشد

ـــ

در دست بررسي مي باشد

9

پترو سازه پيشگام 5-4-

10

بهينه گستر فجر فارس5-4-

11

تيار پي توس5-4-

-

12

قاره پاك پارس 5-4-

-

-

13

پارس صنعت سپنتا5-4-

-

-

14

تدبير گاز آذر آبادگان5-4-

-

15

شركت تعاوني 5-4-4976

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره /81141م ا ب مورخ 96/5/23

-

مطابق نامه شماره  910/139884مورخ  94/7/20مجوز افزايش ظرفيت  1جايگاه در
منطقه خراسان رضوی صادر گرديد.

مطابق نامه شماره  910/170628مورخ  95/9/28مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 6
جايگاه در كل كشور صادر گرديد.

88545968
و88769064
 88214921و
88054640-021

-021-86021350
86020233

-021-8842155
88841970

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي
عملكرد مطابق نامه شماره / 6107م ا ب مورخ
97/1/21

-

آدرس
تبريز -خيابان دكتر غريب -كوی پيروز -9كوچه ياسمن  -1پالك
12

تهران -ميدان ونك  -خيابان مالصدرا -شيخ بهايي شمالي -برج
صبا -طبقه -9واحد 93

اصفهان -هشت بهشت غربي -حد فاصل چهار راه هشت بهشت
و گلزار -كوچه  - 24ساختمان اسكان
كرمانشاه -شهرك الهيه -ميدان شاهد -روبروی شيريني كده
داغ -ساختمان ديانا -طبقه دوم

تبريز -خيابان عكاسي -باالتر از پمپ بنزين -پالك 16

تهران -خيابان سهره وردی جنوبي -خيابان ملك -كوچه
فرهومند -پالك -1واحد 10
مشهد -بلوار سجاد -خيابان حامد جنوبي -نبش حامد جنوبي
 -13پالك 69
در دست بررسي مي باشد
تهران -خيابان قائم مقام فراهاني -نرسيده به مطهری -خيابان
ماگنوليا -شماره -30طبقه چهارم -واحد 15
تبريز -خيابان آذربايجان -چهار راه بهار -ساختمان رضا -پالك
-55طبقه دوم
تبريز -مابين ميدان ستارخان و يكه توكان -مجتمع ستارخان-
بلوك -6واحد همكف

شركت هاي بهره بردار كد ( 4داراي مجوز بهره برداري از  2جايگاه در كل كشور )

رديف

نام شركت

1

پرشين راد2-4-

2

تجهيز مكانيك پارس 2-4-

محدوديت های اعمالي بر اساس ارزيابي عملكرد

مجوز افزايش ظرفيت

شماره تماس

شماره فاكس

شماره همراه

-

021-22885113

021-22885518

ـــ

-

ــ

ـــ

ـــ

-

-

025-37771474

025-32922039

9121521474

4

پرتو صنعت پايدار 2-4-

-

-

ــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي مي باشد

5

برودت زای صنعت 2-4-

-

-

028-34622702

028-34622702

9192822106

قزوين -آوج

6

قائم سبالن مشكين 2-4-

-

045-33724656

045-33720299

9141513740

7

آذر پستوان2-4-

-

-

ــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي مي باشد

-

-

021-22782864

021-22782865

9121438973

تهران -پاسداران -ميدان هروی -گلستان  -5پالك -166واحد 2

066-43344585

066-43329175

9163641121

اليگودرز -خيابان طالقاني شمالي -كوچه مهرگان  -8پالك 18

011-32312914

011-32377639

9111172475

بابل -كمربندی غربي -توحيد -61ساختمان دانيال

3

8

فني مهندسي درود عمران
قم 2-4-

پترو پيشرو گاز پاسارگاد-
4-2

دوره ای
-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد
مطابق نامه شماره  910/ 197059مورخ 95/11/6

9

سپهر صنعت باختر2-4-

-

10

پارسي سامانه بهار2-4-

-

مطابق نامه شماره  910/99180مورخ  93/5/18مجوز افزايش ظرفيت تا سقف 3
جايگاه در كل كشور صادر گرديد.

مطابق نامه شماره  910/139884مورخ  94/7/20مجوز افزايش ظرفيت  1جايگاه در
منطقه خراسان رضوی صادر گرديد.

