
فاکستلفن

نشانی
خ ناهید غربی  –روبروی پارک ملت  –خ ولیعصر  –تهران 

طبقه دوم-81پ  –
کد پستی

malekvand@dpholding.comایمیل

نشانی
خ ناهید غربی  –روبروی پارک ملت  –خ ولیعصر  –تهران 

طبقه دوم-81پ  –
کد پستی

hashemi@tpico.ir'-mokremi@tpico.irایمیل

نشانی

باالتر از  –خ شهید دادمان  –شهرک غرب  –تهران 

نبش  –خ فخار مقدم - (به سمت غرب)بیمارستان آتیه 

5و4ط - 13پ  –گلبرگ چهارم شرقی 
کد پستی

fallah.shafa@yahoo.com------info@shafadarou.org ایمیل

نشانی
- خیابان احمد قصیر - خیابان شهید بهشتی - تهران

طبقه سوم-11پ- خیابان پنجم 
کد پستی

ایمیل

نشانی
- خیابان احمد قصیر - خیابان شهید بهشتی - تهران

-11پ- خیابان پنجم 
کد پستی

kianoush@alborzinvest.irایمیل

نشانی
خ نیک  –خ شمس تبریزی شمالی  –میرداماد  –تهران 

1واحد  – 12پ  –رای 
کد پستی

m.bahari87@gmail.comایمیل

نشانی
- خیابان احمد قصیر - خیابان شهید بهشتی - تهران

11پ- خیابان پنجم 

کد پستی

شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ 

826219969-26219967دکتر وحید محالتیگروه داروپخش1

مدیر عاملشرکتردیف
دفتر مرکزی

آدرس پستی

22023915         

 مستقیم22047320

رحمان پلیمیسرمایه گذاری شفاء دارو3
88368521-3 88368525 

88561266
88368520

5

2
سرمایه گذاری دارویی 

تامین
دکتر پویا فرهت

22047085 

دبیرخانه23539106

3 داخلی 188480133                داخلی 88480133دکتر سید مهدی ناصریگروه دارویی سبحان4

 3-88480130دکتر فرشید مرادیسرمایه گذاری البرز

88480160 

 تاییدیه 88480132

فاکس

22914053 

61074132

گروه دارویی برکت

     دکتر اکبر برندگی           

دکتر حمیدرضا جمشیدی 

(رئیس هیات مدیره)

 88480161-7مستقیم  

 خانم معینیان 521داخلی 

 آقای جلیلیان 510داخلی 

هماهنگی جلسات دکتر 

 88480168جمشیدی      

88480160

6

7

گروه تهران شیمی
آقای سعید سعیدی نژاد   

(رییس هیات مدیره)

22909016-21 

61074138-9



ایمیل

نشانی
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسالمبولی، 

۲۲کوچه هفتم ، پالک 
کد پستی

ایمیل

نشانی
پالک -بعد از پل کردستان -خیابان مالصدرا-میدان ونک

63
کد پستی

ایمیل

11پالک - کوچه سوم  _خیابان گاندی - تهران  نشانی

کد پستی
ایمیل

88880077دکتر رضوانی فرسرمایه گذاری شستا11

2485210124852150مهندس آشفتهگروه سرمایه گذاری گلرنگ10

9
گروه سرمایه گذاری 

پوراطب
343288717771 داخلی 82713507مهندس وحیدرضا بهشتی

گروه دارویی برکت

     دکتر اکبر برندگی           

دکتر حمیدرضا جمشیدی 

(رئیس هیات مدیره)

 88480161-7مستقیم  

 خانم معینیان 521داخلی 

 آقای جلیلیان 510داخلی 

هماهنگی جلسات دکتر 

 88480168جمشیدی      

88480160 7


