
شرکتشمارردیف
تاریخ آخرین 

تغييرات
موبایلمدیر عامل

بهمن خرم نژادبهمن خرم نژاد99/06/02آذر سيوند13
سعيده جداری 

جدیداالسالم
09141158472اکبر کنعانی روشتی

09141143615 محمد کوره پز ناصرکالهدوزانداود کالهدوزانمحمد کوره پز99/10/08آذر پيمان24

 حسين طالبی99/05/16ارك سازه تبریز36
 آذر رزاقی تازه 

کندی

سودا طالبی 

عنصرودی

 حسين طالبی 

عنصرودی
09141144765

09143064906عليرضا غفوریحوریه غفوریامير آرش نيریعليرضا غفوری1401/03/17دلتا بيلدر419

 عزیز فرهنگی عزیز فرهنگی99/06/22رهسرا520
رحمن فرحی 

شاهگلی

صدیقه مجلد 

نوبری
09141157186سعيد فرهنگی

09143144205رحيمه انصاریفاطمه انصاریرقيه انصاری الهيار انصاریرحيمه انصاریفاطمه انصاریالهيار انصاری99/09/20قلعه بابك629

بيوك آقا بخشی خواجه99/05/25نهادکار734
مير جميل قدوسی 

فر

مير سليم قدوسی 

فر

بيوك آقا بخشی 

خواجه
09141159498

09141144129مانی تاج الدینیبابك سيستانیبابك تاج الدینیبابك تاج الدینی1400/03/05بتون پایه837

09141154532 کارشناس مكانيكغالمرضا پاسخيان ارسالن خجير مجيد شاکری مجيد شاکری1400/07/29آذر ماحال939

09141144126ژیال مسكوچیمهدی بلورچيان علی مسكوچی ژیال مسگوچیمهدی بلورچيانعلی مسگوچی99/10/11آبادکار1049

احمد فيض اله بيگی1401/04/20تبریز تيك1155
زانيار فيض اله 

بيگی
آرام فيض اله بيگی

 احمد فيض اله 

بيگی
09141148708

09141157511 رقيه مهمانیسعيده مهمانیالهيار مهمانی علی مهمانیمحمد مهمانی1400/05/24زودکار1274

محمود موحدیرضا اسالمبولچيالر1400/07/26سهالن تبریز1376
سيد عطا 

اسالمبولچيالر
09141157675

سعيد طاهبازناصر جمشيدیعذرا دیهمی رضا رحمانی سيفیمحمد مهدی دیهيمی1400/05/15ان آذر1483
پاشار رحمانی 

سيفی

آیدین رحمانی 

سيفی
09141154470یلدا رحمانی سيفی

99/06/03آنكاراز1587
کامبيز محمودزاده 

رحيمی
دالویز تجليل

 کامبيز 

محمودزاده رحيمی

سيد بهزاد سيد 

نورانی
09141154588

99/08/12ليميت1698
محسن ميرزا اسكندری 

نژاد
محمدعلی نابدل  مه رخ رام

آرش اسكندری 

نژاد

بابك اسكندری 

نژاد

محسن ميرزا 

اسكندری نژاد
09199000600

داوود قدیمی سرند99/09/05آذر اتفاق17104
 داوود قدیمی 

سرند

 احمد قدیمی 

سرند

سعيد قدیمی 

سرند
09141154869حكيمه اسالمیمحمود رسولی

ناصر خسروشاهلی99/05/01آذر حائل18105
مير جواد موسوی 

صدر

 یعقوب مهين 

محمد عليزاده
-ناصر خسروشاهلی

اعضا هيات مدیره



09144133631 محمد بدیعیوحيد خادمیعليرضا خادمیمحمدعلی اقدمی داود خادمی محمد بدیعی1400/08/01اسكان آرای آذر19111

1401/02/15پی کاو تبریز20115
علی امير اصالن زاده 

ممقانی

علی امير اصالن 

زاده ممقانی
یوسف جابریعلی بهبودی

رضا امير اصالن 

زاده ممقانی
09141142527

سعيد سعيدمنيرصمد صومیمحمدصادق سعيدمنير99/06/26تبریز پی21129
محمدصادق 

سعيدمنير
09141157029

یوسف معصوم زادگان1401/02/15سه کوه22135
 رسول باغبان 

اورندی
فرید نظری

عليرضا باغبان 

اورندی
سولماز یقينیامير باغبان اورندی

یوسف معصوم 

زادگان

عليرضا باغبان 

عماد -اورندی

باغبان اورندی

09141002910

جليل متربصون89/08/16ویند23138
 هدایت قائم 

مقامی

پروین پر نور 

مهروانی
09141158786

09141141860بابك فرزانه وارعليرضا فرشيدیان رحيم فرزانه وار عطاءاله لندرودیبابك فرزانه وار1400/08/17دالگا24143

 محمد رضا سليمانيه99/07/20آذر نمون25150
 مهدی جوان امير 

خيزی
فروه مسگری

 محمد رضا 

سليمانيه

زهرا جوان امير 

خيزی
09141157483

09121082571 زهرا پور شریفی مریم پور شریفیسعيد پور شریفیسعيد پور شریفی99/05/11آذر سيماب26153

فيروز داداشی سرج99/05/04ثقال27155
 یعقوب معمار 

کوچه باغ
علی داداشی سرج

فيروز داداشی 

سرج
09141143426

نبی قویمیمهرداد آرمان فرموسی ارونقی99/12/12هرم عمران آذر28156
فرید شكری 

شيروانی
09143114985حسين قرجه برحقفرهاد آرمان فرموسی ارونقی

 جليل نواده اباذر1400/11/03پارس ساختار29164
 جليل نواده اباذر 

صحرائی

علی اصغر 

محمدزاده

نوید نواده اباذر 

صحرائی
ابراهيم باقریان

نسيم نواده اباذر 

صحرائی
09141157914

مهرداد رشيدی تبار1400/05/09بتن پيش تنيده30183
مهرداد رشيدی 

تبار
09141161738الهام خواجه ءکيانا رشيدی تبار

09144156077افشين تاج احمداحمد باقریآرمين زمانلوسليمان برزگراسماعيل برزگرمحمد اسماعيلی1400/06/24بتن سازه آذربایجان31186

