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KELVIN Co.

(سهامی خاص)

خدایا چنان کن رسانجام کار
تو خشنود باشی و ما رست گار

در سال  1349شرکت کلوین در راستای تحقق اهداف مدیریت خود بنیانگذاری شدد در تداری  1349/12/12پد

ا بتدت در ادارث بتدت

شرکتهای استان تهران به طور رسمی فعالیت خود را در مینه امور ساختمانی ،تاسیساتی با رگانی آغا نمود در ادامده بدا کسد

رتتده ا

سا مان برنامه بودجه کشور همچنین عضویت در انجمنهای صنفی ،حیاتش را رسمیت بیشتری بخشید .هماکنون بعد ا گذشت نیم قدرن
فعالیت به اتمام رساندن پر ژثهای گوناگون در نقاط مختلف کشور پهنا رمان با همکاری نیر های فعال خالق ر شنفکر خود ،توانسدته
ضمن توسعه مینههای فعالیتی خصوصا در اجرای پر ژثهای عمرانی با عزمی راس در مسیر رسیدن به اهداف مدیریت خود کده کدارآفرینی
ایجاد اشتغال برای توسعه ایرانی آ اد آباد است ،قدم بردارد.
شرکت کلوین با توجه به اخذ رتته  1ابنیه ،رتته  2تاسیسات ا سا مان برنامه بودجه کشور با بهرثمندی ا نیر های متخصص مجدر ،،در
اختیار داشتن مجموعهای کامل ا ماشینآالت تجهیزات مدرن ،به کارگیری ر شهای نوین ،تالش پشتکار مدیران ،رعایت اسدتانداردهای
کیفیت استفادث ا آئیننامهها نرمافزارهای ر

دنیا ،توانایی خود را در اجرای انواع پر ژثها در سطح کشور در کوتاثترین مان ممکن با

کیفیت مطلو ،به ابتات رساندث است.
نگاهی متفا ت به سوابق تحویل به موقع پر ژثها همچنین کس
این شرکت در تامین خواستهها جل

رضایتنامهها تقدیرنامههای متعدد ا کارفرمایان گواهی بر عزم راس

رضایت کارفرمایان محترم میباشد.

اما آنچه عال ث بر توفیقات فوقالذکر بر شرکت حادث گردید این بود که هیئت مدیرث شرکت با عنایت به نتیجه بخش بودن حضدور خدود در
صنعت آلومینیوم فوالد در سنوات گذشته ،در راستای توسعه تقویت فعالیتهای خود در مینه طراحی احدداث پر ژثهدای صدنعتی در
سال  1400اقدام به تاسی

شرکت کیان پوالد سدث (با نام اختصاری  )K.P.Cبا مشارکت شرکت پوشا سدا ث فلدزی پویدا نمدود تدا بدا تلفیدق

تجربیات  50ساله ،سابقه مدیریتی ،مالی اجرایی یکدیگر همچنین گردآ ری گر هی ا مجر،ترین مهندسان به نام متخصص در عرصه
طراحی پر ژثهای صنعتی ،با برندث شدن در مناقصات کارخانه گندلهسا ی بهاباد کارخانه گندلهسا ی خراسان حضور خود را در طراحدی

احداث پر ژثهای صنعتی پررنگتر نماید ،تا بتواند همچون گذشته با لطف خدا تالش سختکوشی همکاران گرامدی ،گدامی دیگدر بدرای
آبادانی کشورمان ایران بردارد.

مشخصات شرکت

تـاریخ تأسیـس  :سال  1349در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری تهران.
شمـاره ثبـت 14514 :
شناسه ملی10100542688 :
رتبـهبنــدی شـركت  :بر اساس گواهی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبـردی ریـیس جمهـور
رتبهبندی شركت به شرح زیر میباشد:





پایه  1رشته ساختمان
پایه  2رشته تأسیسات و تجهیزات
پایه  5رشته آب
پایه  5رشته برق

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

مشخصات کلی شرکت کلوین

ردیف

1

نام شرکت  :کلـویــن

2

نوع شرکت  :سهامی خاص

3

تاریخ تاسیس 1349/12/24 :

4

سرمایه ثبت شده به ریال :

5

کـد اقتصــادی 411119688158 :

6

رشته فعالیت تخصصی  :ابنیه ،تاسیسات ابنیه ،آبرسانی و برق رسانی ،بازرگانی

7

تاریخ ثبت 1349/12/12 :

شماره ثبت 14514 :

 60,000,0000,000ریال

محل ثبت  :تهران

تاریخ اخذ رتبه 1355/05/17 :

شناسه ملی 10100542688 :

پایـه شـرکت :
 20000متر مربع
 پایه  1ابنیـه4000متر مربع
 پایه  2تاسیسات و تجهیزات3000متر مربع
 پایه  5رشته آب-

 10000متر مربع
پایه  5رشته برق

 300متر مربع
نشانـی  :تهران ،خیابان بهار شمالی ،خیابان ورزنده ،پالك  ،5طبقه  ،3واحدهای A3 - B3
 2700متر مربع
کدپستی  1573636433 :و 1573636431
8

تلفن 88313173– 88313172 - 88843100 - 88843928 :
فاکس 88834374 :
Email : kelvin1349@yahoo.com

Website : www.kelvineng.ir
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• حسنسابقه
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گس
تقدری انهم داد تری اراک-سازه

گس
تقدری انهم داد تری اراک

تقدری انهم کارخاهن آلومینای جارجم

مجتم
گس
ش
تقدری انهم داد تری اراک -ع ورز ی

(سهامی خاص)

لوح تقدری از رطف استاندار چهار محال و بختیاری
بابت رپوژه پلی کلینیک شهر رکد

تقدری انهم رشكت رپدیس گلستان تجارت

KELVIN Co.

لوح تقدری از رطف سندی كای رشكت اهی اتسیساتی

(سهامی خاص)

KELVIN Co.

