)لیست نمایندگی های کارخانه آجر نماچین(
ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس نمایندگی

شهر

شماره تلفن نمایندگی

1

علی چینی

کامرانیه جنوبی -قبل از چهار راه فرمانیه-نرسیده به مجتمع کوه نور-نبش کوچه معتمدی ساختمان بانک شهر پ  17طبقه اول-واحد 1

تهران

02122812448-02122814082-09120912925

2

مهدی افشار

خیابان مالصدرا-خیابان شیخ بهایی جنوبی-تقاطع سامان-نبش بن بست اعظم پالک  2واحد 2

تهران

02188057060 - 09351275406

3

حسین امین پور

ستاری شمالی-خروجی آیت اله کاشانی شرقی -نرسیده به حسن آباد -جنب بانک ملی -ساختمان افرا-پالک  - 432واحد 109

تهران

02144006363-09351050100

4

محمد رضایی

خیابان بنی هاشم -جنب برج نسترن-کوچه تبری -مجتمع ارغوان -طبقه اول -واحد 10

تهران

0919555686 - 02122326568

5

ناصر حسنی

سه راه گوهردشت-ضلع شرقی بلوار یادگار امام بین بالل 2و-3روبروی بانک سپه

کرج

091229 79 689 - 026327 357 53-4

6

دفتر اصفهان

شیخ صدوق شمالی-جنب پل هوایی میر -ساختمان پاراکس -طبقه - 4واحد D2

اصفهان

09011452539 - 36671461-2

7

حمید صادقی

فلکه احمدآباد-ابتدای خیابان جی-نبش کوچه شماره 5

اصفهان

03132289307-09133162388

8

محمد ابطحی

جاده صنعتی دولت آباد-بین تقاطع دوم و سوم -نبش خیابان شاهی 34

اصفهان

03125836030-09133199886

9

مهدی کالهدوزان

ساالریه فلکه میثم خ میثم باال پالک 63

قم

02532934931-09127599259

10

سیدوحید بشیرالحسینی

میدان امام حسین (ع) بلوار عالقبندیان نرسیده به تقاطع مدرسه عالقبندیان

همدان

08132747414-09183144429

11

زهرا جعفری

خیابان مدرس-حدفاصل مدرس -67-65ساختمان ارم-بلوک دوم تجاری همکف

بیرجند

09155614180

12

محمد هادی مسعودی

خیابان استقالل -چهارراه بنفشه-روبروی درمانگاه کیمیاخیابان باهنر شمالی-بین کوچه  14و  16جنب بانک ملی