هادی بهروزیه1400/12/22آبراك سازه32187
 زهرا برادران 

حسينی
09143137982هادی بهروزیهمهدی رجبی آذر

ایل یوردی33190
97/12/14

مدت نامحدود
09143134055سيمين هاشم زادهبهزاد لطفی وحيدبا  جعفر هاشم زاده آمنه حسينیاحمد هاشم زادهجعفر هاشم زاده

09141144701فضل اهلل نعمتیداوود احمد نژادرامين تقی زادهامير تقی زادهعلی تقی زادهرامين تقی زاده1400/02/15عمران تكامل تبریز34196

 بابك ارسطمجيد پور شریفی99/08/01سگال آذر35197
حسين عربی قره 

آغاج

مهرزاد باقری 

اقبالی 

(منشی)

09141143386مجيد پور شریفی

 جاوید خيابانی1400/08/05اودالر36201
شبنم یوسف زاده 

نوبخت
09141144691 جاوید خيابانیهستی خيابانیحامد شهریاری

سعيد رهبرنيا شهال ساده سپهرحسن رهبر نيا مقصود رهبرنيا علی اکبر کاظمی دادور99/05/25بير37207
 علی اکبر کاظمی 

دادور
09143143844



سيدصادق موسوی99/11/12دیزج کار38208
 سيد صادق 

موسوی

رقيه شاطری 

ممقانی
09141157072سد صابر موسوی

مهدی شادور99/03/03عمران جو39210
 محمد صادق پور 

تبریزی
09141170523مهدی شادورکيانوش شادور

حسين اقدسی1401/03/18آذر یام40215
 احمد علی پيروز 

فرد
 علی اشرف زهتابی

عباس رستم زاده 

شبستری
09141145961حسين اقدسیساناز زهتابی

09143139336مير داوود فربودعادل پور احمدیاسماعيل قدری مير داوود فربودمير داوود فربود99/11/30عمران و آبادی تبریز41217

09141143247فرهاد رضا پورناصر رضاپورثریا اکبرزادهفرهاد رضا پور1400/09/08مهر کاشانه تبریز42218

مهندسين  ابتكار 43219

پيشنهاد
مهدی محمد پورمخير99/05/28

 اکبر محمد پور 

مخير
نازیال گری سرای

مهدی محمد 

پورمخير
09141161709

ایلناز تيموری غربعلی کوتاهی99/10/23آذر رخام پی44221
پروانه تيموری 

غرب

سيد حسين اعرج 

خدایی
09123789724علی کوتاهی

حسين آقا زاده1400/03/05آرمه پی عميق45222
 غالمرضا خليل 

زاده

جمشيد باغبان 

کریمی
09144116356حسين آقا زاده

مشارکتی سهند آب 46226

(ساکو)آذربایجان 
09144065312پوریا برزگر محمد اسماعيلیاسماعيل برزگرمحمدرضا جداری99/11/01

محمد علی رضوی99/06/02چانقل47227
 رحيم حداد ایرانی 

نژاد

 محمد رزقی 

مالمحمود
09141158907محمد علی رضوی

فرخ حداد درفشی1401/01/28تهيه48228
محمد صادق 

سعيد منير
زهرا حداد درفشیخاتم نسترن زاده

حميد 

حداددرفشی
09141159341علی سعيدمنيرسعيد منير

 رعنا اميری غفاری وحيد منتزعاميرعلی کرم پور رعنا اميری غفاریوحيد منتزع99/08/04پی نام49232
سپيده حسين پور 

خاقانی مسكن
09141140069

 سيد موسی فقيه سيد عيسی  فقيه سيد محمد فقيه98/03/26پی اسكان آذر50233
محمد رضا حسنی 

اسكندانی
09143114591 سيد محمد فقيه

مهندسی رادمان 51236

آذربایجان
اصغر اصغر زادهاحمد رضایی درشكی1400/10/12

احمد رضایی 

درشكی
09144128987اصغر اصغر زاده

09143142577آران نصيری قربان نصيریقربان نصيری99/08/05آذر دُر بـُن52253

احمد وزیرزاده نوبری1400/05/13فزایند53257
 عبدالرضا معمار 

دوقلعه

بهراد وزیر زاده 

نوبری

مهسا معمار دو 

قلعه

بهاره وزیر زاده 

نوبری
09141153939

سعيد علميهمصطفی بهنيا1400/05/15فن آوران بارآب54260
 مرجان شعاریان 

ستاری
09143136639مصطفی بهنيا  مریم جعفری

احد مولوی بهروز مولوی افشين شهرام فر1400/09/14بتن آذر55268
یاسمن کوچه 

مشكی
09143134311فرهاد حاللی

یوسف اسدی1400/10/29بتن تالش سبز56273
اصغر عزت خواه 

پشتاب
09144113895یوسف اسدیحسن مددی



نادر شهالئی مطلق1400/03/13بتن دشت تبریز57279
 مرتضی داداش 

زاده افخم
09141140311نادر شهالئی مطلق

09141166966آیدین انصارینپيام حشمتی مهرداد حشمتیمهرداد حشمتی1400/06/13راوند بتن58281

09143134306قدرت عليزادهکامبيز شهرامفرفریبرز شهرام فرکامبيز شهرامفر1401/03/28سيماب صنعت تبریز59290