-

آدرس
تهران -خيابان شريعتي -خيابان خواجه عبداله انصاری -كوچه
چهاردهم -كوچه زروان -پالك  -14واحد 6

در دست بررسي مي باشد

قم -بلوار فردوسي -فاز يك -شماره  -1474صندوق پستي قم
37195-1474

اردبيل -فاز  1كارشناسان -ياسمن  -2پالك -108طبقه سوم-
واحد 3

شركت هايي كه در وضعيت تعليق قرار دارند

نام شركت

توضيحات

تلفن های تماس

شماره فاكس

شماره همراه

آدرس

1

كيان صنعت پويش1-

مطابق اطالعيه شماره /27436م ط گ مورخ  91/02/25تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت كيان صنعت پويش ممنوع مي باشد

ـــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي

2

آوا گستران جاويد3-

مطابق نامه شماره  910/184782مورخ  95/10/18با فعاليت آن شركت صرفاً در منطقه استان مركزی و برای يك دوره يكساله موافقت

086-32221803

086-32221803

09128616959-09188611628

3

تجهيز سازان گيالر3-

رديف

مطابق اطالعيه شماره /85662م ط گ مورخ  91/05/09تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت آواگستران جاويد ممنوع مي باشد.
گرديد.
مطابق اطالعيه شماره /216590م ط گ مورخ  91/11/11تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت تجهيز سازان گيالر ممنوع مي باشد.

اراك -خيابان دكتر حسابي -كوچه منصوری -بن بست
منصوری -پالك 8546

ـــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي

4

آذر مرصوص3-

مطابق اطالعيه شماره /217959م ط گ مورخ  91/11/15تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت آذر مرصوص ممنوع مي باشد

ـــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي

5

صنعت پوشش پيشرو 3-

مطابق اطالعيه شماره /41073م ط گ مورخ  92/03/06تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت صنعت پوشش پيشرو ممنوع مي باشد

ـــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي

6

آدريان صنعت سهند 2-

ـــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 153111مورخ 93/7/27

مطابق اطالعيه شماره /203824م ط گ مورخ  91/10/25تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت فوق ممنوع مي باشد -مطابق نامه
شماره  910/124254مورخ  92/07/02با فعاليت مجدد آن شركت تنها در منطقه قزوين موافقت بعمل آمد .مطابق نامه شماره
 910/102057مورخ  93/5/21با اعطاء مجوز بهره برداری از  1جايگاه در منطقه قزوين موافقت گرديد.

كمپرسورسازی تبريز 15-4-مطابق اطالعيه شماره/155096م ط گ مورخ  91/08/14تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت كمپرسورسازی تبريز ممنوع مي باشد

ـــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي

مطابق اطالعيه شماره /122149م ط گ مورخ  90/06/21تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت بهينه گاز ايثار فجر ممنوع مي باشد

ـــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي

مطابق اطالعيه شماره /217958م ط گ مورخ  91/11/15تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت گازگستر نيرو خاوران ممنوع مي باشد

ـــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي

10

رايان پاد هگمتان 2-4

مطابق اطالعيه شماره /203831م ط گ مورخ  91/10/25تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت فوق ممنوع مي باشد

ـــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي

11

يزد انرژی توان (ظرفيت دو)

مطابق اطالعيه شماره /85684م ط گ مورخ  91/05/09تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت يزد انرژی توان ممنوع مي باشد

22811707-22819858

22819858

9124474763

12

پارس اتحاد ابهر (ظرفيت )2

مطابق اطالعيه شماره /203823م ط گ مورخ  91/10/25تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت فوق ممنوع مي باشد

ـــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي

مطابق اطالعيه شماره /169150م ط گ مورخ  91/09/03تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت بتن افالك پي ديماس ممنوع مي باشد

ـــ

ـــ

ـــ

در دست بررسي

-026-32756260

026-32733262

9126652769

در دست بررسي

-061-32243171

-061-32243171

9166158538

اهواز -كوی طالقاني -خيابا -3پالك 57

16

افق ليلستان3-

مطابق اطالعيه شماره /237751م ط گ مورخ  94/12/5تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت افق ليلستان ممنوع مي باشد.

2632213583

026-32213582

9122509819

17

سهند توسعه فارس3 -

مطابق نامه شماره  910/249677مورخ  94/12/20تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت سهند توسعه فارس ممنوع مي باشد.

071-36462171

071-36462171

9177111239

7

8

9

13

14

15

بهينه گاز ايثار فجر15-4-
گاز گستر نيرو خاوران-4-
15

بتن افالك پي ديماس
(ظرفيت )8
گاز هيدرو كربن افق البرز3-

مطابق اطالعيه شماره /166804م ط گ مورخ  93/8/17تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت گاز هيدرو كربن افق البرز ممنوع مي
باشد.

