دفاتر فروش و پشتیبانی نرمافزارهای مالی و سامانههای صندوق مکانیزه فروش گروه نرمافزاری المـاس اسپادانا
دفاتر الماس اسپادانا
استان

شهر  /منطقه

دفتر تهران

12021324402

تهران  -بلوار میرداماد  -میدان مادر  -خ شاه نظری  -کوچه مددکاران  -پالک  - 21واحد 2

دفتر اصفهان

14041210023

اصفهان  -بلوار ارتش  -حد فاصل پل حسین آباد و فلکه ارتش  -جنب موسسه ثامن  -ساختمان کیش  -طبقه  - 5واحد 01

دفتر نجف آباد

14032131111

نجف آباد  -خ 01شهریور شرقی  -نبش کوچه بنیاد مسکن  -ساختمان الماس اسپادانا

مشخصات سازمانی

خیابان هشت بهشت شرقی
خیابان اشراق

Review on 970217

شرکت جهان ملک

شهرک بهارستان

شماره تماس

مدیر مسئول

همراه

آدرس

14042110211
14042112355-1

اصفهان  -خ هشت بهشت شرقی  -بعد از چهار راه حمزه  -جنب بن بست  - 44روبروی اتحادیه امالک  -شرکت جهان ملک

14043523312-4

اصفهان  -خ اشراق  -بین چهار راه فالطوری و ابوریحان  -شرکت جهان ملک

14041321112
14041325512

اصفهان  -شهرک بهارستان  -خ الفت غربی  -بین چهار راه ایثار و فرشته  -مجتمع تجاری ایفل  -طبقه اول  -شرکت جهان ملک

#

1199

دروازه تهران

مبتکران رایانه

14044450321
14044431111

آقای کیوان سرایی

12044031341

اصفهان  -دروازه تهران  -ابتدای خ رباط  -جنب اداره دارایی  -نبش
کوچه  - 1مبتکران رایانه

1218

خیابان جی

دفتر خدماتی کریمی

14042411054
14042412323

آقای جواد کریمی

12031451433

اصفهان  -خ جی  -چهار راه پروین  -جنب اداره دارایی و مخابرات -
دفتر خدماتی کریمی

1192H

خیابان کاوه

موسسه حسابیار دقیق اسپادانا

14040421153

آقای تنگستانی

12042211520

اصفهان  -خ کاوه  -خ فالطوری  -نبش کوی معلم  -ساختمان حسابیار -
موسسه حسابیار دقیق اسپادانا

1183

خیابان آتشگاه

آریابان صفاهان

-

مهندس قاسمی

12042133222

اصفهان  -خ آتشگاه  -خ نبوی منش  -نبش کوچه شماره  - 041آریابان
صفاهان

1250

فلکه ملک شهر

شرکت مهر توانا اسپادانا

14044310121

آقای محمد جوزدانی

12042151031

اصفهان  -فلکه ملک شهر  -ابتدای رباط سوم  -کوچه سوم (صدف) -
ساختمان صدرا  -شرکت مهر توانا اسپادانا

1234

کاشان

الماس مهرورزان جوان کاشان

14055511401
14055535225

آقای مهدی سبطینی

12040145401

کاشان  -میدان معلم  -ابتدای بلوار مفتح  -سمت چپ  -الماس
مهرورزان جوان کاشان

1201

زرین شهر

شرکت حسابداری روبینا

-

آقای سید جالل حسینی

12022431515
12041010022

زرین شهر

1162

شرکت رایانه حساب تدبیر زنده رود

14044501213
14044503031-1

آقای احسان عمادی

12040211131

خمینی شهر  -خ مدرس  -طبقه فوقانی قرض الحسنه حضرت علی (ع)
 -شرکت رایانه حساب تدبیر زنده رود

1196

کامپیوتر حامد

14044121211

آقای حامد صفری

12040021100

خمینی شهر  -میدان امام  -خ ولی عصر  -کامپیوتر حامد

1132

مبارکه

تجهیزات فروشگاهی کلیلک

14052313311

آقای حسین خدایی

12042432145

مبارکه  -خ بسیج شمالی  -نبش کوچه شهید محمدعلی ایرانپور  -طبقه
 - 2تجهیزات فروشگاهی کلیلک

1213

شهرکرد

موسسه چوب خط

14342233210

آقای عباس غفاری

12042320301

شهرکرد  -خ سعدی غربی  -حد فاصل کوچه  31و  - 32موسسه چوب
خط

1232

بروجن

پویا کامپیوتر

14343223323

آقای رافعی

12044321151

بروجن – بلوار مدرس – جنب خ شمس – پویا کامپیوتر

1192H

مازندران

تنکابن

فروشگاه سیاه کمان

-

آقای علیرضا شمسی

12000232013

تنکابن  -میدان شهید شیرودی  -خ ورزش  -ساختمان میالن  -فروشگاه
سیاه کمان

1154

گلستان

گرگان

شرکت کیمیا محاسب پرتو

10142421121
10142221413

آقای منوچهر شاحسینی زاده

12004103335

گرگان  -خ پاسداران  -کوچه بوعلی  -ساختمان کوهستانی  -طبقه سوم
 -واحد  - 03شرکت کیمیا محاسب پرتو

1214

خراسان
رضوی

مشهد

شرکت حسابداری یکتا تراز

15043315150-4

آقای علیرضا دری نسب

12055235400

مشهد  -میدان احمد آباد  -کالهدوز  - 00پالک  - 10طبقه سوم  -واحد
 - 1شرکت حسابداری یکتا تراز

1175

مرکزی

خمین

موسسه حسابداری دیبا تراز آریا

13131220111

سرکار خانم حدادی

12031155113

خمین  -میدان سرداران  -مجتمع ولیعصر  -طبقه  - 2واحد - 3
موسسه حسابداری دیبا تراز آریا

1158

البرز

کرج

دفتر خدمات مالی میالن

12144554035

آقای فرهاد محققیان

12455442421

کرج  -خ درختی  -بین فرعی  3و  - 5پالک  - 245دفتر خدمات مالی
میالن

1161

کرمان

بم

ابر سیستم

14333420124

آقای حسین ایران نژاد

12044332332

بم  -بلوار امام خمینی (ره)  -جنب مسجد جامع  -شرکت ابر سیستم

1208

اصفهان

خیابان استانداری

میکرو تکنولوژی

14042202320
14042221411

آقای امیر سیامکی

12042111222

اصفهان  -خ استانداری  -چهار راه سعدی  -خ بهشتی نژاد  -میکرو
تکنولوژی

1192

خمینی شهر

چهارمحال و
بختیاری