تقدری انهم از رطف رشكت تهیه و تولید مواد معدنی اریان
بابت احداث رپوژه کارخاهن رفورکوم سبزوار

بی
تقدری انهم اداره كل رتبیت بدنی استان ارد ل
حس
بابت احداث استادیوم ین رضا زاده

تقدری انهم سازمان زپشکی اقنونی رشت

گس
تقدری انهم داد تری كل استان خوزستان
گس
بابت احداث رپوژه داد تری آبادان

• سوابقاجرایی
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لیست پروژههای بیمارستانی و درمانی کلوین
ردیف

شـــــــرح

کارفــرما

نام مشــاور

1

قسمتي از تاسيسات بيمارستان  501خانواده تهران

بهداری

ــــــــــ

2

تاسيسات بيمارستان ريوی كرمان

بهداری

بهداری كرمان

3

تاسيسات بيمارستان حمايت حيوانات تهران

بهداری

4

تاسيسات بيمارستان شهيد بهشتي كرمان

بهداری

مهندسين مشاور التو

5

تاسيسات زايشگاه قدس زاهدان

بهداری

بهداری سيستان بلوچستان

6

تاسيسات بيمارستان حضرت علي اصغر زاهدان

بهداری

بهداری سيستان بلوچستان

7

تاسيسات بيمارستان خاتم االنبياء زاهدان

بهداری

بهداری سيستان بلوچستان

8

بيمارستان  96تختخوابي كردكوی

مجری طرحهای بيمارستاني

مهندسين مشاور شورا

9

بيمارستان  96تختخوابي گناوه

مجری طرحهای بيمارستاني

طرح و آبادی

10

كلينيک تخصصي امام علي (ع) شهركرد

مهندسين مشاورشورا

دانشگاه علوم پزشکي شهركرد

11

پزشکي قانوني رشت

پزشکي قانوني كل كشور

مهندسين مشاور شورا

12

عمليات بازسازی اتاقهای عمل بيمارستان لبافي نژاد

مديريت طرح و اجرای خانهسازی

مديريت طرح و اجرای خانهسازی

پزشکی قانونی رشت

پلی کیلینیک شهرکرد

بیمارستان لبافینژاد
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لیست پـروژههای صنعتــی کلوین
ردیف

شـــــــرح

کارفــرما

نام مشــاور

1

تاسيسات كارخانه نان ماشيني كرمان

سازمان غله

ــــــــــ

2

تاسيسات كارخانه نان ماشيني ايرانشهر

سازمان غله

ــــــــــ

3

تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه گرگان

صنايع شير ايران

مشاور يکم

4

تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه كرمان

صنايع شير ايران

مشاور يکم

5

تاسيسات كارخانه كارتن ايران-تهران

كارتن ايران

طرح گسترش ونيرو

6

تاسيسات انبارهای صنعتي پتروشيمي بندر امام خميني(ره)

پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

طرحهای زيربنايي

7

تاسيسات سالن بازسازی قطعات داغ توربينهای گازی توانير

توانير كرج

مهندسين مشاور ايران بن

8

تاسيسات ساختمانهای سيمان بجنورد

سيمان بجنورد _ آگورد

مهندسين مشاور سانو

9

تاسيسات آروماتيک و سردخانه پتروشيمي بندر امام خميني(ره) پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

طرحهای زيربنايي

10

تاسيسات برقي و مکانيکي كارخانه طرح فروكروم سبزوار شركت تهيه و توليد موادمعدني ايران

مهندسين مشاور آتاوا

11

تاسيسات در سطح ايران خودرو-تهران

ايساكو

اداره كل ساختمان

12

كارخانه شمش آلومينيوم جاجرم

شركت آلومينای ايران

ناموران

13

ساخت يک دستگاه تيکنر

شركت آلومينای ايران

ــــــــــ

کارخانه فروکروم سبزوار

کارخانه آلومینیوم جاجرم

تیکنر کارخانه جاجرم
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لیست پـروژههای صنعتــی کلوین
ردیف

شـــــــرح

کارفــرما

نام مشــاور

14

ساخت استيج جديد سود و تبخير

شركت آلومينای ايران

-

15

طراحی ،تامین و ساخت تجهیزات Industrial
Steel Work

شركت احداث صنايع و معادن
سرزمين پارس

-

16

طراحي ،تامين و ساخت پارت دوم و سوم سيستم
انتقال مواد

شركت احداث صنايع و معادن
سرزمين پارس

-

17

نصب تجهیزات Industrial Steel Work

شركت احداث صنايع و معادن
سرزمين پارس

-

نصب تجهیزات گندلهسازی

ساخت تجهیزات گندلهسازی

استیج سود و تبخیر
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لیـست تعـدادی از پروژههای اجـراشـده توسـط شـرکت کلـوین از سـال  1349تا کنون
ردیف