پيشروان صنعت جنوب 3-مطابق اطالعيه شماره /205208م ط گ مورخ  93/10/8تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت پيشروان صنعت جنوب ممنوع مي باشد.

تهران -اقدسيه -خيابان مسجد جامع -نبش كوچه توكلي
شرقي -پالك -8طبقه اول

كرج  -خيابان شهيد بهشتي -خيابان شهيدان قريشي -پالك
 -52واحد 3
شيراز -بلوار چمران -خيابان نيايش -كوچه -8ساختمان
مهتاب -واحد 1

مطابق نامه شماره  910/11198مورخ  95/1/25تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت مهاجر صنعت سبز اراك ممنوع مي باشد و

18

مهاجر صنعت سبز اراك3-

19

ايمن توسعه انرژی الوند3-

20

پرتيكان گاز باستان3 -

21

پوالد پي ايرانيان3-

مطابق اطالعيه شماره /36280م ط گ مورخ  96/3/9تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت پوالد پي ايرانيان ممنوع مي باشد.

22

پترو ماد مكانيك 3-

مطابق اطالعيه شماره /36280م ط گ مورخ  96/3/9تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت پترو ماد مكانيك ممنوع مي باشد.

044-33376939

23

نيك فرجام5-4-

مطابق اطالعيه شماره /91528م ط گ مورخ  96/6/8تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت نيك فرجام ممنوع مي باشد.

026-34644750

026-34644155

24

كندوان انرژی البرز3 -

مطابق اطالعيه شماره /215721م ط گ مورخ  96/12/27تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت كندوان انرژی البرز ممنوع مي باشد.

026-32505720

026-32505720

9126619045

سي ان جي گاز پژواك

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره /203286م ا ب مورخ  96/12/12و مطابق اطالعيه شماره

سوزان البرز3-

/25003م ط گ مورخ  97/2/23تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت سي ان جي گاز پژواك سوزان البرز ممنوع مي باشد.

026-34428687

026-34428687

9123664622

25

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 246105مورخ 94/12/16
مطابق نامه شماره  910/54218مورخ  95/3/29تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت ايمن توسعه انرژی الوند ممنوع مي باشد و
محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 228688مورخ 94/11/24
مطابق اطالعيه شماره /192373م ط گ مورخ  95/10/29تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت پرتيكان گاز باستان ممنوع مي باشد و
محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/99892مورخ 95/6/3

026-34561981

026-34512325

9125694595

كرج -ميانجاده -پل حيدرآباد -طبقه فوقاني پاساژ امين

081-32515538

081-32515538

9183151435

همدان -خيابان تختي -روبروی هتل آرين -پالك 12

026-32284543

026-32224955

ـــ

كرج -چهارراه هفت تير -برج سفير -طبقه سوم -واحد 3

081-38236608

081-32531600

9183110383

044-33376939

09123393587

9121611091

همدان -آرامگاه بوعلي -جنب كوچه هواپيمايي -ساختمان
پاسارگاد -طبقه سوم -واحد 9
اروميه-فلكه ميثم -اول خيابان والفجر  -2جنب اداره راه و
ترابری -جايگاه  CNGنيكو
كرج -گلشهر -نبش خيابان بهار شرقي -طبقه فوقاني بانك
كشاورزی -مجتمع اداری گل آرا -طبقه دوم  -واحد 4
كرج  -عظيميه -ميدان اسبي-بلوار فردوس جنوبي -روبروی
خيابان خيام و اركيده -پالك 63

كرج -خيابان بهار -كوچه شهيد احمد دهقان -پالك -574
واحد 2

شركت هايي كه از ليست شركت هاي مجاز بهره برداري حذف گرديده اند
رديف
1
2

3

4

5

6

نام شركت
پرشين جهان پژوه -منطقه
ای
پارسه مهر افق صنعت-
منطقه ای
فاطر كوثران جنوب-
كشوری
پترو پاالينده پرديس-
كشوری
سامانه گاز شرق ايرانيان-
منطقه ای

شماره تماس

شماره فاكس

شماره همراه

آدرس

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مطابق اطالعيه شماره /252382م ط گ مورخ  91/12/28انعقاد قرارداد با شركت فاطر كوثران جنوب ممنوع مي باشد.

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

مطابق اطالعيه شماره /173069م ط گ مورخ  90/9/2شركت مذكور تعليق و حذف گرديده است.