نجف احسانیبهرام نجفیمهيار احسانی1400/01/18آذر بهساز60299
منيژه بقالی 

صادقيان
09125231628نجف احسانیبهرام نجفیمهيار احسانی

محرم آذرنياکریم آذرنياکریم آذرنيا99/11/25به خدا61308
محمد اسمعيل پور 

آزاد
09144265383رباب مردیکریم آذرنيا

رقيه مناف زاده محمدرضا شاکریمحمدرضا شاکری1400/05/20ارکان گستر قرن62335
 مرضيه شاکری 

گاوگانی
09144137319

 سعيد بهمنی اسگویی1400/08/13آسه تالش63340
 سعيد بهمنی 

اسگویی

 فرشته بهمنی 

اسكویی

مجيد بهمنی 

اسكوئی

سلمان عبدی 

بارنجی
09141140620

 امير حسين عليزاده98/11/29آذر بنداد تبریز64364
 حبيب اصغری 

عبيری
امير قنبریهرویا لطفیغالمرضا ایازلو

 امير حسين 

عليزاده

 حبيب اصغری 

عبيری
09141148083غالمرضا ایازلو

سيد رضا مرتضوی1400/03/30تاوریژ راه65373
 سيد علی 

مرتضوی
سعيده مخملی

سكينه خاتون 

اسمعيلی
09144001801

مجتبی ولی پورقدیر عبدپوروحيد دل افروز  کریم عبداله پور ماسوا99/11/19آوارسين سهند66378
کریم عبداله پور 

ماسوا
09141148301

 بهاره عشقیاصغر نریمانیميكائل نریمانی1401/04/05آباد بنای زرینه67382
پيمان هاشمی 

حاجی بهزاد
09141811089ميكائل نریمانی

09141140420 رسول اکبرنژادداود  عباسپور مهرداد مرادیرسول اکبرنژاد1401/04/04آبراهه بتن تبریز68388

 احمد مهدیزاده حقایق1400/05/12دند69389
 احمد مهدیزاده 

حقایق

حسن مهدی زاده 

حقایق

 نسرین طباطبا 

وکيلی
09144012912

09141140594بهنام اصغریشيرین اصغری بهزاد اصغریبهنام اصغری1401/03/16سنگين پيمان آذر70394

09144136232 ابراهيم سيفی اصلمحمد تقی نژادآرزو سيفی اصل ابراهيم سيفی اصل99/10/17بتن سازه هوراند71395

09141148940علی دميرچیسهيال آرائی آذررضا باغبانی جمعلی دميرچی99/12/26پی ساز تبریز72406

 مهناز موئدآرش محمدزاده بهروز98/02/16بنا بيلدر73411
صمد محمد زاده 

بهروز

آرش محمدزاده 

بهروز
09141159231

99/11/18هالل تبریز74412
اسالم احمدی 

چرمخواران

 مهدی احمدی 

چرمخوران

اقدس غفارزاده 

چرمخوان

اسالم احمدی 

چرمخواران
09144140813

 علی شعاعیاحمد جعفرزاده صدیق1401/03/26آذر نصب گستران75417
جعفر اسماعيل 

زاده
09143165688ناصر عميد 



 هاتف معرفتوحيد معرفتهاتف معرفت1400/01/10بند سویول76418
وحيده معرفت 

چالن
09141144670

پروین جدی امرالهکریم روئين تنکریم روئين تن1401/04/23روئين پی بنا77419
ناصر گل 

محمدزاده خيابان
09141141488

99/11/30ساختار سازه تبریز78420
 مير احمد حبيبی 

محمدی

هانيه محمدیان 

نوشهر

مجيد پاکباز 

اسگندر
عليرضا کرم پور

 مير احمد حبيبی 

محمدی
09141156547

احمد پيدا احمد پيدا بهمن زارع احمد پيدا1400/09/27اندیشمند سازان ایمن79421
شيرین وثوق 

قشونی
09141166828

سيد علی موسوی1400/10/14دیباگران سهند80430
حسين اللهویردی 

اصل
09141140709سيد علی موسویمجيد عليزاده

1400/02/30آذر پينار81434
یعقوب علی محمد زاد 

بقائی

یعقوب علی محمد 

زاد بقائی

جليل پور محمد 

نيك خصلت
09141165397سيد صابر ترابی

عظيم یول با مسئوليت 82439

محدود
مهدی خاکزادحسن کریمی96/09/12

ابراهيم اشتر 

کریمی
09144230904حسن کریمیزهرا عظيمیالهه کریمی

09144110168رامك ستاریسپيده آراستهبابك ستاریرامك ستاریسپيده آراستهبابك ستاری99/11/12بتن ساز فراز83440

علی جودی1400/07/26راه بر نوین84444
 جواد تقی پور 

انوری
09121268116علی جودیودود نطاقی

حسين غفاروند الله1401/03/10آذر سيال85453
 حسين غفاروند 

الله
09141159716 احد غفاروند الله صمد غفاروند الله

99/10/28دیك داش86461
محمد رضا رستم زاده 

نمرود

 نوائيل آقا علی 

محمدی
مهدیه وطنی

محمد رضا رستم 

زاده نمرود
09143131485

09143111526جعفر عزیزیجواد عزیزی  مریم عزیزی1400/10/07آذر تاوه87465

09143311072امير مرادی فرمحمدرضا عبادیامير مرادی فر1400/01/15آلتين ساز سراب88474

محمد رضا حيدری99/10/24بهسازان انرژی سازه89475
 افسانه سلمانی 

ذوقی

محمدجواد 

زعفرانچی مقدم
09143139627محمد رضا حيدری

سعيد یاسين زاده1401/01/07قاالن یورد90487
 نرمين خليلی 

فائزی
09143113703سعيد یاسين زادهسعيده یاسين زاده

رضا مددی بهروز صفیبهروز صفی1400/05/10مهاب گستر سبز91490
معصومه سمندری 

گيگلو
09141152149بهروز صفی

09141169072سيما محمود عليلواحد محمود عليلوجاوید  عليلوجاوید  عليلو1400/06/10قزل عمارت تبریز92494