موضوع کار و محل اجرای آن

کارفــرما

مشــاور

1

تاسيسات هتل آسمان

بنياد علوی

بنيادعلوی

2

تاسيسات دانشگاه تربيت معلم زاهدان

دانشگاه تربيت معلم

توسعه عمران

3

تاسيسات وساختمان بانک اعتبارات ايران كرمان

بانک اعتبارات

سورتک

4

قسمتي از تاسيسات بيمارستان  501خانواده تهران

بهداری

---

5

تاسيسات بيمارستان ريوی كرمان

بهداری

بهداری كرمان

6

تاسيسات آبرساني قراء ايرانشهر

بهداری

بهداشت محيط

7

قسمتي از تاسيسات دانشگاه كرمان

دانشگاه كرمان

---

8

تاسيسات كارخانه نان ماشيني كرمان

سازمان غله

---

9

تاسيسات مركز آموزش سپاه دانش كرمان

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش كرمان

10

تاسيسات كارخانه نان ماشيني ايرانشهر

سازمان غله

---

11

تاسيسات بيمارستان حمايت حيوانات تهران

بهداری

---

12

تاسيسات مهمانسرای آستارا

سازمان جهانگردی

---

13

تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه گرگان

صنايع شير ايران

مشاوريکم

14

تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه كرمان

صنايع شير ايران

مشاوريکم

15

تاسيسات بيمارستان شهيد بهشتي كرمان

بهداری

التو

16

تاسيسات زايشگاه قدس زاهدان

بهداری

بهداری سيستان و
بلوچستان

17

تاسيسات بيمارستان حضرت علي اصغر زاهدان

---

بهداری سيستان و
بلوچستان

18

تاسيسات بيمارستان خاتم االنبياء زاهدان

---

بهداری سيستان و
بلوچستان

19

تاسيسات كارخانه كارتن ايران تهران

كارتن ايران

طرح گسترش ونيرو

20

تاسيسات دانشسرای مقدماتي بوشهر

مسکن و شهرسازی بوشهر

كوادرات

21

تاسيسات آبرساني  8روستا توابع

---

بهداشت محيط
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لیـست تعـدادی از پروژههای اجـراشـده توسـط شـرکت کلـوین از سـال  1349تا کنون
ردیف

موضوع کار و محل اجرای آن

کارفــرما

مشــاور

22

تاسيسات مركز تحقيقات توليد مثل ايران تهران

---

---

23

تاسيسات مركز آموزش شهرباني تهران

---

---

24

تاسيسات خوابگاه دانشگاه علوم پزشکي سيستان و بلوچستان

بهداری

بهداری

25

تاسيسات مجموعه  128واحدی پتروشيمي بندر امام خميني(ره)

پتروشيمي بندرامام خميني(ره)

طرحهای زيربنايي

26

مجموعه  128واحدی پتروشيمي بندر امام خميني(ره)

پتروشيمي بندرامام خميني(ره)

طرحهای زيربنايي

27

تاسيسات مخابرات شهرك بعثت پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

پتروشيمي بندرامام خميني(ره)

طرحهای زيربنايي

28

تاسيسات موتورخانههای كمپ كارگری پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

پتروشيمي بندرامام خميني(ره)

طرحهای زيربنايي

29

تاسيسات انبارهای صنعتي پتروشيمي بندرامام خميني(ره)

پتروشيمي بندرامام خميني(ره)

طرحهای زيربنايي

30

تاسيسات آبنماهای پارك شرقي شهرك بعثت

پتروشيمي بندرامام خميني(ره)

طرحهای زيربنايي

31

تاسيسات بيمارستان  96تختخوابي گناوه

مجری طرحهای بيمارستاني

مهندسين مشاور طرح و
آبادی

32

تاسيسات بيمارستان  96تختخوابي كردكوی

مجری طرحهای بيمارستاني

مهندسين مشاور شورا

33

تاسيسات سالن بازسازی قطعات داغ توربينهای گازی توانير

توانير كرج

مهندسين مشاور ايران بن

34

تاسيسات ساختمانهای سيمان بجنورد

سيمان بجنورد  -آگور

مهندسين مشاور سانو

35

بازسازی تاسيسات مركز تحقيقات فيزيک نظری -تهران

مركزتحقيقات فيزيک

مهندسين مشاور نوانديش

36

تاسيسات آروماتيک و سردخانه پتروشيمي بندرامام خميني(ره)

پتروشيمي بندرامام خميني(ره)

طرحهای زيربنايي

37

ابنيه وتاسيسات مجتمع مسکوني افشاری وشركاء -تهران

خانم افشاری و شركاء

مهندس خدائيان

38

تاسيسات دانشکده كشاورزی مراغه

دانشگاه تبريز

مهندسين مشاور بينش و
فن

39

ابنيه و تاسيسات مجموعه فرهنگي ورزشي انديشه – شهرك بعثت

پتروشيمي بندرامام خميني(ره)

مديريت پروژههای اجرايي

40

نگهداری تأسيسات موتورخانه استخر و پکيج ها و برق انديشه

پتروشيمي بندرامام خميني(ره)

مديريت پروژههای اجرايي

41

تاسيسات موتورخانه كمپ موقت  6مجموعه در عسلويه

توسعه صنايع پتروشيمي

مشاور آتک عسلويه

42

تاسيسات موتورخانه مركزی مهمانسرای عسلويه

توسعه صنايع پتروشيمي

مشاور آتک عسلويه

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

لیـست تعـدادی از پروژههای اجـراشـده توسـط شـرکت کلـوین از سـال  1349تا کنون
ردیف

موضوع کار و محل اجرای آن

کارفــرما

مشــاور

43

ابنيه و تاسيسات پمپ بنزين عسلويه

توسعه صنايع پتروشيمي

مشاور آتک عسلويه

44

تاسيسات برقي و مکانيکي كارخانه طرح فروكروم سبزوار

شركت تهيه و توليد موادمعدني ايران

مهندسين مشاور آتاوا

45

تاسيسات در سطح ايران خودرو-تهران

ايساكو

اداره كل ساختمان

46

ابنيه و تاسيسات ورزشگاه اردبيل

تربيت بدني استان اردبيل

مهندسين مشاور همگروه

47

تعويض گاز دستگاههای مبرد CFC-

شركت پتروشيمي خوارزمي

انرژی پايدار

48

تاسيسات مجتمع تجاری اداری هتل كيان (دستمزدی)