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

021-66596181

021-66596171

9126135313

ـــ

88302518

88831504

9126770270

خيابان كريم خان -خ ايرانشهر شمالي -خ آذرشهر -شماره 25

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

021-22365667

ـــ

ـــ

ـــ

021-77698891

77288667

09126028750-09357992517

021-89787974

ـــ

ـــ

پارس كمپرسور (هوای برتر)

مطابق اطالعيه شماره /203821م ط گ مورخ  91/10/25شركت هوای برتر تعليق و مطابق اطالعيه شماره /245447م ط گ مورخ

15-4

 93/11/28انعقاد قرارداد با شركت هوای برتر ممنوع مي باشد .و حذف مطابق با اطالعيه شماره /52290م ط گ مورخ 95/3/24

حذف -مطابق اطالعيه شماره /85661م ط گ مورخ  91/05/09شركت طرح نقش نارستان تعليق و مطابق اطالعيه شماره /245447م

7

طرح نقش نارستان10-4

8

پاكسوز موتور 15-4

9

آذر گنج آراز3-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 29727مورخ 94/2/20

10

پرگاس انرژی پاسارگاد3-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 28202مورخ 94/2/19

11

صنعت گاز صبا8-4-

12

كاويان گاز دانيال 2-4-

13

ندا گاز ابهر3-

14

بهينه سوز ماهدشت2-4-

ط گ مورخ  93/11/28انعقاد قرارداد با شركت طرح نقش نارستان ممنوع مي باشد.
مطابق اطالعيه شماره /29308م ط گ مورخ  91/02/27شركت پاكسوز موتور تعليق و مطابق اطالعيه شماره /216296م ط گ مورخ
 93/10/21انعقاد قرارداد با شركت پاكسوزموتور ممنوع مي باشد.

تهران -خيابان شهيد مدني -چهارراه نظام آباد -پايين تر از
مترو سبالن جنوبي -كوچه شهيد نام آور -پالك  -4واحد 1

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 155752مورخ  93/7/30و حذف مطابق با اطالعيه شماره
/52290م ط گ مورخ  - 95/3/24مطابق با نامه شماره  910/ 152411مورخ  95/8/26با اعطاء مجوز فعاليت موقت در اصفهان موافقت

ـــ

گرديد

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 181997مورخ 93/9/5

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 43776مورخ  94/3/9و حذف مطابق با اطالعيه شماره
/52290م ط گ مورخ 95/3/24

083-34234949

ـــ

ـــ

021-55931180

021-55931180

9127714247

021-65502464

021-65502465

9114308200

مطابق اطالعيه شماره /166804م ط گ مورخ  93/8/17تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت بهينه سوز ماهدشت ممنوع مي باشد و
با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 152820مورخ  . 93/7/27مطابق نامه شماره  910/170335مورخ  95/9/28مجوز
فعاليت موقت صرفاً در مناطق گيالن و مياندآب صادر گرديد.

انديشه -فاز  -1خيابان ارغوان -چهارم غربي  -كوچه جهان آراء
 -پالك  -16واحد 15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

آساگستر ايرانيان1-

مطابق اطالعيه های شماره /157954م ط گ مورخ  91/08/17و /244260م ط گ مورخ  93/11/27تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با
شركت آسا گستر ممنوع مي باشد و محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 15647مورخ 94/2/1

پرشين صنعت گاز درخشان -محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 222671مورخ  94/11/14و حذف مطابق با اطالعيه شماره
3

/52290م ط گ مورخ 95/3/24

چاوش نيرو گاز رضوی3 -

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 222667مورخ 94/11/14

توسعه صنعت بريم پايتخت-
3

021-22782864

021-22782865

9121940160

051-38463710-12

051-38463710-13

9126897539

021-88328638

ـــ

ـــ

آتي ممنوع مي باشد .محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 14277مورخ  94/01/30و حذف

آتي سوز صنعت (پترو

مطابق اطالعيه شماره /237751م ط گ مورخ  94/12/5تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت آتي سوز صنعت ممنوع مي باشد و

صنعت مشعل)2-

حذف مطابق با اطالعيه شماره /52290م ط گ مورخ 95/3/24

مطابق اطالعيه شماره /237751م ط گ مورخ  94/12/5تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت ارس گاز افراشته ممنوع مي باشد و
حذف مطابق با اطالعيه شماره /52290م ط گ مورخ 95/3/24

021-88884294-6

ـــ

ـــ

021-33385707

021-33385708

9121003400

021-55645232

ـــ

ـــ

021-89770926

9171595210

ـــ

9138189400

دقت حركت صنعت

مطابق اطالعيه شماره /237751م ط گ مورخ  94/12/5تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت دقت حركت صنعت پارسيان ممنوع مي

