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91و18، واحد3بن بست واعظی، پالك (شهید عضدی)كريمخان، آبان جنوبی 88936080-021آموزشی، تولیدی و صادراتی گوهر نشان1

91aو8گروه طراحان2

92و1628تهران میدان تجريش مجتمع تنديس واحد 22742796-021گالری بنیتا3

93و58 واحد 4میدان تجريش خیابان مقصود بیک كوچه موزه  پالك 22232392-021طال فنون ايران4

94و28 واحد16خ قیطريه خ سلیمانی شرقی پالك 22240242-021جواهری روبینا5

95و3198سعادت اباد باالتر از میدان سرو مركز خريد پروازطبقه اول واحد 22147440-021گالری بهترينها6

96و228واحد 2تجريش خیابان حدادی پاساژپرديس طبقه 22755321-021كارگاه طال سازی زر آرا7

97و18محموديه، تقاطع الف و مقدس اردبیلی، پاساژ پاالديوم، ط 22671403-021الی گالری8

98و38كرج خیابان شهید بهشتی پاساژ ازادی ط 32221070-026بیتا9

99و138، واحد1، ط999چهارراه گلوبندك، ساختمان 51042000-021سايت طال-زيبا طالی زرين 10

910و28، ط24بازار تهران، ناصرخسرو، كوچه خادم، پشت پست برق، پ 33909545-021جهان زر11

911و18واحد منفی 2 منفی6خ مطهری خیابان میر عمادكوچه يکم پالك 88510982-02پاسارگاد12

913و508كوچه تکیه دولت پاساژاينه پالك -روبروی بازار بزرگزرگرها33965957-01جواهری سلمان زاده13

914و458خ قربانی خ ايران خ ايرج پالك -بلوار ارم - مهرشهر- كرج33262606-026خانه كهربای بالتیک14

915و908میدان نبوت پاساژنبوت طبقه اول پالك 77249154-021گالری دريا15

916و288 روبروی ورزشگاه غدير پالك 2تجريش خ دربند خ گالبدره خ گالبدره آموزشگاه طراحی و ساخت طال و جواهر تالال16

917و128تبريز میدان شهدا پساژامیر كبیر نور جديد همکف پ25540345-041شربیانی-زهراوی 17

918و38 واحد 17كا شانی خیابان احمدی كوچه گلزار پالك ... تهران اول ايت ا44043163-021صادقفام18

919و2998خیابان سی متری نیروی هوايی فلکه چهار گوش پالك -خیابان پیروزی77463124-01تک استار19

920و568تهران فلکه اول صارقیه خ ستار خان پاساژاطلس پالك 44243123-021گالری حسینی خواه20

921و388خ پانزده خرداد خ اكبر نژاد خ شیشه گران پالك 55620933-01الماس تراشی و قلم سازی دروبش21

922و58پالك -خ انقالب، چهارراه كالج، كوچه سعیدی88945668-021فناوری های پادكسون22

923و288جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت، خ دوم شرقی، شماره9-76214808-021آريا سايان گستر23

924و418، پالك2 بهمن، فاز 12اصفهان، خ مام خمینی، خیابان 33877860-031هدفمند ماشین24

926و518 جاده آبعلی، پارك فناوری پرديس، خ نوآوری پنجم، پالك 20كیلومتر 5-76250181-021مهندسی پارس نهند25

927وc248يزد، خ مطهری، پارك علم و فناوری اقبال، سالن موسسات، واحد 36260370-035سبحان الکترونیک يزد26

928وH8اصفهان، خ ارغوانیه، مجتمع تولیدی نیک انديش، بلوك 35311015-031ماشین سازی صادقی27

928aو88، پالك Gاصفهان، شهرك صنعتی نیک انديش، بلوك 35319631-031آروين صنعت اصفهان28

4-56231142-021آترا حرارت سازان29
كیلومتر بعد از فرودگاه امام خمینی شهرك صنعتی شمس اباد بلوار 5اتوبان تهران قم 

11 پالك 6نخلستان گلشید 
929و8

930و18واحد 65شهرك غرب بلوار فرحزادی خ ناخدامحتاج پالك 88073266-88072338وب سايت دمبوری30

932و8 كیلومتری جاده سرعین6اردبیل، 33572135-045زر گون گچ31

933و8 خیابان توحید مجتمع امیر طبقه اول4انديشه فاز 63351971-021سهمینه سديد سازان32

934و8تبريز، بازار، خ دارايی، ورودی حیاط امیر35258083-041آذربای آلتین33

935و698 غربی يا ضمیرايی پ15تهرانپارس خ اتحاد خ77782300-021پژوهشگران صنعت آرتا34

936و8شهريار66612500-021پارس مديکال35

937و28 پالك 5شهرك صنعتی شمس اباد بلوار بهارستان بلوار نارنجستان گلبرك 56232223-021كارخانه بازيافت فلزات گرانبها قالکاری عموئی36