صندوق بازنشستگي فوالد

مهندسين مشاور آتاوا

49

ابنيه سالن ورزشي دختران-تهران

آموزش و پرورش منطقه 19

تجهيزونوسازی مدارس

50

آبرساني و روشنايي معابر شهرك صنعتي توال ی قشم

سازمان عمران قشم

مهندسين مشاور رهشهر

51

ابنيه و تاسيسات پست  63/20كيلو ولت سوزا -قشم

شركت برق منطقه ای هرمزگان

معاونت طرح و توسعه

52

تاسيسات موتورخانه مركزی برج نگين تهران

شركت ساختماني عمران تکالر

---

53

ابنيه و تاسيسات بلوك  3و  5ساختمان اداری دانشگاه آزاد تهران

واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد

مهندسين مشاور موژدا

54

نازك كاری بلوك  3و  5ساختمان اداری دانشگاه آزاد تهران

واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد

مهندسين مشاور موژدا

55

ابنيه و تاسيسات ساختمان دادگستری كل خراسان شمالي

دادگستری كل استان خراسان شمالي

مهندسين مشاور توان

56

ابنيه و تاسيسات پلي كلينيک تخصصي امام علي (عليه السالم) شهركرد

دانشگاه علوم پزشکي چهارمحال و
بختياری

مهندسين مشاور شورا

57

تاسيسات اداره سرپرستي شعب بانک ملت قم

شركت ساختماني و راهبری ملت

مهندسين مشاور مآب

58

ابنيه و تاسيسات ساختمانهای اداره كل زندانها و ثبت احوال خراسان
شمالي

مسکن و شهرسازی استان خراسان
شمالي

مهندسين مشاور شورا

59

احداث مخازن و اجرای شبکه آبرساني پرديس دانشگاهي حصارك كرج

دانشگاه تربيت معلم

مهندسين مشاور شورا

60

ابنيه و تاسيسات ساختمان كل دادگستری آبادان

دادگستری كل استان خوزستان

مهندسين مشاور توان

61

تکميل ساختمان ديوان محاسبات كل استان خراسان شمالي  -بجنورد

مسکن و شهرسازی استان خراسان
شمالي

---

62

احداث رستوران و آمفي تئاتر مجتمع پتروشيمي رازی -بندر ماهشهر

مجتمع پتروشيمي رازی

مهندسين مشاور فجر و
توسعه

63

مجموعه آزمايشگاهي و سالن تشريح پزشکي (رشت)

سازمان پزشکي قانوني كشور

مهندسين مشاور شورا

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

لیـست تعـدادی از پروژههای اجـراشـده توسـط شـرکت کلـوین از سـال  1349تا کنون
ردیف

موضوع کار و محل اجرای آن

کارفــرما

مشــاور

64

تهيه و نصب هوارسانهای اتاقهای عمل بيمارستان لبافي نژاد

شركت خانه سازی ايران

-

65

مجتمع تجاری و مسکوني بانک تجارت

پرديس بانک تجارت

-

66

پروژه ساختماني گرمسار

موسسه اميد جلين

طرح

67

پروژه ساختماني شهرك امام گرگان

موسسه اميد جلين

طرح

68

كارخانه دارالن دارو

GRUOPE - NOX

شركت دارالن دارو

69

مجتمع قضايي شماره  3اراك

دادگستری كل استان مركزی

-

70

كارخانه شمش آلومينيوم جاجرم

شركت آلومينای ا يران

ناموران

71

ساخت سالن چند منظوره دادگستری اراك

دادگستری كل استان مركزی

-

72

احداث سردرب فاز  2پارك فناوری پرديس

موسسه طرح و توسعه علم و فناری
ايرانيان

عصر فرايند معماری

73

ساخت يک دستگاه تيکنر

شركت آلومينای ايران

-

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

تصاویر پروژههای در دست اجرا
ردبف

موضوع کار و محل اجرای آن

رشته کاری

درصد پیشرفت

نام کارفرما

1

ساخت سولههای تعمیراتی -واحد 370

طراحی ،
تدارك و اجرا

%99.80

شرکت آلومینای ایران

مشخصات پروژه  :ساخت سولههای تعمیراتی -واحد 370

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

تصاویر پروژههای در دست اجرا
ردبف

موضوع کار و محل اجرای آن

رشته کاری

درصد پیشرفت

نام کارفرما

1

ساخت اسیج جدید سود و تبخیر

طراحی ،تدارك
و اجرا

%88

شرکت آلومینای ایران

مشخصات پروژه  :ساخت استیج جدید سود و تبخیر

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

تصاویر پروژههای در دست اجرا (پروژههای مشارکتی)
ردبف

موضوع کار و محل اجرای آن

رشته کاری

درصد پیشرفت

نام کارفرما

1

طراحی ،تامین و ساخت پارت دوم و سوم
سیستم انتقال مواد

طراحی ،
تدارك و اجرا

%96

شرکت احداث صنایع و معادن
سرزمین پارس

مشخصات پروژه  :پروژه گندله سازی بهاباد

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

تصاویر پروژههای در دست اجرا (پروژههای مشارکتی)
ردبف

موضوع کار و محل اجرای آن

رشته کاری

درصد پیشرفت

نام کارفرما

1

طراحی ،تامین و ساخت تجهیزات
Industrial Steel Work

طراحی ،
تدارك و اجرا

%75

شرکت احداث صنایع و معادن
سرزمین پارس

مشخصات پروژه  :پروژه گندله سازی بهاباد

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

تصاویر پروژههای در دست اجرا (پروژههای مشارکتی)
ردبف

موضوع کار و محل اجرای آن

رشته کاری

درصد پیشرفت

نام کارفرما

1

نصب تجهیزات Industrial Steel Work

طراحی ،
تدارك و اجرا

%11

شرکت احداث صنایع و معادن
سرزمین پارس

مشخصات پروژه  :پروژه گندله سازی بهاباد

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

تصـاویـر برخـی از پروژههای تحویل شده سالهای گذشته
پروژه مجتمع تجاری  -اداری و هتل آپارتمان کیان
تهــران
کارفرما  :صندوق بازنشستگان کارکنان فوالد
مشاور  :مهندسین مشاور آتاوا
مشخصات  :اجرای تاسیسات مكانیكی و الكتریكی
زمان اجرا 1382 -1385 :

پروژه شهرك صنعتی توال
قشــم
کارفرما  :سازمان منطقه آزاد قشم
مشاور  :مهندسین مشاور رهشهر
مشخصات  :اجرای تاسیسات زیرینایی ،روشنایی معابر ،
آبرسانی  ،جدولگذاری و زیرسازی کلیه خیابانها
زمان اجرا 1383 -1385 :

