
لیست شعب      شرکت داروسازی باریج اسانس
 نام شعبه یا 

 نمایندگی 

 استان ها / شهرستان 

  های تحت پوشش
 ردیف آدرس  تلفن  

 شعبه تبریز 

آذربایجان شرقی 
آذربایجان غربی 
 زنجان اردبیل 

 سمت راست  –کوی بابک  –اول جاده آرپا درسی  –سه راهی اهر  -تبریز 

 سوله اول  –

 041-
36371452 

 041-36371453 

1  

 شعبه ساری 

مازندران 
گلستان 
سمنان 
 گیالن 

کوچه قنادی  –(چفت سر)  14کیلومتر  –جاده دریا  –میدان خزر  –ساری 
  4818143916کدپستی :  21پالک  –باوند 

 011-
33562740 

 011-
33562741 

 011-33562742 

2  

 شعبه غرب 

 غرب تهران  تهران 
تهران خیابان اباذر خیابان گلدشت کوچه شفق ساختمان پزشکان آریا 

 5واحد2طبقه

 02144037057 
02144027972 

02144025391 

3  

 شعبه شرق 

 تهران 
 شرق تهران 

پشت داروخانه  –خیابان آیت  –میدان نبوت (هفت حوض)  –تهران 
طبقه همکف  –ساختمان پزشکان الدن  –نبش خیابان دفار زاده  –آیت 

  2واحد 

  1649956861کدپستی : 

 021-77976255 

 021-77942354 
4  

 شعبه مشهد 

خراسان شمالی 
خراسان رضوی 
 خراسان جنوبی 

 جنب بانک تجارت  – 101و  99بین آزادی  –جاده جدید قوچان  –مشهد 

 051-
36650981 

 051-36670745 

5  

 خوزستان  شعبه اهواز 
سمت  –بنزین  نرسیده به پمپ –بعد از پل شیبان  –شیبان  –اهواز 

 جنب مصالح فروشی  –راست 

 061-36574959 

 061-36574952 
6  

 شعبه کرج 

 کرج 

 شهریار 

رباط کریم 
 استان قزوین 

ساختمان بانک  –خیابان شهید بهشتی  –سه راه گوهردشت  –کرج 
کدپستی :  303واحد  – 3طبقه  –تجارت 

3145615991  

 026-34205827  
026-34205762 

7  

شعبه 
 اصفهان 

اصفهان 
 چهارمحال و بختیاری 

 جنب  –انتهای خیابان  –خیابان طالقانی  –خیابان امام خمینی  –اصفهان 

فکس : مسجد کوفه 
33247015-031  

 031-33247929 

 031-33247927 

 031-33247327 

8  

 شعبه همدان

 همدان 

کردستان 
ایالم 

 کرمانشاه 

 انبار  –روبروی نیروی انتظامی  –بلوار کشاورز  –شهرستان بهار  –همدان 

 شرکت داروسازی باریج اسانس  –صادراتی قائم 

  6531868158کدپستی : 

 081-34505224 

 081-34505205 
9  

 شعبه اراک 

مرکزی 
قم 
 لرستان 

خیابان  –خیابان هواشناسی  –قطب صنعتی  –سه راه خمین  –اراک 
  2خیابان توسعه  – 4همت 

 086-34135841 

 086-34135842 
10  

  



78پالک  –دفتر تهران : خیابان مرزداران  

تلفن :  

02144267992  

لیست شعب      باریج اسانسشرکت داروسازی 
 نام شعبه یا 

 نمایندگی 

 استان ها / شهرستان 

  های تحت پوشش
 ردیف تلفن  آدرس 

 شعبه کرمان 

کرمان 
 یزد 

هرمزگان 
 سیستان و بلوچستان 

درب طوسی  –روبروی سنگ بری  – 85جهاد  –خیابان جهاد  –کرمان 
  7619898177کدپستی : 

 034-32739844 

 034-32739855 
11  

 شعبه شیراز 
فارس 
 بوشهر 

 – 9کوچه  –خیابان باستان  –بلوار تالش  –شهرک رکن آباد  –شیراز 
 شرکت داروسازی باریج اسانس 

 071-32426360 12  

 پخش 

 نوجوان 

ویژه عطاری های 
 تهران 

 سرای حاج  –بازار چهل تن  –بازار آهنگران  –خرداد  15خیابان  –تهران 

کدپستی :  32پالک  –محمد علی 
1165936315  

 021-
55810060 

 021-55804645 

13  

 ----  انبار مرکزی 
قلعه حسن  –شهرک قدس  –جاده مخصوص کرج  19کیلومتر  –تهران 

  13پالک  –صنعت چهارم  –بلوار انقالب  –خان 
 021-46887008 14  

  

        
    

  

   مشهد   اردهال   – کارخانه  :  کاشان  
   0864002 تلفن  : 

Barij_essence 
  

Barij_essence_co 
  



78پالک  –دفتر تهران : خیابان مرزداران  

تلفن :  

02144267992  

      
    

  

   مشهد   اردهال   – کارخانه  :  کاشان  
   0864002 تلفن  : 

Barij_essence 
  

Barij_essence_co 
  