-66798681021پیشرو فن آوران كارنو جم37
، مجتمع تجاری تهران، 10غرب به شرق اتوبان فتح، نرسیده به شیر پاستوريزه، بعد از فتح 

114واحد
938و8

939و98، واحد 38خیابان پاسداران، بهارستان دوم، پالك66902450-021شركت الماس38

940و18 پالك 2تهران اسالم شهر شهرك واوان بلوار ولیعصر خ فردوسی نبش حافظ 56493169-021گاو صندوق اسانسوری جواهر نشان39

941و278خ آزادی، پاساژ كاوه، پالك66581454-021ابراز مهدی40

942و198، واحد4، ط25خ جمهوری، نبش خ دانشگاه، پ 66404048-021پايا لیزر41

943و148شريعتی ابتدای خ پاسداران سروستان هفتم شماره 9-22888036-021ريحان فیلم42

944و318مفتح شمالی كوچه نظامی پالك 88888270-021فراسوان گسترش فناوری43

945و58 واحد 34خیابان مطهری خیابان سهرورد جنوبی خیابان اقلیمی پالك 88753667-021آفتاب راهبر ايرانیان44

94 بهمن 30 الی 27- هشتمین نمایشگاه بین المللی طال، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته 
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946و738تهران  شريعتی ظفر گوی ابادی راچیان پالك 22924949-021مانا45

947و128اصفهان، میدان نقش جهان، بازار قیصريه، پالك32204531-031ويکتور46

948و8گالری جواهرات حبیبی تنها47

949و48، واحد 1، ط3بلوار میرداماد، میدان مادر، خ شهید سنجابی، كوچه يکم، پالك22257713-021مجتمع آموزشی فخر آريا48

950و78، واحد32خ میرداماد، وزيری پور، پالك 9-22224198-021(گالری هومن)هولدينگ فن آوران زرين  49

952Aو768 شرقی، ك احداثی، پ6كرج، شهرك صنعتی سیمین دشت، خ 36612021-026امرالد50

952و288، واحد2خ پانزده خرداد، روبروی مسجد امام، سرای چیت ساز، ط33904143-021طال و جواهر سازی اناركی51

953Aو8تهران خ پانزده خرداد بازار زرگرها ظبقه اول55620252-021شركت جواهر ياس كبود52

953و188بازار جواهر فروشان پاساژحکیم هاشمی طبقه دوم پالك 55607953-021گالری نقره ريحانی53

954و18محمد علی جناح خ با بندريها كوچه امرالهی ده متری دوم پالك 66048545-021هگمتانه54

955و608، پ25مشهد، خ احمد آباد، بلوار رضا، نبش رضا 38450248-051ملیکا زيارت نیا55

956و178تهران خیابان طا لقانی خیابان موسوی خیابان عاصم ترابی كوچه بیژن  پالك 88846335-021ستاره شرق56

957و38، زنگ 92خ سهروردی شمالی، كوچه انديشه سوم، پالك 88406090-021(آستريا)آريان گوهر رخشان 57

958و8جاده خاوران بعد از خاور شهر عباس اباد عالقه مندكانال دوم داخل چايخانه55576390-021قالکاری و قالبسازی استانبول58

959و38، ط4میدان هفت تیر، كوچه مازندرانی، پالك11-88846810-021دكور و جعبه جواهر تهران59

959و8شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان، پارك علم و فناوری شیخ بهايی32724002-031تابان گوهر نفیس60

961و458بازار، خ ناصرخسرو، پاساژ آيینه، پالك 33119530-021جواهری رحیمیان61

962و3018، واحد 3خ بهشتی، بعد از میرعماد، ساختمان خزر پرواز، ط88759590-021ايده ال سیستم رسام62

962aو268تهران ازادگان روبروی خ خلیج فارس خ شمس اباد پالك قالکاری ارجان63

963و168منطقه صنعتی كمرده خ تهران صنعت خ گنجینه پالك 6-76266205-021شركت صنايع اخگر كوره64

964aو88 واحد 5تهران میدان توحید خیابان ستار خان  كوثر سوم پالك 66593505-021ابزار تک65

964bو118ناصرخسرو، پاساژ امدادگران، طبقه همکف، پالك 33908763-021كارا صنعت آرسس66

964cو18 واحد4میدان فاطمی خیابان جويبار ك مهر پالك 88928565-021كارگاه صنعتی تفتان كوره67

965cو28بزرگراه بعثت، كیانشهر، خ شهید صالحی، جنب مسجد بهشتی، پالك  33882117-021گروه صنعتی و تولیدی فاران فن آريا68

965bو58خ انقالب، چهارراه كالج، ك سعیدی، پالك 44734109(گاوصندوق مركزی)ايمن گلد سازه69

965aو8 شهرك صنعتی بهارستان15بلوار امام رضا، كیلومتر 36675260اصفهان تکامل صنعت70

965و78، پالك17اصفهان، خ ارغوانیه، ارغوان 70-35316168-031گروه مهندسی كنترل اكسید ماد71