اجرای پروژه استادیوم  6000نفری حسین رضازاده
اردبیل
کارفرما  :اداره تربیت بدنی استان اردبیل
مشاور  :مهندسین مشاور همگروه
مشخصات 7000 :متر مربع ساختمانهای جانبی در  4طبقه به
همراه  6000متر مربع سالن سرپوشیده
زمان اجرا 1383 -1385 :

ساختمان اداری دانشگاه آزاد اسالمی
حصارك تهران
کارفرما  :دانشگاه آزاد اسالمی
مشاور  :مهندسین مشاور موژدا و همكاران
مشخصات  12000 :مترمربع ساختمان اداری و فضای
خدماتی شامل آمفی تئاتر و رستوران در  12طبقه
زمان اجرا 1384 -1388 :

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

تصـاویـر برخـی از پروژههای تحویل شده سالهای گذشته
پست برق  63/20کیلو ولت
سوزای قشــم
کارفرما  :برق منطقه ای استان هرمزگان
مشاور  :ـــــ
مشخصات  1200 :متر مربع سوله  120000 ،مترمربع
محوطهسازی و  1400متر طول دیوار محوطه
زمان اجرا 1385 -1387 :

اداره کل دادگستری استان خراسان شمالی
بجـــنورد
کارفرما  :دادگستری کل استان خراسان شمالی
مشاور  :مهندسین مشاور توان
مشخصات  6200 :مترمربع در  4طبقه  8300 ،مترمربع
محوطهسازی و  290متر طول دیوار محوطه
زمان اجرا 1386 -1388 :

اجرای موتورخانه مرکزی برج نگین
تهـــران
کارفرما  :شرکت ساختمانی عمران تكالر
مشاور  :ـــــ
مشخصات  :اجرای تاسیسات و تجهیزات اصلی سرمایش ،
گرمایش  ،آبرسانی و آتش نشانی در موتورخانه مرکزی برج
زمان اجرا 1386 -1388 :

تأسیسات ساختمان سرپرستی شعب بانك ملت
قــــم
کارفرما  :شرکت ساختمانی و راهبری ملت
مشاور  :مهندسین مشاور مآب
مشخصات  :تاسیسات مكانیكی و الكتریكی
زمان اجرا 1387 -1388 :

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

تصـاویـر برخـی از پروژههای تحویل شده سالهای گذشته
اجرای پلی کلینیك فوق تخصصی امام علی (ع)

شهــرکـرد
کارفرما  :دانشگاه علوم پزشكی چهارمحال بختیاری
مشاور  :مهندسین مشاور شورا
مشخصات 5000 :متر مربع در  5طبقه  ،دارای
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی ،به همراه  1800متر مربع محوطه
و  77متر طول دیوار کشی
زمان اجرا 1386 -1388 :

ساختمان اداره کل زندانها و ثبت احوال
بجنورد
کارفرما  :مسكن و شهرسازی خراسان شمالی
مشاور  :مهندسین مشاور شورا
مشخصات  2547 :مترمربع در  3طبقه  5639 ،متر
مربع محوطهسازی و  470متر طول دیوار محوطه
زمان اجرا 1387 -1390 :

دادگستری کل
آبادان
کارفرما  :دادگستری کل استان خوزستان
مشاور  :مهندسین مشاور توان
مشخصات 7000 :مترمربع در  3طبقه 7200 ،مترمربع
محوطهسازی  360 ،متر طول دیوار محوطه
و پنج ساختمان جانبی به مساحت  442مترمربع
زمان اجرا 1388 -1390 :

مخازن و اجرای شبكه آبرسانی پردیس دانشگاهی
حصارك کرج
کارفرما  :دانشگاه تربیت معلم
مشاور  :مهندسین مشاور شورا
مشخصات  :منبع آب  150و  50متر مكعبی و شبكه
آبرسانی به طول تقریبی  22کیلیومتر در سایزهای مختلف
زمان اجرا 1389 -1390 :

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

تصـاویـر برخـی از پروژههای تحویل شده سالهای گذشته
احداث رستوران و آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی رازی
ماهشهر
کارفرما  :مجتمع پتروشیمی رازی
مشاور  :مهندسین مشاور فجر و توسعه
مشخصات  3500 :مترمربع در  2طبقه 2500 ،متر مربع
محوطهسازی
زمان اجرا 1391 -1392 :

تكمیل ساختمان دیوان محاسبات خراسان جنوبی
بجنورد
کارفرما  :مسكن و شهرسازی خراسان جنوبی
مشاور - :
مشخصات  2457 :مترمربع ساختمان اصلی 1170 ،متر
مربع محوطهسازی 167 ،متر طول دیوار محوطه
زمان اجرا 1391-1392 :

مجموعه آزمایشگاهی و سالن تشریح پزشكی قانونی رشت
رشت
کارفرما  :سازمان پزشكی قانونی کشور
مشاور  :مهندسین مشاور شورا
مشخصات  :زیر بنای 3000مترمربع  ،اجرای موتورخانه مرکزی با
زیربنای  400متر مربع  ،محوطهسازی و دیوارکشی محوطه
زمان اجرا 1392-1393 :

مجتمع مسكونی – تجاری لویزان
تهران
کارفرما  :پردیس گلستان بانك تجارت
مشاور - :
مشخصات  2700 :متر مربع زیر بنای ساختمان اصلی
زمان اجرا 1394-1395 :

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

تصـاویـر برخـی از پـروژههـای تحویل شده سالهای گذشته
مجموعه پروژههای امید جلین
گرمسار  ،گرگان
کارفرما  :تعاونی اعتبار امید جلین
مشاور  :مهندسین مشاور رواق شهر
مشخصات  :ساختمانهای اداری و مسكونی  4طبقه
محوطهسازی
زمان اجرا 1395 -1396 :

کارخانه دارالن دارو
تهران  ،پردیس
کارفرما  :شرکت دارالن دارو
مشاور Group NOX :
مشخصات  4 :طبقه در  5000متر مربع
زمان اجرا 1396 -1396 :

کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم
خراسان شمالی  ،جاجرم
کارفرما  :شرکت آلومینای ایران
مشاور  :ناموران
مشخصات  :عملیات ابنیه ،تاسیسات برقی و مكانیكی
زمان اجرا 1396 -1398 :

ساختمان دادگستری اراك
اراك
کارفرما  :دادگستری کل استان مرکزی
مشاور - :
مشخصات  12000 :مترمربع زیربنا 14000 ،مترمبع
محوطهسازی در  3طبقه
زمان اجرا 1394 -1397 :

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

تصـاویـر برخـی از پـروژههـای تحویل شده سالهای گذشته
ساخت یك دستگاه تیكنر
خراسان شمالی  ،جاجرم
کارفرما  :شرکت آلومینای ایران
مشاور - :
مشخصات  :تیكنر به حجم حدودی  4000مترمكعب
زمان اجرا 1398 -1399 :

سردرب پارك فناوری پردیس
تهران  ،پردیس
کارفرما  :موسسه طرح و توسعه علم و فناری ایرانیان
مشاور  :عصر فرایند معماری
مشخصات  4000 :مترمربع
زمان اجرا 1398 -1399 :

• کادرفنی

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

مشخصات پرسنل کلیدی
بازنگری1401 :

نام نام خانوادگی

نام بخش ونوع کار

سمت در دفتر مرکزی

بابک دالوری

پایه معلومات

سمت در پروژه

آخرین مدرك و
رشته تحصیلی

رشته

سابقه
سال اخذ

آغاز

مدرك

همكاری

سابقه
همكاری با

سابقه کار

کلوین

مسئول اجرائي تاسيسات

كارشناسي ارشد

برق

1383

1394

7

18

مرجان مقدم

واحد كنترل پروژه

-

كارشناسي ارشد

معماری

1382

1393

8

19

علي تابش

مسئول دفترفني

مسئول دفتر فني پروژه

كارشناسي ارشد

عمران

1384

1386

15

17

شايان خدائي

مسئول مناقصات

-

كارشناسي ارشد

عمران

1399

1393

8

7

سارا نثری

كارشناس دفتر فني

-

كارشناسي /كارشناسي ارشد

عمرانMBA /

1398

1400

1

5

زهرا شاهنده

مسئول روابط عمومي

-

كارشناسي ارشد

زمين شناسي

1387

1393

8

14

كريم اله خدايي

مدير عامل

-

كارشناسي

مکانيک

1353

1355

46

48

سيامک رحيمي

نايب رييس هيت مديره

-

كارشناسي

برق

1358

1358

43

43

فرهنگ شاهين

-

مشاور مدير عامل

كارشناسي

برق

1363

1378

23

38

احمد حسيني

عضو هيت مديره

-

كارشناسي

برق

1372

1377

24

29

عارف خدايي

رييس هيت مديره

-

كارشناسي

عمران

1372

1376

25

29

شاهين حاجي مير آقا

مدير پروژه تاسيسات

كارشناسي

مکانيک

1372

1382

19

29

آرش قرباني

مسول دفتر فني

-

كارشناسي

عمران

1377

1395

6

24

پوريا اسمعليون

-

سرپرست كارگاه

كارشناسي

عمران

1377

1395

6

24

-

سرپرست كارگاه

كارشناسي

عمران

1379

1393

8

22

فرشيد كريمي دهکردی

-

سرپرست كارگاه

كارشناسي

عمران

1379

1386

15

22

پيمان خداداديان

مسئول دپارتمان تاسيسات

-

كارشناسي

مکانيک

1379

1380

21

22

داود انصاری

-

مديرپروژه

كارشناسي

عمران

1380

1383

18

21

ناصر پسنديده پور

مدير حسابداری

-

كارشناسي

حسابداری

1380

1390

11

21

كارشناس برق

كارشناسي

برق قدرت

1382

1398

3

19

شهرام خدايي

كارشناس دفترفني

-

كارشناسي

عمران

1384

1384

17

17

بهارك بهاری

كارشناس دفتر فني

-

كارشناسي

عمران

1385

1390

11

16

قاسم تيموری

-

مسئول دفتر فني پروژه

كارشناسي

عمران

1387

1387

14

14

فرشيد جاهد

مسئول دفتر فني پروژه

كارشناسي

عمران

1387

1388

13

14

مهدی قاسمي تنها

كارشناس برق

كارشناسي

فناوری الکترونيک صنعتي

1387

1399

2

14

حسين ياری

دفترفني كارگاه

كارشناسي

تکنولوژی معماری

1387

1390

11

14

سياوش سيد آقای
زاهد

محسن عزيزی

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

مشخصات پرسنل کلیدی
پایه معلومات

نام بخش ونوع کار

بازنگری1401 :

