بسمه تعالي
شركت آزمونه فوالد (سهامي خاص)

AF-OF-F-12/Rev.1

فرم مشخصات ثبتي و حقوقي
كد اقتصادي جدید 4111-7156-3743 :

نام مشاور  :شركت آزمونه فوالد (سهامي خاص)

نام مدير عامل :محمدباقر پورزرگر

نام پدر  :غالمحسین

متولد  1322/12/6 :بندر انزلي

شناسه ملي 10 260 302 605 :

شماره شناسنامه  294 :تحصیالت  :فوق لیسانس زمین شناسي دانشگاه تهران

کد ملی264 945 78 31 :

شماره ثبت9173 :

محل ثبت :ثبت شرکتهای منطقه اصفهان

تعداد کل سهام 3.553.200 :

آدرس:

تاريخ ثبت1371/6/12 :

نوع ثبتی :سهامی خاص

مبلغ هر سهم 1.000 :

تاريخ تأسیس1371/6/16 :

شماره کد اقتصادی قديم 111 346 195 :

سرمايه ثبتی :

3.553.200.000

نشانی دفتر مرکزی  :اصفهان-خیابان حکیم نظامی-خیابان محتشم کاشانی-ساختمان  110شمارههای تلفن و فکس دفتر مرکزی  ( :فروش )0913 548 3609 – 3624 5745 :

کدپستی 81758 89371 :

(زیربنا  493/35 :مترمربع)

نشانی دفتر شرکت  :تهران – خیابان ستارخان – برجهای ستارخان -برج شماره – 1
طبقه  – 17واحد  – 97کدپستی 14437 - 33461 :

پوالدشهراصفهان – محلة  – B7جنب مخابرات مرکزی
info @ azmouneh . com

تخصص

تندتتت

شماره تلفکس دفتر تهران :

)021( - 665 20 666

(زیربنا  121/38 :مترمربع)

نشانی آزمايشگاه مرکزی (آزمايشگاه ژئوتکنیک و مصالح و بخش فلزی)84917 - 71111 :
نشاني پست الکترونيکي :

تلفن  12( :خط) )031( - 3625 93 94

(زیربنا 1472/05 :مترمربع)

فكس )031( – 3627 40 33 :

شماره تلفنهای آزمايشگاه مرکزی و دفتر پوالدشهر ( :کد )031

(ذوب آهن )52576002 :

 52630042و 52629626-8

www . azmouneh . com

نشانی درگاه اينترنت :

نمونه امضاء مدیر عامل و مهر شركت :

مدارک و رتبهبندی اخذ شده معتبر

 -1ژئوتکنيك،حفاری،تزریق،آزمایشهایبرجاوآزمایشگاهي

پايه يك ژئوتكنيك-گواهيصالحيتحفاریازسازمانآب-پروانهفنيمهندسيادارهصنایع

 -2بازرسيفني ،خوردگي و آزمایشگاه متالورژی

پايهيكبازرسیفنی-آزمایشگاههمکارسازمانملياستاندارد -مجوزکارباپرتوسازمان
انرژیاتمي-صالحيتشرکتمليگاز-مجوزادارهصنایعISO/IEC17025,17020 -

 -3آزمایشگاه کنترل کيفي و مقاومت مصالح و مواد

پايهيكژئوتكنيك-آزمایشگاههمکارسازماناستانداردوتحقياتصنعتي-

ISO/IEC17025

کارت بانک6037-6919-9014-7449 :

بسمه تعالي
شركت آزمونه فوالد (سهامي خاص)

AF-OF-F-20/Rev.0

فرم مشخصات ثبتي و حقوقي
نام مشاور :

شركت آزمونه فوالد (سهامي خاص)

نام مدير عامل :محمدباقر پورزرگر

نام پدر  :غالمحسین

كد اقتصادي جدید 4111-7156-3743 :
متولد  1322/12/6 :بندر انزلي

شماره ثبت9173 :

