
 
 

   
 

    
 

 

 لیست سازمان های طرف قرارداد فروش سازمانی

 

 44604090:  فکس 021- 47651:  ،تلفه 1/27جىة کالوتری تاغ فیض پالک -غرب ، ماتیه اشرفی اصفُاوی ي تلًار عذلشُیذ َمت  دفتر مرکسی شرکت : تسرگراٌ

 021 - 44197989 – 90تلفکس :  1386134451جادٌ مخصًص کرج ،  جىة  تیمٍ ایران  کذ پستی :  14خذمات پس از فريش : تُران ، کیلًمتر 

 0344www.Cheryco.ir@mvmco.ir/ Email : dabir -  3462081-9ی ارگ جذیذ      تلفه : کارخاوٍ : تم ، مىطقٍ يیژٌ اقتصاد

 شمارٌ  : 
   :تاریــخ

  پیًست :

 

 بازنشسته( و قراردادی پیمانی، رسمی، شاغل باشد )جهت پرسنل می ذیل شرح به سازمانی فروش قرارداد طرف های ارگان و ها سازمان لیست احتراما : 

 

 نیرو : وزارت مجموعه زیر های شرکت .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تًاویر شرکت 

کشًر فاضالب ي آب مُىدسی شرکت 

َا استان ای مىطقٍ برق َای شرکت 

َا استان ای مىطقٍ آب َای شرکت 

برق تًلید َای شرکت 

برق تًزیع َای شرکت 

برق اوتقال َای شرکت 

شُری ي ريستایی آبفای َای شرکت 

ٌَا ویريگا 

ایران آب مىابع مدیریت شرکت 

http://www.cheryco.ir/
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 شمارٌ  : 
   :تاریــخ

  پیًست :

 

 شهرسازی : و راه وزارت مجموعه زیر های شرکت .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادارات تابعٍ راٌ در تمام شُرستان َا 

ي ادارات تابعٍ در شُرستان َا ایران اسالمی جمًُری آَه راٌ شرکت 

ي ادارات تابعٍ در شُرستان َا دریاوًردی ي بىادر سازمان 

در تمام شُرستان َا ای جادٌ وقل ي حمل ي راَداری سازمان 

ایران ًَایی وايبری ي َا فريدگاٌ شرکت 

(رٌ) خمیىی امام فريدگاَی شُر شرکت 

کشًری ًَاپیمایی سازمان 

کشًر ًَاشىاسی سازمان 

ایران اسالمی جمًُری ًَاپیمایی شرکت 

مسکه ي زمیه ملی سازمان 

عمًمی ي ديلتی تاسیسات ي ساختماوُا مجری سازمان 

شُرسازی ي مسکه راٌ، تحقیقات مرکس 

خاک مکاویک ي فىی آزمایشگاٌ شرکت 

کشًر وقل ي حمل زیربىاَای تًسعٍ ي ساخت شرکت  

ایران شُری بازآفریىی شرکت 

جدید شُرَای عمران شرکت 

http://www.cheryco.ir/
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 شمارٌ  : 
   :تاریــخ

  پیًست :

 : علوم، تحقیقات و فناوری وزارت مجموعه زیر های شرکت .3

 

 

 

 اجتماعی : رفاه و کار تعاون، وزارت مجموعه زیر های شرکت .4

 

 

 

 

 : ورزش و جوانان وزارت مجموعه زیر های شرکت .5

 

 

 

ادارات کار در تمام شُرستان َا 

اجتماعی بیمٍ تامیه سازمان 

کشًر بُسیستی سازمان 

کشًر ای حرفٍ ي فىی آمًزش سازمان 

صىديق بازوشستگی کشًری 

آمًزش عالی علمی کاربردی 

کمیتٍ ملی المپیک 

کمیتٍ ملی پاراالمپیک 

صىديق حمایت از قُرماوان ي پیشکسًتان 

شرکت تًسعٍ ي وگُداری اماکه يرزشی 

کلیٍ فدراسیًن َای يرزشی 

داوشگاٌ َا ي مراکس آمًزش عالی 

ياحدَای پژيَشی ي فىايری 

داوشگاٌ َای غیر اوتفاعی غیر ديلتی 

مًسسات آمًزش عالی غیر اوتفاعی 

مًسسات آمًزش عالی آزاد 

http://www.cheryco.ir/
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 شمارٌ  : 
   :تاریــخ

  پیًست :

 

 سالمت جامعه در شاغل پرسنل کلیه و دامپسشکان پرستاران، ،دندانپسشکان پسشکان، .6

 فرهنگیان .7

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری .8

 وزارت جهاد کشاورزی .9

 صندوق بازنشستگی کشوری .11

http://www.cheryco.ir/