09141165584مهدی محمدی نيازهرا تيموریتيمور ساسانیاصغر محمدی نيامهدی محمدی نيا1400/07/01پاریز یول ارس93497

09143089386ليال صفرخانلویحيی امانینجف امانییحيی امانی1400/09/10زرین غزال ارس94498



احمد محمد پومهدی کریمیقدرت احمد زادهقدرت احمد زاده1400/02/21آرمان نصر آذربایجان95504

شرکت تامين 

منابع اقتصاد 

عليرضا - پایدار

شرکت پدیده 

جعفر -صبح طالئيه

دادخواه خيابانی

09143195171

مهندسين آذر 96509

آبشرون
09143167139فاطمه عابدی سولماز مهدی پوربابك مهدی پوربابك مهدی پور1400/02/29

09141162718علی تربالیخسرو تربالیکریم تربالیعلی تربالی1400/02/29کارکيان گستر97513

1400/06/11بنا سازان عظيم98515
سيدشهاب الدین 

موسویان

سيدوهاب الدین 

موسویان
سميرا فتحیمنيژه حشمتی پور

سيدشهاب الدین 

موسویان
09144119070

09141162576سودا باقریمهدی فيروزیامين فيروزیمحمد باقریمهدی فيروزی1401/04/24چتين قایا99516

فنی و مهندسی عرشه 100517

ساز تبریز
ميكائيل مرسلیمحمد مرسلیمحمد مرسلی99/08/20

جعفر قربانی 

کبودان
09142462003

رضا قدیمی باشكند1400/06/24شيب افت پارس101523
رضا قدیمی 

باشكند

داود قدیمی 

باشكند

عيسی قدیمی 

باشكند
09141150008

کریم قدسی1400/04/30ابتكار آذری102526
سيد آرش جواد 

زاده

سيده مينا آخونی 

پور حسينی
9143138449کریم قدسی

09143135399ليال نبویمحسن تقی پورمحمد رضا تقی پورمحمد رضا تقی پور1400/06/28بتن کوهپایه103531

علی اصغر پور محمد1400/03/19چشمه ره آب104535
دیوان گير پور 

محمد
حسين پور محمد

علی قاسمی گنجه 

لو
زینب پور محمد

علی اصغر پور 

محمد
09141167759

نسرین مازمانیحميد نوجوانحميد نوجوان1400/09/25فرا سازه تبریز105536
سيد تقی غفاری 

اسكوئی

آیدین عليزاده 

فرد

وحيد نوجوان 

خيرالدین
09144138682

بهرام افشاریمرتضی افشاری1999/10/30برج طالئی ارس106544
سيروس افشاری 

قرازکی
09144177893مرتضی افشاری

09144080199مهدی یگانهرحيم شيفقی نيارضا یاقوتیسعيد شفيقی نياسليمان شفيقی نياسليمان شفيقی نيا1400/06/13باشقا بتن107546

09143221695باقر هرویالهام هروی زهرا حاتمیباقر هروی99/09/20سپهر گستر قائم108548

99/10/10بتون کرپی109550
ناصر اشگ ریز قره 

آغاج

صمد اشگریز قره 

آغاج

ناصر اشگ ریز 

قره آغاج

سپيده مرندیان 

حق
09144138418

هميار راهداران استان 110554

آذربایجانشرقی
عليرضا مخملی1400/05/22

 حميده فتحيان 

یوسف آباد
09141024475عليرضا مخملیسيد رضا مرتضوی

09128227242بهروز نسيانیرحيم نسيانیجمشيد نسيانی حسين نسيانی مهدی نسيانی مهدی نسيانی1400/03/05الریز بتون غرب111564

99/09/05پرکوك توان ساز112568
جمشيد نوجوان 

خيرالدین

 شيرین عزیزی 

دستكی

 شبنم عزیزی 

دستكی

 جمشيد نوجوان 

خيرالدین
09144150489

فرزاد بهنيافرزاد بهنيا1400/08/09آذر منير تبریز113572
دورنا کاغذچی 

محمدی
09143137919شميال بهنيا



احمد جوان بختکاظم کاظمی تبریزی99/05/11تانكوا114577
محمد شعاریان 

ستاری

کاظم کاظمی 

تبریزی
09141158425

وحيد معتمدیمحمد رضا پيروز زرین1400/11/04سيال سازه زرین115578
حسن طاهری 

زادبرهان

محمد رضا پيروز 

زرین
09143168481

09144103496جعفر راثی نصيریمجيد سلطانیعلی زارعجعفر راثی نصيری1400/02/18نيرو سازه ارس116579

ابراهيم آسيابیمحمد رضا آسيابی99/06/04آرمه بنا ساز117590
محمد رضا خدایار 

نژاد
09143158148محمد رضا آسيابی

سعيد سلمانیسعيد سلمانی1400/04/13پی سازان دقيق118591
فاطمه عليای 

النجقی
09143167015امين صفرپور

 محمدرضا تاج احمدی1400/02/15سپيد کرخه شمال119592
 محمدرضا تاج 

احمدی
09143156640سينا تاج احمدیسعيد تاج احمدی

آیدین استوارحيم اکبری کردلرآیدین استوا99/11/29کنتال دژ120593
مهدی اکبری 

کردلر
سونا استوار

الناز حاج 

محمدحسين 

ممقانی

09123595306

1400/03/21آذر حائل بند121605
توحيد سطوتی 

خسروشاهی

سعيد قائمی باویل 

عليائی
مينا قائمی عليائی

توحيد سطوتی 

خسروشاهی
09144132327

صياد زارعی97/11/24تی داش بتون اهر122606
سيد مقصود 

نظيری
09141066289صياد زارعیمير معصوم نظيری صدیقه نظيری

محمود رادمهر علی ارحمی خواجه99/11/02برج سازان ایمن تبریز123611
مجيد ارحمی 

خواجه
09144134626 علی ارحمی خواجه

09141149948حيدر نشانی فردیونس پناهشاهیصالح پناهشاهیاميررضا پناهشاهییونس پناهشاهی1400/08/08پارس پيدال124618

