
شماره تلفن نمایندگیشهرآدرس نمایندگینام و نام خانوادگیردیف

مهدی افشار1
-تقاطع سامان-خیابان شیخ بهایی جنوبی-خیابان مالصدرا

 فروشگاه نماچین2نبش بن بست اعظم پالک 
09351275406   -  02188057060تهران

علی چینی2
نبش کوچه معتمدی -نرسیده به مجتمع کوه نور-قبل از چهار راه کامرانیه-کامرانیه جنوبی

 طبقه اول17ساختمان بانک شهر پ 
09120912925-02122814082-02122812448تهران

09124111897 - 09195555686تهران35واحد - طبقه چهارم - مجتمع ارغوان - کوچه طبری -جنب برج نسترن- خیابان بنی هاشممحمد رضایی3

09353143143-02144006363تهران فروشگاه نماچین432پالک - ساختمان افرا -  مابین حسن آباد و ابراهیمی- خیابان کاشانی - صادقیه افشار غرب4

09131883106- 09020168801 -05136077507خراسان رضوی ساختمان آجر نماچین26 پالک 22خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار سجاد ،نبش سجاد دفتر مشهد5

36610780- 09011452539اصفهانخیابان مصلی مجموعه ایران زمین برج رویالدفتر رویال6

09134214090شیراز٤طبقه   - ١٣٤٥ساختمان  -  میرزای شیرازی شرقی٢٥ابتدای خ قصردشت نبش کوچه - پل معالی آباد امیر حسین چینی7

همدانابتدای بلوار والیت فروشگاه نماچین(پیشاهنگی  ) آبان 13میدان سیدوحید بشیرالحسینی8
09183144429

08138222500 - 08138222600 - 09125189382

32611484 025-32611443 025-09126526591قمساختمان میالد- نبش خیابان عطاران - بلوار جمهوری سید مهدی ظهیرالدینی9

04136563617 - 09143002446تبریز6طبقه - ساختمان فائق بتن - پشت فارابی - آبرسان کریم بیرامی10

09128190052-02833364819قزویننبش کوچه لطافت- نرسیده به سه راه عدل - بلوار مدرس سارا سلیمی ثابت11

09155614180 -05632034067بیرجندبلوک دوم تجاری همکف-ساختمان ارم-67-65حدفاصل مدرس -خیابان مدرسزهرا جعفری12

09124956456- 03535267188یزدفروشگاه آمود- بعد از مسجد قبا -جنب بانک سامان -بلوار جمهوری احمد پویان13

09144424472مهابادجنب فرش ابریشم  - بازارچه مکریان - کمربندی شورش باستانی14

09141478043-09144408185ارومیهدفتر آجر نماچین-ابتدای خیابان گلباران - خیابان آزادگان علی کریم زاده15

09307302301-08733152434سنندججنب پل مردوخ- بلوار کردستانفاروق راستین16

09118098877-01333551865رشت2واحد - ساختمان سرو- نبش کوچه سیزدهم- خیابان معلماردالن عسکری فرد17

09131633864 - 03155210055کاشاننبش میدان بخاراییحسین آلوچه ای18

09138812089-09140763735-03834444320لردگانآتلیه نماچین-جنب دادگستری-بلوار رسالتمحمود غالمی پور19

09124742893-02332339494شاهرودفروشگاه جاللی-جنب پمپ بنزین-خیابان تهرانروح اله جاللی20

پارسیان رخ21
120واحد -ساختمان گلریزان رجبی- 44نبش خیابان عدالت - بلوار ناهار خوران 

سمت راست ساختمان نماچین- جنب اولین دوربرگردان -    بلوار صیاد شیرازی 
09192051743-09113776621-01732530913گرگان

09171531500-07144552320اقلیدصنایع سنگ حیدری-انتهای کارگر شمالی- خیابان کارگر-شهرک صنعتی اقلید یکحسین حیدری22

(لیست نمایندگی های کارخانه آجر نماچین)



محمد هادی مسعودی23
روبروی درمانگاه کیمیا-چهارراه بنفشه- خیابان استقالل

 جنب بانک ملی16 و 14بین کوچه -خیابان باهنر شمالی
09177159226 - 07138235154-07138235159شیراز

09121230587ایالمروبروی پمپ بنزین حسینی- بلوار دانشجو منصور بهادری24

09148887990تبریز1واحد  - 368ساختمان - جنب بانک سینا -  شهریور 17نرسیده به چهارراه - خیابان شریعتی جنوبی امیررضا مختاری25

 ۰۹١٣٢۹٢٥۹٢٥کرمانساختمان تاک - 11نبش کوچه -  آذر 24خیابان مرتضی درخشان26

 ۰۹١٣٢۹٢٥۹٢٥رفسنجان ساختمان جم طبقه دوم٢٤خیابان امام خمینی کوچه شماره مرتضی درخشان27

 - 09301785729شهرکرد 47نبش کوچه - بلوار خواجه نصیر شرقی قاسم رسولی28

09130002493بندرعباسجنب بانک پارسیان- روبروی پل رسالت - بلوار رسالت شمالی مرتضی مهدی زاده29

شماره تلفن عاملیتشهرآدرس عاملیتنام و نام خانوادگیردیف

03432812116 - 09124502415کرماندفتر فروش آجر نماسازان- بعد از بلوار شیراز - کمربندی امام رضا صالح نوش زاده1

۰٢۶٣۶۶٤۷٢٢۰ - ۰۹٣۶٥٣٣٥٥۸٤ - ۰۹١٢۶۷۷۶۶۷۹جاده مالرد- کرج  ١۰ پالک ۶۶فردیس سراه حافظیه روبروی بانک ملی توانیر گلستان پیام حسن کاویار2

09114433911مازندراناستدیو معماری ریزوم  - 42پالک - خیابان شالیزار - خیابان آزادی - محمود آباد محسن شکوهی3

09151502957نیشابوردفتر فروش و مشاوره آجرنماچین-  و مالصدرا 4بین امیرکبیر - خیابان امیرکبیر علی زنده دالن4

09143531192اردبیلجنب هتل یاکاموز- بسمت بیمارستان امام - میدان قدس بهنام عزیزی5

09105030259خراسان جنوبیدفتر فنی مهندسی فالت- طبقه همکف ساختمان نظام مهندسی - رو به روی فیاض بخش  - 2خ امام خمینی - گناباد محمد رضا رجوعی6

01154181050 - 09156000097رودهنفروشگاه ارگ چین- جاده رودهن به سمت هراز محمد فرضی7

 09181707241قروهدفتر ایوان بهشت - نرسیده به خیابان گلزار - باالتر از چهارراه حسینیه - خیابان شهید چمران مهدی کبودی8

09112077912آملفروشگاه خانه آجری - 405پالک  - 3بعد از اباذر - خیابان طالقانی علیرضا رشیدی نیا9

 09390231443زنچان449پالک - خیابان شهید آیت اهلل منتظری - خیابان فرودگاه امیررضا نیاتچیان10

09187001737  مالیربلوار جانبازان.میدان نبوتسجاد ونایی11

۰۹١۷٣٣٣٢۰۰۸کرمانشاهمتری سوم دور میدان بهزیستی گروه معماری هک۳۰کامران امجدیان12

09182265651کرمانشاهبازرگانی عمارت- صد متر بعد از جابگاه اختصاصی ملکی - حد فاصل میدان امام حسین و میدان آناهیتا محمد رزاقی13

09134483464 - 09120866758 جیرفت۸ و۶ بلوار پاسداران حدفاصل کوچهخانم مجازی15

(لیست عاملیت های کارخانه آجر نماچین)