966و48اصفهان ، شهرك صنعتی جی، خ پنجم، فرعی اول، پالك35720189-031افراز ماشین72

966Aو388بازار تهران، چهارراه گلوبندك، خ بادامچی، پالك 55600629تکنو ابزار73

967و8اصفهان خ حافظ سه راه كرمانی كوچه میر عماد پاساژفروردين دفتر سوم سمت چپ3132234732ايران تری دی74

968و128تهران بلوار فردوس شرق خ عقیل كوچه تولیدی جعبه جواهرات ارشیا75

968Aو548شمال به جنوب نواب نرسیده به بريانک بعد از مسجد غفوری پالك 55439384گوهر تراشی توس76

969و108 واحد 5 طبقه 33پايین تر از میدان تو حید خیابان نیايش پالك 66563995گروه مهندسی كوشا تک77

970و8طبقه اول1 واحد725روبروی كوچه اكبر نژاد پالك -خردادغربی 15تهران خ 55621936گروه بازرگانی آريو78

971و48واحد 40تهران خیابان میرزای شیرازی نرسیده به پل كريمخان پالك 88802240موسسه فرهنگی و هنری هدش79

971Aو128كوچه قیر سازی خ طباطبائی پالك -تهران خ شهید رجائی بین اتوبان ازادگان و خ ستاره 4-55032133ايران بورد الکترونیک80

972و178جاده  مخصوص كرج شهر قدس بلوارمصلی چهارراه دار القران پالك 20تهران ك46855166گروه صنعتی كاوه مبنا ايرانیان81

973و248شهريور خ كوثر ك معینی نبش منشی باشی پالك 17م شهدا خ گالری جواهرات رئوف پناه82

83
شركت ازمايشگاههای تخصصی گوهر شناسی و در 

شناسان پارس
974و888خ مفتح پالك 88325488

975و108واحد 8میردامادمیدان مادرخ بهروزيا سنجابی كوچه شريفی پالك 22912313نشريه بین المللی طال و جواهر84

975Aو8سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری85

86ITALY8976و

977و18، ط 8 خرداد، كوچه بادامچی، كوچه چاله حصار، پالك15خ 55694727پارس گوهر كنز87

978و18، واحد7خ حافظ، بعد از جمهوری، ك سیمی، بن بست زيبای جنوبی، پ 66763325میراث طالی شرق88

55639362طالی سه ستاره89
 خرداد غربی، چهارراه گلوبندك، كوچه بادامچی، جنب بیمارستان سید الشهدا، پالك 15خ 

1 ، ط88
978و8

979و7628میدان پونک مجتمع تجاری بوستان بخش اداری واحد 44498059خسروان عقیق90

91
اتحاديه تولیدكنندگان و صادركنندگان طال، نقره، 

جواهر و سنگهای قیمتی ايران
980و898خ مفتح جنوبی، پائینتر از طالقانی، پالك 88325976

92ITALY8981و
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982و8، شركت شهرك های صنعتی51يزد، بلوار دانشجو، بن بست 36239701-035اتحاديه طال وجواهر يزد/خوشه طالی استان يزد93

983و8مركز تجارت جهانی فردوسی94

983Aو388كیش، برج صدف، واحد پر نقره ای95

984و8تهران مالصدرا برج ونوس دفتر شركت ارتفاع گستران5-66341101-021(ارگو)شركت آريان گوهر رخشان 96

985و38، زنگ 92خ سهروردی شمالی، كوچه انديشه سوم، پالك 88406090گالری نقره جات دست ساز تیارا97

986و30698مشهد مچتمع زيست خاور طبقه همکف پالك 51038512199طال ونقره هنر98

987و258 چهارراه سوم سمت راست پالك 129ازادی 6666001-0513صندوق نسوز آركا99

988و318چهار راه گلو بندك خیام شمال پاساژتوسل طبقه دوم پالك 55806132طراحی فرهاد تبريزی100

989و108 واحد 17جردن كوچه عاطفی شرقی پالك 22658613طراحان آريا101

990و108خرداد غرب كوچه اكبرنژاد بسمت بهار پ15خیابان 55695487(ماموسان)شركت گوهر تراشان 102

991و428تهران خ سعدی شمالی مقابل بیمارستان امیر اعلم خ شهید نادری پالك 77610010زرپويان زرگر ماشین103

992Aو4018 طبقه جهارم واحد 2492خیابان ولیعصر  نبش توانیر پالك ماشین سازی كالنتری104

992و1058، پالك 3اصفهان، خ امام خمینی، بلوار عطاء الملک، فاز33869426-031تولید كننده صندوق نسوز جهان اصفهان105

993و8اصفهان، خ كاوه34510274-031ستاد برگزاری و خزانه106

993aو8شركت صنعتی كاوه107

994و15/28 خرداد، خ بادامچی، كوچه چاله حصار، پ 15خ 55595405گروه صنعتی راز108