09143017197 رسول پرتواحمد فرامرزیحبيبه رشتبریان رسول پرتورسول پرتو99/05/01پرتو انشعات125621

 عباس احسانی فر1400/08/03آلتين کوشك126624
عبدالرضا احسانی 

فر
09144153065 عباس احسانی فرمرتضی احسانی فر

 محمد عظمائیمليحه مهدی زادهعلی عباسی محمد عظمائیمحمد عظمائی1401/01/22صنایع آترین تبریز127626
آرش خشكبار 

صدیق
09143122027

توسعه مسكن 128627

آذربایجان
وحيد جودیمحمد اثنا عشریابوطالب باقر فام1400/05/09

ناصر دادجو 

جلودار
09144132236

09141210422علی خورشيدیذبيح اله نوروزیبهروز رشيدی کيانعمت اهلل عبادیمختار عبادینعمت اهلل عبادی1401/01/17لوله پی گستر129629

09143006389هادی احمدپورنسرین احمدپورامين حاجی باقریهادی احمدپور1400/07/01آذر ارکان سازه130630

 مسعود کاظمی کاوکانی99/11/01اورین حصار131632
سيد عبداله 

فاطمی علوی
09144145615ایرج رحيمی نامیمنصور کاظمی

معروف صنعت 132636

آذربایجان شرقی
ابراهيم پاسبانی معروفی1400/07/08

ابراهيم پاسبانی 

معروفی
حسن پاسبانی

 جميله پور حيدر 

تبریزی
09141167923



09141150775نسيم فيروزانرامين فيروزانجواد فيروزاننسيم فيروزانرامين فيروزانجواد فيروزان1400/06/06هرم تبریز133641

09143111376 قمر غضنفریميكائيل مددیجاوید مددی1400/11/02آذر افكار تبریز134643

09141212477سيده هاله حكيمنوید نيك فرفردیس سيفیهادی سپهرمسعود عزیزپورنوید نيك فر99/11/11آرمان سازه فردا135648

حسن جهانیمحمدعلی ولی پور99/10/06بتن بارداق136652
مير هاشم 

اسماعيلی
09143142999محمدعلی ولی پور

آرش فخيم حمزه99/06/12آرمان سازه سهند137653
امير محمد 

سياوشی
آرش فخيم حمزه

محمدرضا پيغامی 

قوزوللو
09144146033

09143152673دیبا روزپيكرمریم رضائی فردیمازیار روزپيكرمازیار روزپيكر1401/03/25بتن پيكر سازه138665

بتن کاوش آذر 139667

(بكا)آبادگان 
مسعود معرفتمسعود معرفت1400/03/01

نازنين شوقيان 

آالنقی
09144134707سيد جمال خاتميانبهروز اسودیداود فرقانيان

09141162617پرویز واحدیفر آذر غفاری جباریعلی واحدیفرپرویز واحدیفر1400/11/27ثمين تبادل140668

09121640595سميرا امينیکامل امينی کمال امينیحميدرضا رزقی کياسعيده امينی سوالکمال امينی1400/10/14ارس عمران آذربایجان141669

فریبا پيا حبيبه سعيدیجليل احمد خانپورعلی احمد خانپور98/09/02آذر تانش142673
سيد جعفر جوادی 

دیبازر
09141144002علی احمد خانپور

 شهرزاد رامی96/07/28بهين گستر تبریز143681
کمال عابدین پور 

صحفی
09144144005 شهرزاد رامیمهسا محمدیان

وحيد مشتاقحسين مشتاقسعيد مشتاقسعيد مشتاق1401/01/07سازه صلب کسری144683
برزین عليزاده 

اصل
09141147334

حسين باقری99/09/11توان برق آذربایجان145690
الهویردی کریم 

زاده
علی رضا ستاری

طاهر سروری 

مهرآباد
09143114833حسين باقری

1400/02/22پل بيلدر تبریز146700
نيما حاج محمدحسنی 

ممقانی

پویا حاج 

محمدحسنی 

ممقانی

نيما حاج 

محمدحسنی 

ممقانی

حسن حاج 

محمدحسنی 

ممقانی

09143190750

09141164391نظام عبابافیحسام عبابافیایرج مهرپور98/11/20آلتين آی سازه147709

رشيد ناصر افسریهادی حسين نژاد ایرانی1400/03/01بيرليك اتحاد آذر148729
حسين ابراهيم پور 

باغی
09144112159

سازه های نوین نقش 149739

آذربایجان
09141160460حسام هژیر کارزارصمد هژیر کارزاکاوه بهكام رادحسام هژیر کارزار1399/02/14

09144140567حسين جعفریاللهيار جعفری محمد جعفریمحمد جعفری99/12/10فردا صنعت شمالغرب150742

 غالمرضا قندهاری غالمرضا قندهاری99/09/25ایده عمران غرب151744
عباس حسن زاده 

دليلی
09143133489 روشنك امينی فر



تعميرات نيروی برق 152746

آذربایجان
1400/01/24

سيد محسن قاضی 

طباطبایی

سيد محسن قاضی 

طباطبایی
بابك حيدر اسدیمهدی محمدزادهفرید علميه

محمدعلی پویای 

ایرانی
09121725496

09143011156حامد فاطمی نژادناصر فاطمی نژادحسن شجاع خانیحامد فاطمی نژاد1400/06/25نيرو پدید سهند153756