شیراز

07138235159-07132337137 - 09177159226

13

سیدمحمدرضا میرقادری

میدان سالمت-خ شبکه-مصالح ساختمانی میرقادری

اقلید

07144526285-09171535956

14

ولی اله طاهری

چهارراه جهاد-خ اقبال -سمت چپ -روبروی کوچه شماره یک

کرمان

03432442098-09133432229

15

گروه معماری یاک

بلوار کشاورز کوچه  5ساختمان سفالی روبه روی تاکسی تلفنی

کرمان

09432118648-09133416801-09134937714

16

سعید مهتری

میدان شهدا -خیابان شهید یزدانی -مقابل فرعی 30

شهرضا

03153242886-09133213726

17

شورش باستانی

تپه قاضی( خیابان کشاورز) -نرسیده به سه راهی کوی زیبا

مهاباد

04442351668-09144424472

18

علی کریم زاده

بلوار آزادگان-1خیابان  16متری گلباران -دفتر آجر نماچین

ارومیه

09144408185-09141478043

19

فرناز راستین

بلوار کردستان -جنب پل مردوخ

سنندج

087331524-087331534-09307302301

20

اردالن عسکری فرد

خیابان معلم -نبش خیابان سیزدهم -ساختمان سرو -واحد 2

رشت

01333551865-09118098877

21

سارا سلیمی ثابت

خیابان فردوسی شمالی -طبقه فوقانی پیتزا پله -واحد 4

قزوین

02833358220-09128190052

22

احمد پویان

بلوار جمهوری -جنب بانک سامان -بعد از مسجد قبا  -فروشگاه آمود

یزد

03535267188 -09124956456

23

قاسم رسولی

خیابان خواجه نصیر -چهارراه دروازه فارسان-جنب بانک شهر

شهرکرد

03832278049-09139812961-09133010803

24

آلوچه ای

نبش میدان بخارایی

کاشان

03155210055 - 09131633864

25

محمود غالمی پور

بلوار رسالت-جنب دادگستری-آتلیه نماچین

لردگان

03834444320-09140763735

26

حسین صفرزاده

بلوار سجاد-نبش سجاد  - 22پالک 206

مشهد

05136077507-8 - 09155153764

27

کیوان برجیان

خیابان مهندس شکیبی-بازار گلستان-مجتمع ارغوان -پالک 1

طبس

05632820727-09133164617

28

امین رنجبری نسب

بلوار پاسداران-سه راه دادگستری-روبروی دادسرای نظام -آتلیه مهر آزی آمود

جیرفت

09135812013

29

روح اله جاللی

خیابان تهران-جنب پمپ بنزین-فروشگاه جاللی

شاهرود

02332339494-09124742893

)لیست عاملیت های کارخانه آجر نماچین(
ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس عاملیت

شهر

شماره تلفن عاملیت

1

مرتضی درخشان

خیابان طالقانی (۶ابوذر  )۵پالک ۲۵

رفسنجان

۰۹۱۳۲۹۲۵۹۲۵ - ۰۳۴-۳۴۲۹۸۳۰۲

2

محمد حاج رسولیها

چهار راه رزمندگان -ابتدای خیابان رزمندگان -نبش کوچه شماره  -4فروشگاه سافایر

اصفهان

03134412026-09134000641

3

هادی حدیدی

بلوار جانبازان -نبش میدان جهاد -صنایع سنگ کیان

بروجن

03834245636-09132819209

4

پارسیان رخ

بلوار ناهار خوران -نبش خیابان عدالت  -44ساختمان گلریزان رجبی-واحد 120

گرگان

01732530913-09113776621-09192051743

5

سیده مائده پاچناری

کمربندی غربی-امیرکبیرغربی -روبه روی سوپر بزرگ فردوس-کلینیک معماری نارین

بابل

01132330716-09113115385-09113149174

6

جمشید جواهری

نوشهر-دهکده نارنج بن-جنب دهیاری-دفتر بهارنانج

مازندران

01152176384-09113156005

7

کمیل کیاکُجوری

خیابان ستارخان -ساختمان کیا-طبقه همکف-شرکت کیان نیارش

نوشهر

01152352052-09112933615

8

وحید سلیمانی کشاورز

بلوار مدرس شمالی -حد واسط کوچه عزیزمافی و هاشمی-روبه روی ساختمان پزشکان  530فروشگاه سینوهه

قزوین

02833335820- 09121823136

9

حسین حیدری

شهرک صنعتی اقلید یک-خیابان کارگر -انتهای کارگر شمالی-صنایع سنگ حیدری

اقلید

07144552320-09171531500

10

علی اکبر کارگر

بلوار سرداران-جنب خیابان شهید فهمیده-دکوراسیون پارس

گراش

07152451917-09173811076

11

محمد رضا رجوعی

خیابان جانبازان-نبش جانبازان  - 3پالک  -73کلینیک ساختمانی الماس

گناباد

05157252571-9105030259

12

محمد اروریان

بلوار بعثت-روبه روی شرکت سایپا

نایین

03146256792-09139235328

13

سعید خادمی

خیابان شهید نصیری شمالی کوچه 23

سیرجان

03442202289-09140530567

14

مجتبی دهاز

خیابان باغ زهرا -روبه روی سه راه هاللی -نبش کوچه عرفان 12

بوشهر

09172382540-09038927580

15

علیرضا زارع

ابرکوه-خیابان نظامیه -میدان حج و زیارت

ابرکوه

03532833127-09132545899-0913859054

16

مهدی امینی

چهار راه بسیج -ساختمان پدر خوب

رامسر

01155222380-09171118870

17

علیرضا بیکیان محمدی

بلوار شهید مطهری-شهرک گلدیس-جنب بیمه سامان-شرکت مهندسین جوان

نایین

031346265324-09133236206

18

مهدی امینی

چهار راه بسیج-ساختمان پدر خوب-طبقه اول

رامسر

09171118870-01155224283

19

سید جواد مرادیان

سالم آباد-نبش پل چمران-جنب کتابخانه

یاسوج

09139297096-03134396631