سابقه

همكاری
1390

سابقه
2
همكاری با

14
سابقه کار

11
کلوین

14

كارشناسيارشد
كارشناسي

برق
مکانيک

1383
1390

1394
1392

97

18
11

مرجان مقدم
محمدی
مسعود

كنترل پروژه
واحد -

كارشناس اجرا

كارشناسيارشد
كارشناسي

معماری
عمران

1382
1392

1393

8

19
9

تابش نوقاب
عليشعباني
مصطفي

مسئول -دفترفني

انباردار
فني پروژه
مسئول دفتر

كارشناسيارشد
كارشناسي

محيط زيستمنابع طبيعي
عمران

1394
1384

1396
1386

5
15

7
17

كامراني فر
ابوالفضل
شايان خدائي

مسئول -مناقصات

اجرا
-

كارشناسي
ارشد
كارشناسي

مکانيک
عمران

1395
1399

1395
1393

86

67

رحيميان
مهران
سارا نثری

كارشناس-دفتر فني

كارشناس -مکانيک

كارشناسي /كارشناسي ارشد

كارشناسي

مکانيک
MBA
عمران/

1395
1398

1396
1400

51

65

تجارتي
احسانشاهنده
زهرا

مسئول -
روابط عمومي

دفتر فني پروژه
مسئول -

كارشناسيارشد
كارشناسي

عمران
شناسي
زمين

1393
1387

1395
1393

86

8
14

رضا خدائي
كريم اله خدايي

مدير عامل

مسئول اجرا در پروژه
-

كارشناسي
كارشناسي

عمران
مکانيک

1393
1353

1393
1355

8
46

8
48

فرشاد محبي
سيامک رحيمي

نايب رييس هيت مديره

مسئول ايمني HSE
-

كارشناسي
كارشناسي

فناوری اطالعات
برق

1395
1358

1394
1358

7
43

6
43

سيد مصطفي موسوی
فرهنگ شاهين

-

كارشناس عمران
مشاور مدير عامل

كارشناسي
كارشناسي

عمران
برق

1395
1363

1399
1378

2
23

6
38

احسان برآبادی
احمد حسيني

عضو هيت مديره

مسئول ايمني HSE
-

كارشناسي
كارشناسي

مهندسي صنايع
برق

1398
1372

1399
1377

2
24

3
29

ميالد عظيمي
عارف خدايي

رييس هيت مديره

مسئول دفتر فني پروژه
-

كارشناسي
كارشناسي

عمران
عمران

1397
1372

1394
1376

7
25

4
29

هادی نقدی
مقدمآقا
حاجي مير
شاهين

مدير پروژه تاسيسات

مسئول ايمني HSE

كارشناسي
كارشناسي

معماری
تکنولوژی
مکانيک

1393
1372

1399
1382

2
19

8
29

توسلي
حامدرضاقرباني
آرش

مسول دفتر فني

نقشه-بردار

كارشناسي
كارشناسي

عمرانعمران
تکنولوژی

1396
1377

1399
1395

26

5
24

حسين داودی
اسمعليون
پوريا

-

اجراكارگاه
سرپرست

كارشناسي
كارشناسي

عمرانشيمي
مهندسي

1391
1377

1398
1395

36

10
24

-

فني
سرپرستدفتر
كارشناس
كارگاه

كارشناسي
كارشناسي

اجرايي عمران
مهندسيعمران

1397
1379

1399
1393

28

4
22

--

اجراكارگاه
سرپرست

كارشناسي
كارشناسي

عمران
عمران

1398
1379

1399
1386

2
15

3
22

مسئول اجرا

كارشناسي
ديپلم
فوق

مکانيک
عمران

1379
1365

1380
1369

21
32

22
36

داود انصاری
داريوش خدايي

-

مديرپروژه
تکنسين اجرا

كارشناسي
فوق ديپلم

عمران
مکانيک

1380
1375

1383
1375

18
26

21
26

ناصر پسنديده پور
مرتضي بابائي

مدير حسابداری

نقشه بردار

كارشناسي
فوق ديپلم

حسابداری
نقشه برداری

1380
1390

1390
1396

11
5

21
11

محسن عزيزی
لينا خدايي
شهرام خدايي
سيد علي مينايي

حسابدار
كارشناس دفترفني
-

كارشناس برق
تاسيسات

كارشناسي
ديپلم
كارشناسي
ديپلم

برق قدرت
حسابداری
عمران

1382
1382
1384
1385

1398
1386
1384
1396

3
15
17
5

19
19
17
16

بهارك بهاری
غالمرضا محمدپور

كارشناس دفتر فني
-

كمک انباردار

كارشناسي
ديپلم

عمران
گازرساني

1385
1385

1390
1396

11
5

16
16

قاسم تيموری
مهدی وحيديان

-

مسئول دفتر فني پروژه
مسئول مالي و اداری

كارشناسي
ديپلم

عمران
علوم تجربي

1387
1386

1387
1389

14
12

14
15

سعيدجاهد
فرشيد
عابدی
سيد

پرسنل تداركات

مسئول دفتر فني پروژه

كارشناسي
سيکل

عمران
-

1387
1376

1388
1401

13
0

14
14

بابک خدائي

مدير تداركات

-

ديپلم فني

ماشين االت

1388

1388

13

13

حسن علي آبادی

پرسنل تداركات

-

سيکل

-

1370

1396

5

31

مجيد باقر نژاد

پرسنل تداركات

-

سيکل

-

1380

1385

16

21

مهدی قاسمي تنها
نام نام خانوادگی

سمت در دفتر مرکزی

حسين ياری

بابک دالوری
مشايخي
كاميار

آقای
عليرضا سيد
سياوش
قلعه نويي
زاهد
كريميعبدلي
محسن
دهکردی
فرشيد

كارشناس برق
سمت در پروژه
دفترفني كارگاه

اجرائي تاسيسات
كارشناس دفترفني مکانيک مسئول -

دپارتمان تاسيسات
داوود مسئول
خداداديان
پيمان
پرويز آل
سيد

كارشناسي
مدرك و
آخرین

رشته تحصیلی
كارشناسي

1387
اخذ
فناوری الکترونيک صنعتي سال
رشته
مدرك
1387
تکنولوژی معماری

1399
آغاز

• توانمالی

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

خالصه عملکرد مالی  5سال اخیر

خالصه عملکرد مالی در پنج سال اخیر براساس ترازنامه مالیاتی
سـال

مالیات پرداختی

پنجاه برابرمالیات پرداختی

اموال ثابت

پنج برابر اموال ثابت

درآمد ناخالص

سه برابردرآمد ناخالص

بیمه پرداختی

هفتاد برابر بیمه پرداختی

1399

37,834,676,436

1,891,733,821,800

23,233,183,835

116,165,919,175

337,027,562,906

1,011,082,688,718

29,594,932,846

2,071,645,299,220

1398

11,750,404,543

587,520,227,150

21,149,953,142

105,749,765,710

199,663,703,717

598,991,111,151

19,112,425,306

1,337,869,771,420

1397

13,353,271,375

667,663,568,750

22,120,033,113

110,600,165,565

285,099,011,209

855,297,033,627

16,668,258,595

1,166,778,101,650

1396

17,329,860,161

866,493,008,050

24,773,766,537

123,868,832,685

196,261,770,242

588,785,310,726

12,701,125,588

889,078,791,160

1395

11,370,665,754

568,533,287,700

21,204,128,512

106,020,642,560

103,276,131,890

309,828,395,670

5,942,353,467

415,964,742,690

جمع

91,638,878,269

4,581,943,913,450

112,481,065,139

562,405,325,695

1,121,328,179,964

3,363,984,539,892

84,019,095,802

5,881,336,706,140