09144113490 آسيه یوسفيانعلی نعمتیسعيد دستيارعلی نعمتی1401/01/10آذر سمنت تبریز154760

ایرج محمودنژاد99/06/02بنا گستر آذربایجان155776
سيدمحمدعلی 

منصورفر

سيدمهدی منصور 

فر
ایرج محمودنژاد

سيدمحمدعلی 

منصورفر

سيدمهدی منصور 

فر
09144142866

09144182382 مصطفی مراثیمهدی خدائیقادر پير محمدیمصطفی مراثی1400/03/29پرکوك طالئی عمرانی156779

اصغر ساسانی بهنام حسن پور1400/07/20ارس یول تبریز157797
رحيم علی حسن 

پور شاملو
09141165584 بهنام حسن پور

عليرضا کسرائیناصر کسرائیعطا فخری1400/03/22سازه های نوین تبریز158800
 ثمانه شجاع خانی 

خيره مسجدی
09144121580اکبر کسرائی

مهندسين مشاور 159803

محيط فضآراء
09143203571آیدین آصفیپيام ابتكارآیدین آصفی99/12/13

09141120983رضا تاری زادهخرامان تاری زادهامين تاری زادهرضا تاری زاده1400/02/25بياض یورد سهند160809

9143161233رضا فارغیسعيد کاهنایوب موحدی پوررضا فارغی99/05/05ميشو161813

09143165438 وحيد ربانی مورخسلدا نظری وحيد ربانی مورخ وحيد ربانی مورخ99/08/07استيل رادیه آذربایجان162817

09141160510ناصر ابراهيم زادهفائقه پور عيسی مژگان شهریاریناصر ابراهيم زاده1401/02/06سازه و حرارت تبریز163822

سازه های مرتفع آریا 164824

(سما)
اميد هاللی قشالقی99/04/31

مهدی سلطان پور 

اندریان

محمد شكری 

آستمال

رقيه پور حبيب 

زنوزی

اميد هاللی 

قشالقی
09144103847

محمد حسين حاتمی1400/03/19تامرود مرند165827
 محمد حسين 

حاتمی
09141913385بهنام احمدیفخرالدین قهرمانی

رضا اسماعيلیهادی امينی پویافرطوس موسوی1400/04/30سازه تبریز166834
سحر حسين 

شبيری
09141149128فرطوس موسویسما موسوی

09121038354خيراهلل کبيریعلی کبيری شهناز چلنگریخيراهلل کبيری99/08/22ساختمانی بهين بتن167841

تاب آرا سبالن168843
90/02/08

مدت نامحدود
محمد مرجوعیجواد بخشیجواد بخشی

اکبر ساداتی 

ایلخچی
09141140203سعيد امين عظيمیمهدی ساعی نيك

بهمن گلناری رحمان مهدوی رحمان مهدوی1400/04/05آذر سلدرم داش169850
رضا مهدوی 

افشرد
09144133006جواد هاشمی غيور شبنم مظفری

09144006242جواد آقانژادعلی آقانژادسليمان آقانژادجواد آقانژاد99/05/05عمران مسير سهند170856



09144264604امير دشتیمحمد اسدیمحمد اسدی99/08/18هيدرو راه مطلق171857

تعمير نگهداشت 172858

صنعت آذربایجان
احد صرافحسين رنجبراناهل ایمان داداش زاده99/06/15

اهل ایمان داداش 

زاده
09143113697

09143208088 مرتضی ضيائيونمجتبی ضيائيونحميد ضيائيون مرتضی ضيائيون1400/08/15آق چمن173867

امير رضا صادقی1400/03/12آذر عامر174868
سيد محمد فهيم 

راد
امير رضا صادقی زهرا مهدی زاده

سيد محمد فهيم 

راد
09141163244 زهرا مهدی زاده

09144912344سعيد جبارپورعلی شاملیزهرا شاهمرادیعلی فتحیعلی شاملی1400/08/11آذر سازه فدك175869

09141140708علی صادقمهدی عبادزادهمحمد صادقعلی صادق1400/01/18بتن روز176871

09148757069نازیال فخری آلو زهرا لطفیمصطفی لطفیمصطفی لطفی99/10/20راهداران بتن پليمر177889

محمود لك پور99/06/02تبریز کارا طرح178890
علی کمالی 

شهرضائی
ثریا قيطانچيان جليل لك پور

محمد علی 

قهرمانی
09144147579محمد حسن زاده

اسكان و گسترش 179893

پارس
09143135367 مينا غياث خواهامير حسين مكرممهدی موسی علی مهدی موسی علی1400/04/23

موسی تنهانسرین تنهافرزاد بجبائیفرامرز نریمان جهان99/11/14آیدین فراز آذر180899
فرامرز نریمان 

جهان
09143145700فاطمه فوزی

الهام کریمزاده کاظم کریم زاده کاظم کریم زاده1400/06/12آالچيق ارم181916
محمد حسين 

رحيمی
09141163791

بهنام شرقی1400/10/14سيوندکاران تبریز182923
احد جدیری جدید 

السالم

داریوش کاظمی 

زاده فرنود

محمد گلشن قره 

آغاج
09145052166بهنام شرقی

اباذر آذر ميرحميد اکبر زاده هلل لو1393/11/12ایلقار بتن آذربایجان183924
ليسانس مدیریت 

