








شماره تماسنام کارشناس پاسخگونام مدیرعاملنام نمایندگياستانردیف

09149510276آقای حسین پورمهران حسين پور معتمدسامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل1

03137750500آقای مالکيفرشيد خوبانیكيميا گران سرزمين رايانهاصفهان2

02632556266آقای مولویعلی مولويآذين سيستم هوشمندالبرز3

09362725148آقای اخالقيسيد مصطفی اورندمهرازان ارگ فردوس پارسالبرز4

04133335129خانم بهروزپورنيره بهروزپورپارالر وطنآذربايجان شرقی5

04134782430آقای صادقيبابک سکاكیخزر كاو شرقآذربايجان شرقی6

04432223185خانم کاظم زادهافشين نوبختارتباطات و توسعه راهکار آفرين بين المللآذربايجان غربی7

09129268994آقای غالميروح اهلل غالمیتعاونی تجارت پايدار ايرانيان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و يکبوشهر8

02188059468خانم وهاب نژادمحمدرضا وهاب نژادبهينه سازان ارتباطات و اطالعات داناپژوهتهران9

02166085671خانم همتيرضا سوريتحليل سيستم غربتهران10

02177521925آقای نقیبيعبدالرحيم رحيمیسخا روشتهران11

02188991539خانم ذی بهراممريم رحيمی كوشاتجارت فرا داده كوشاتهران12

02177651500آقای حشمتروح اهلل شجريپردازشگران نوانديشتهران13

02188575444آقای قاسمياحمد بيطرفمركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيکیتهران14

03812270602خانم یزدانيغالمرضا زيالبیبين المللی و بازرگانی پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياري15

05136071311خانم دهقانرابعه گنجی خيبرياطالع رسانی رايانه اي علمی صنعتی خراسانخراسان رضوي16

05138463050خانم ملکيصالح فتاحیمشاوران مشکات شرقخراسان رضوي17

09120242918آقای شهریرضا شهريرهيافت سامانه هاي الکترونيکیخراسان شمالی18

06134431083خانم سلطانيداريوش امامیفرزانگان نوين زاگرسخوزستان19

09159402585دادی... آقای اعبدالرضا اهلل دادي زاهدان1860تعاونی طراحی و مونتاژ كامپيوتر نيمروز سيستان و بلوچستان20

07136275148خانم معصوميامرحسين آرامارتباط گستر همراهانفارس21

02833368847آقای زندیانعزت وكيليانفنی مهندسی خدماتی صميان صنعتقزوين22

02537842014خانم روحانيتکتم السادات روحانیگرماي اقتصاد تابان پارسقم23

09196197656آقای امینيناصر امينیفرداد مهام ويداكردستان24

09133414027آقای ذبیحيمحمدرضا ذبيحیتجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان25

08337295601خانم فوالدیمصيب محبیانديشه نگار غربكرمانشاه26

01732230038خانم صفاراكرم كاويان تلوريدرفش كاويان غرب گلستانگلستان27

01333227727خانم تقوامصطفی برهان ليمودهیسيب سامانه رشتگيالن28

07633672694خانم حسن زادهراحله حسن زادهعصر رايانه بندرهرمزگان29

09181113657آقای پاکیزه خوحسن قاسمیرايانه كاران همدانهمدان30

03535248836خانم دهستانيغالمعلی فالحيزد راستين كويريزد31

14-88924605(116داخلي )آقای براتي ايرانکد(00019نمايندگی )مركز ملی شماره گذاري كاال و خدمات تهران32

G(00019نمايندگی )مركز ملی شماره گذاري كاال و خدمات تهران33 S 14-88924605(113داخلي )خانم مرادی 1

تلفن هاي ارتباطی مركز ملی شماره گذاري كاال و خدمات ايران به شرح ذيل جهت پاسخگويی به سواالت در اين زمينه بوده و آقاي يارمحمدي

.هستند (ترجيحا استان همجوار)ضمنا متقاضيان در استانهاي فاقد نمايندگی، مجاز به انتخاب هر يک از نمايندگی هاي فوق الذكر 

. ساعته پاسخگو هستند24 به صورت آنالين و از طريق شبکه هاي اجتماعی در تمامی ايام هفته بصورت 09912011192 با شماره تماس 
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