-021-22959749

پارسيان3-

باشد .و حذف مطابق با اطالعيه شماره /52290م ط گ مورخ 95/3/24

22959732

سپاهان3-

پترو سازندگي كوشای
فارس3 -
خدمات علمي صنعتي استان
تهران2-
سيستم پردازش آفتاب
شرق3-

واحد 2
مشهد -خيابان سناباد -بين سناباد  45و  - 47ساختمان ياس-
واحد 1

ـــ

مطابق با اطالعيه شماره /52290م ط گ مورخ 95/3/24

بازرگاني ميمك3-

پيشگامان صنعت الماس

پاسداران -ميدان هروی -خيابان گلستان پنجم -پالك -166

مطابق اطالعيه شماره /257594م ط گ مورخ  93/12/12تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت توسعه صنعت بريم پايتخت تا  6ماه

مطابق با نامه شماره  910/ 76156مورخ  94/4/22شركت بازرگاني ميمك از ليست شركت های مجاز بهره برداری حذف مي گردد.

ارس گاز افراشته3-

051-37648224-9

051-37648224-9

ـــ

ـــ

مطابق اطالعيه شماره /237751م ط گ مورخ  94/12/5تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت پيشگامان صنعت الماس سپاهان ممنوع
مي باشد و مطابق با نامه شماره  910/ 87854مورخ  95/5/17با اعطاء مجوز در مناطق فارس ،اصفهان ،زنجان و چهار محال و بختياری
موافقت گرديد و حذف مطابق با نامه شماره /201769م ا ب مورخ 96/12/8

-021-65520391
65508727

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/197121مورخ 95/11/6

36476345 -071

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 197223مورخ 95/11/6

021-88269746

36280539 -071
-021-88267429
88240832

9374813246

-

ـــ

شهر ری -سه راه ورامين -روبروی اداره تامين اجتماعي -پالك
-199طبقه دوم -واحد 2

در دست بررسي

تهران -خيابان دولت -حد فاصل بلوار كاوه و چهار راه قنات-
پالك  -360واحد 14

تهران -انديشه -فاز  -1خيابان شاهد غربي -مجتمع تجاری
اداری رضا -بلوك شمالي -طبقه  -3واحد 33

شيراز-خ قصردشت-كوچه -54ساختمان گلبرگ-ط-3واحد38
تهران -بزرگراه جالل -بين پل نصر و آزمايش -روبروی خ
پاتريس -پالك -97طبقه اول

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 197162مورخ 95/11/6

061-4266442

061-4266442

09166410686

انديمشك -خيابان سينا -خيابان يساری

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 228696مورخ  94/11/24و  41811/910مورخ  95/3/8و

064-34223627

064-34223628

09161430084

انديمشك -كوی نيرو -نصر -3پالك 18

مطابق نامه شماره  910/21099مورخ  95/2/7تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت پارميدا گستر خوزستان ممنوع مي باشد و
27

پارميدا گستر خوزستان3 -

حذف مطابق نامه شماره  910 /115401مورخ 95/6/29

28

صنعت نوين نگرش ايرانيان

مطابق نامه شماره  910/170642مورخ  95/9/28مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  3جايگاه در منطقه خراسان شمالي صادر گرديد-

دانا3 -

حذف مطابق اطالعيه شماره /72804م ط گ مورخ 96/5/10

023-32246378

023-32246379

09124742260-09339092557

شاهرود -شهرك فرهنگيان -خيابان  12فروردين -كوچه -11
پالك 31

مطابق اطالعيه شماره /71972م ط گ مورخ  96/5/9تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت خاوران گاز پاژ ممنوع مي باشد. .
29

خاوران گاز پاژ 3-

30

اختر افروزان خاور3-

محدوديت های اعمالي با توجه به ارزيابي عملكرد مطابق نامه شماره  910/ 197106مورخ  95/11/6و مطابق نامه شماره 910 / 70390

-051-38640830

مورخ  93/4/10مجوز افزايش ظرفيت تا سقف  3جايگاه در منطقه گلستان صادر گرديد .حذف كامل مطابق با اطالعيه شماره /90910م

38640840

051-38933564

9153094619

مشهد -بلوار فرهنگ -نبش فرهنگ -11پالك 161

ط گ مورخ 96/6/7

مطابق اطالعيه شماره /147956م ط گ مورخ  96/9/14تا اطالع ثانوی انعقاد قرارداد با شركت اختر افروزان خاور ممنوع مي باشد.
حذف كامل مطابق با اطالعيه شماره /167504م ط گ مورخ 96/10/16

051-36094394

051-36094394

939705427

مشهد -بلوار معلم -بلوار جالل آل احمد -جالل آل احمد -34
پالك 139/1