صنعتی
09144117006

1400/09/01یول یورد خزر184926
موسی اسكندری کرده 

ده
زینب اری چایباغیعليرضا سعيدی

موسی اسكندری 

کرده ده
09143207992

علی نادری1400/07/14عمارت سازان آذر185931
نقدعلی نادری 

آخوله
09144175593سعيد گلشنعلی نادری

فنی و مهندسی ميالد 186939

کار آذران
مسيب حبيبیجواد خادم1400/02/05

رحمت اله اوالد 

غفاری
09141109556

-صمد برزگرهادی عليزادهعلی دانشمندهادی عليزاده1400/04/05فعال ساز آب ارس187941

ناصر اسد زادهیوسف پاشائی گلعذانی99/11/19تجهيزکاران سيال نيرو188942
یوسف پاشائی 

گلعذانی
09141167247وحيد اسد زاده

حميدرضا کاظم نياحميدرضا کاظم نيا1401/02/05صدر سازه رسام189952
ميرمجيد سيد 

عربی

مهدی شكوری 

پرتوی
09141166432



ساراب طرح خورشيد 190958

با مسئوليت محدود
09141148690مهدی فتحیپریا ویولت شكيبامهرداد شكيبامهدی فتحی 1994/12/01

09141142037رضا عقل آراءامير حسين گنجهکسری مترجممحمدرضا فتحیمحمدرضا فتحی1400/11/02آذر گاالن191963

شهال حسين نژادسيد فرزام نبوی99/08/14آذر گرما آفرین192973
جالل فرسادی 

نوحی
09143135145سيد فرزام نبوی

فرید قاریفرید قاری1400/09/03بهسازان ابنيه تبریز193974
محمد کوچه 

مشكی یوران
09141164197فرید قاری

توسعه و مهندسی  194989

انرژی پيشگام تبریز
09141045728سعيد کهنموئیصبور بينا شيشوانفرید بينافرید بينا1400/03/18

09141162934کاميار کاموررامين یحيویکتایون کامورامين یحيویامين یحيوی1400/05/05سویاران تبریز1951002

حسن بابائی99/08/17تدبير آب ارس1961013
فاطمه مهدوی 

خضرلو
09143920232حسن بابائیاسمعيل یعقوبی

09143167845داود خادمیعليرضا خادمیوحيد خادمیداود خادمیعليرضا خادمیوحيد خادمی1400/07/19تكين سازه آذربایجان1971033

99/10/14آذر بكتاش تبریز1981036
بهروز شمسی 

خسروشاهی

بهروز شمسی 

خسروشاهی

 ناهيده پيری اره 

جان
جواد عليپور

 فرزین هاشمی 

خبير
09144020448

جعفر مرادیرضا فتحیمهدی مومن زادهرضا فتحی1400/09/20آرمه بتن آبادگان1991039
عليرضا هاشم 

پورگاوگانی
09122808224

نی سار گاز تبریز2001043
1400/01/15

مدت نامحدود
ميكائيل قاسمیپویا قاسمیميكائيل قاسمی

محمود قاسمی 

شهابی
09143009910مهدی حميدیان

افشين شكوهیاميد شامخی ودود عليزاده نظمی1399/10/02آوند بنا سهند2011051
 ودود عليزاده 

نظمی
09141167208

ناصر محجل فرشباف1400/08/10رسا ایستا پی2021052
ناصر محجل 

فرشباف

 مرضيه قنبریان 

تودشكی

عليرضا حدیدی 

شتربانی
09143147250

ليال مظلومیبهزاد مظلومیبهزاد مظلومی1401/03/05توران نور ساالن2031064
وحيد عبدل 

همایونی
09141213135

مهندسين مشاور 2041071

پادیر طرح تاوریژ
09128895242رضا حكمت شعارحسن بهرامی یاشار یثربی نيامهدی جمالیرضا حكمت شعار99/09/23

09144116602حسين نقدی باالنوحيد وجدیحسين نقدی باالن1400/01/24آذر کبود تبریز2051073

محمد مهدویحسين حنيفه1400/04/05تندر برق صبا2061088
عليرضا لطفی 

شاهمرس
09144239577حسين حنيفه

سعيد اکبریحجت گل لر1400/03/29آذر بنيان نيرو2071096
حميد عابدی کهنه 

شهری
09144039791مجيد اکبری حجت گل لر

09144504257بهناز بهبودیتراب بهبودیسهيل بهبودی1400/10/02بهبود سازه آذربایجان2081131



09141310006یوسف زمانخانیداود زمانخانییعقوب زمانخانییوسف زمانخانی1400/05/12هند رود سراب2091132

داریوش محمدپورحيدر شهنازیان99/06/17ناظران عالی ارسباران2101140
یونس ملكی 

رواسان
09143260407حيدر شهنازیانماندانا محمدپورفرانك رحيم زاده

حميدرضا سليميانعلی امير غفوریسعيد قرآنی کهنموئی1401/04/20مسير نما2111144
 سعيد قرآنی 

کهنموئی
09143131399

09144261071 مهدی تجویدیطيبه سليميانعليرضا محمدیان مهدی تجویدی1400/01/08او داش بتون2121162

حسن حبيبیعليرضا حبيبیعليرضا حبيبی1399/12/10قافالنسو2131169
فرزاد شاه 

محمدی
09143111633

احمد حيدرانلوطاهر حيدرانلواحمد حيدرانلو1399/09/18آذر آبياران تبریز2141174
محمد مهدی 

حيدرانلو
09141008864

وفا حق شناس عطاء اهلل حق شناس99/11/30ایستا ساختار آذر2151177
 عطاء اهلل حق 

شناس

علی رضا زین 

سازی
09144152643ندا رهبری بنائيان

جالل دواتی کاظمی زاد1400/04/29آذر سوله تبریز2161179
جالل دواتی 

کاظمی زاد

 مهناز اسدزاده 

بيرنگ

علی دواتی کاظمی 

زاد
09143132050

کيا مصباحسامان عطری1400/07/12مانا پی ریزان تبریز2171181
مسعود علی زاده 

شفيق
09141159961ناصر دانش فرسامان عطری

ام ليال ميرصفيانحسين دیندار1400/07/26پدیده صنعت نيرو ده2181182
مرتضی قربان 

وطن
ام ليال ميرصفيانحسين دیندار

مرتضی قربان 

وطن
09143111996

09144241217 اکبر آقائیوحيد رسولی زاویهقادر آقائیاکبر آقائی1401/01/17پاینده هشترود2191185