محل ثبت :ثبت شرکتهای منطقه اصفهان

تاريخ ثبت1371/6/12 :

نوع ثبتی :سهامی خاص

شناسه ملي 10 260 302 605 :

شماره شناسنامه 294 :

تاريخ تأسیس1371/6/16 :
سرمايه ثبتی :

تعداد کل سهام 3.553.200 :
مبلغ هر سهم 1.000 :

3.553.200.000

نشاني دفتر مرکزي  :اصفهان-خیابان حکیم نظامی-خیابان محتشم کاشانی-ساختمان  110کدپستی 81758 - 89371 :
تلفن  12( :خط)  )031( - 3625 93 94فكس )031( – 3627 40 33 :

-

کد ملی264 945 78 31 :

(زیربنا 493/35 :مترمربع)

( فروش ( )0913 548 3609 – 3624 5745 :ذوب آهن )52576002 :

دفترتهران :خیابانستارخان-برجهایستارخان ،برج شماره ،1طبقه  ،17واحد ،97کدپستی( 14437 - 33461 :زیربنا 121/38 :مترمربع) تلفن)021( - 665 20 666 :
شعبهتهران :خیابانستارخان-سهراهیتهرانویال ،مجتمع اداری چشم انداز ،طبقه هفتم ،واحد  ،3تلفن ،)021( - 665 17 751 :همراه 09127745174 :کدپستی14447 43173 :
مجموعهآزمایشگاهيوبازرسي :پوالدشهراصفهان،محلة،B7جنبمخابراتمرکزی،کدپستی( 84917–71111:زیربنا1472/05 :مترمربع)  52630042،21و 52629626-8

شعبه عسلویه :عسلویه ،بلوار ساحلی ،جنب بانک ملت ،دفترآزمونه فوالد،کدپستی 75119-41544 :تلفكس ،077–3726 6115 :تلفن همراه 0916 0071 689 :
شعبه ساري :خیابانشیخطبرسی ،نبشبهار ،7ساختمانعلوی ،طبقه ،2واحد ،3کدپستی67388-48147 :

تلفن  011 – 3330 5274 :و فكس 011 – 3330 1222 :

نمایندگيکرمان :ابتدایجادهتهران ،سهراهفرهنگیان ،جنبنمایندگیآمیکو ،ساختمانحسنزاده ،طبقه ،1واحد ،1کدپستی76188-44986 :
تلفن ،034-32121575 :همراه - 09131698009 :آقاي مهندس حسین وفایي  -شماره ملی1292032782 :
نمایندگي هرمزگان :بندرعباس ،بلوارمصطفیخمینی ،روبرویقرضالحسنهرسالت ،طبقهفوقانیگوشتیرانجنوب ،طبقه دوم ،کد پستی79158-77585 :
تلفن - 076-33679590 :آقاي مهندس میثم میرالي  -شناسه ملی – 10260552620 :کداقتصادی411397715818 :
نمایندگي شمال اصفهان :خیابان امام خمینی ،خیابان  12بهمن ،فازدوم ،شرکت ایزوله اصفهان ،کدپستی81958-13585 :

تلفن031 - 3388 0563 :

نمایندگي ماهشهر :بندر ماهشهر ،تقاطع خیابان 22بهمن و باهنر ،نرسیده به میدان امام ،ساختمان مهرآوا ،طبقه سوم ،واحد ،6سرکار خانم مهندس شعبانلو
کدپستی 63518 -55631:تلفكس 061 – 5233 1968 :موبایل0916 523 9003 :
brn.ma@azmouneh.com
دفتر امیدیه :استان خوزستان ،امیدیه ،شهرک پردیس ،خیابان ششم ،پالک  ،104طبقه  2دفتر آزمونه فوالد ،تلفن061 - 5263 9165 :
نشاني پست الکترونيکي :

info @ azmouneh . com

نشانی درگاه اينترنت :

www . azmouneh . com