میانگین

18,327,775,654

916,388,782,690

22,496,213,028

112,481,065,139

224,265,635,993

672,796,907,978

16,803,819,160

1,176,267,341,228

• توانتجهیزاتی

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

رسته

تعداد

وضعيت

مالکيت

شرح

رديف
1

تاوركرين  12تن

ابنيه

 1دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

2

تاوركرين  8تن

ابنيه

 1دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

3

بچينگ پالنت به ظرفيت 30
مترمکعب

ابنيه

 1دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

4

ميکسر باظرفيت  6مترمکعب

ابنيه

 1دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

5

بيل بکهو

ابنيه

 1دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

6

تراكتور بيل دار

ابنيه

 2دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

7

كفي تراكتور

ابنيه

 1دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

8

تانکرآب چرخ دار

ابنيه

 1دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

9

دامپر

ابنيه

 2دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

10

غلطک

ابنيه

 2دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

11

بتونير ديزلي و برقي

ابنيه

 14دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

12

باالبر گردان

ابنيه

 2دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

13

باالبر ثابت

ابنيه

 10دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

14

قيچي برقي آرماتوربندی

ابنيه

 2دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

15

خم كن برقي آرماتوربندی

ابنيه

 2دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

16

دستگاه خاموت زن

ابنيه

 1دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

17

قالب فلزی جهت كارهای بتوني

ابنيه

 3500مترمربع

آماده به كار

متعلق به شركت

18

ويبراتور

ابنيه

 15دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

رسته

تعداد

وضعيت

مالکيت

شرح

رديف
19

كمپکتور

ابنيه

 8دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

20

دستگاه كمپرسور

ابنيه

 3دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

21

دريل بتن كن

ابنيه

 5دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

22

دستگاه ثابت برش سنگ

ابنيه

 2دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

23

دستگاه سنگ فرز

ابنيه

 8دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

24

داربست

ابنيه

 8000مترمربع

آماده به كار

متعلق به شركت

25

دوربين نيوو

ابنيه

 3دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

26

دوربين تودوليت

ابنيه

 2دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

27

دوربين توتال استيشن

ابنيه

 1دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

28

سيلوی سيمان در ظرفيت های
مختلف

ابنيه

 5دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

29

حديده برقي

تاسيسات

 4دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

30

دستگاه لبه كشو زن

تاسيسات

 4دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

31

وينچ كابل كشي

تاسيسات

 2دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

32

ابزار لوله كشي جهت اكيپ

تاسيسات

 15سری

آماده به كار

متعلق به شركت

33

ابزار برقي جهت اكيپ

تاسيسات

 12سری

آماده به كار

متعلق به شركت

34

ديزل ژنراتور  50كيلو وات

تاسيسات

 2دستگاه

آماده به كار

متعلق به شركت

35

دستگاه تست برقي

تاسيسات

به تعداد كافي

آماده به كار

متعلق به شركت

36

ماشين سواری

عمومي

7

آماده به كار

متعلق به شركت

KELVIN Co.

(سهامی خاص)

رسته

تعداد

وضعيت

مالکيت

شرح

رديف
37

وانت

عمومي

6

آماده به كار

متعلق به شركت

38

موتورسيکلت

عمومي

6

آماده به كار

متعلق به شركت

39

دستگاه جوش ديزلي

عمومي

4

آماده به كار

متعلق به شركت

40

دستگاه جوش دينام

عمومي

3

آماده به كار

متعلق به شركت

41

دستگاه جوش ركتيفاير

عمومي

6

آماده به كار

متعلق به شركت

42

دستگاه جوش ترانس

عمومي

30

آماده به كار

متعلق به شركت

43

جرثقيل دستي

عمومي

7

آماده به كار

متعلق به شركت

44

دريل پايه دار

عمومي

2

آماده به كار

متعلق به شركت

45

ديزل ژنراتور KVA210

عمومي

1

آماده به كار

متعلق به شركت

46

ديزل ژنراتور KVA35

عمومي

2

آماده به كار

متعلق به شركت

47

ديزل ژنراتور KVA25

عمومي

1

آماده به كار

متعلق به شركت

48

اره آتشي

عمومي

2

آماده به كار

متعلق به شركت

49

پمپ آب  2اينچ

عمومي

3

آماده به كار

متعلق به شركت

50

پمپ لجن كش

عمومي

4

آماده به كار

متعلق به شركت

51

تانکر آب چرخ دار

عمومي

2

آماده به كار

متعلق به شركت

52

منابع سوخت و آب ثابت به ظرفيت
 10000تا  20000ليتر

عمومي

5

آماده به كار

متعلق به شركت

53

كانکس

عمومي

8

آماده به كار

متعلق به شركت

آدرس دفتر مرکزی شـرکـت کلوین :


تهران،خیابانبهارشمالی،خیابانورزنده،پالک،5طبقهسوم،واحدهای B3 - A3



تلفن 88843100:و 88313172و021-88313173



فکس021-88834374:



سایتwww.kelvineng.ir:



پستالکترونیکیkelvin1349@yahoo.com - info@kelvineng.ir:

آدرس دفتر مرکزی شـرکـت : K.P.C


تهران ،میدان سعادت آباد ،خیابان سرو شرقی ،خیابان عالمه شمالی ،کوچه اقبال ملی ،پالک 35



تلفن 021-26763596 :



سایت www.k-p-c.ir :



پستالکترونیکیkpcoopration@gmail.com :