09144134549بيوك کوشا فرد روشنك کوشا فرد رقيه امينی زادهبيوك کوشا فرد99/04/04آذر جنوب2201193

09143161009طناز صدیق بيانميرابراهيم آل طهیوسف صيادییوسف صيادی1401/01/16آذر کارا بينا2211195

تبریز کار کيا2221207
99/09/19

مدت نامحدود
09144193057پروین کسكهسعيد خوش نيتمرتضی سلوکیمجتبی سلوکیمحمدرسول سلوکی

آالچيق سازه سراب2231212
1400/09/14

نامحدود
09143312110سپيده مبارکیعلی رضا عبادیامير مرادی فرمحمدرضا عبادی

09141140954ناصر چرتابيهعلی چرتابيهمحمد چرتابيهمحمد چرتابيه1400/06/28ستاوند تبریز2241216

سعيد محمدپوریوسف ميری99/06/22متين بنيان تبریز2251219
ابراهيم محمدی 

واال
09144062776سحر شهاب نيا

99/09/12ابنيه سازان چالشگر2261223
 عباس سالم زاده 

سلماسی
نير ایرانی خواهعلی جعفر نژاد

عباس سالم زاده 

سلماسی
09144154301

علی شفيعی حسينییونس پاکزاد1400/03/22بنا آفرینان آذر2271228
حمدعلی حسن 

زاده
09144145293 یونس پاکزاد



 مهدی فتاحی1400/02/07آویژه ساز تبریز2281229
غالمرضا سياح 

ایران
09121238033 مهدی فتاحیاشرف سياح ایران

یوسف احمدییوسف احمدی99/08/11آتی طرح چهار بُعد2291231
مرضيه محمدی 

زاده

 سيمين احمدی 

شرامين
09143116571

محمدرضا رنجی ابری99/04/11آسال بنای تبریز2301232
محمدرضا رنجی 

ابری
09143103361مهدی صدر سلفیرعنا قاسمی

اصغر اشرفيانرضا اشرفيان1400/10/28آذر طرح آرا2311236
عمادالدین 

اشرفيان
9144029934رضا اشرفيانفاطمه اشرفيان

اکبر حبيبی1400/08/15قافالن سو راه ساز2321237
شبنم مشگی 

اسكوئی
09147562026سميه جوادی بابرهروح اله اکبریندا طاهباز

خدماتی ساختمانی 2331247

پيام به کارپيام تبریز
سيامك شاکری99/10/18

سيدهادی 

موسوی الملكی

حسين حسين زاده 

انور
09144267834

09124862879عليرضا امينیآرزو نوریرضا نوریحامد نوریاحد نوریرضا نوری1400/11/17صدرا مراغه2341252

عبداله فرج پور1400/06/25فراز سازه فزایند2351255
سيد حسن 

 مرتضوی
اسماعيل برزگر

احمد وزیر زاده 

نوبری
09141168022

رحيم ميرزا عليلورحيم ميرزا عليلو99/11/01به کاران برج آذر2361258
معصومه قهرمانی 

نهر
09144121583کریم ميرزا عليلو

کریم محبوبشاهرخ محمود عليلو1400/11/20دورمان سازه2371261
شاهرخ محمود 

عليلو
09143156539حافظ محمود عليلو

امين نقی زاده97/02/02آذر آندیر2381262
غالمرضا مهمانی 

منش
3168051 0914امين نقی زادهآرزو مهمانی منش

98/01/20راه نقش سالم تبریز2391268
مير محمدعلی خسرو 

حسينی قدیم
مهدی احمدی  عبداهلل احمدی

افسانه خسرو 

حسينی قدیم

مير محمدعلی 

خسرو حسينی 

قدیم

09144127828

 حسين آقائی1401/01/20اساس طرح آذر2401270
مهدی شریعت 

خواه ممقان

سعيد قلی زاد 

پروین

کاميار محجل 

رحمتی
09144198656حسين آقائی

منشور سبز تبریز2411279
1400/02/01

نا محدود
مير مصطفی حسينی

 مير مصطفی 

حسينی

محمدرضا فردی 

آذر
ميرمحمد حسينی

رضا محسنی 

فسقندیس
09141168691

 یول دام سو2421290
1400/11/23

نامحدود
09144206217تقی ناصری صومعه-حسين اصل یزدانیتقی ناصری صومعه

ایرج طالعییوسف عليپور فروغ99/12/10آفاق گستر سراب2431291
پروین اصغر پور 

طلوعی

 یوسف عليپور 

فروغ
-شهرام ملكی

09141160507پيمان پورنگپریا پورنگ سحر حسن زادهپيمان پورنگ98/11/20مانا خاك سازه2441294

ميهن دوست2451295
91/11/18

 مسئوليت

محدود

09143147462سعيد یعقوبی-بالل یعقوبیسعيد یعقوبی

علی رستم پور مشكعنبر1401/03/07سهند مكانيك تبریز2461296
علی رستم پور 

مشكعنبر
9141166004فریبا معينی رادليال معينی راد



آتش کاران سوزان2471302
94/02/08

مدت نامحدود
ميرعلی موسوی

حكيمه عافی زاد 

خلجانی
09141148478ميرعلی موسویحسن اشرفیفرهاد پرچم-

09143140893 اقدس گوزلیعلی کوزلیاکبر گوزلیعلی کوزلی99/07/09بنيان سيال2481303

 هاله مشكين قلمحميد فتحیحميد فتحی1401/03/25عمران تكامل کاو2491304
  هادی حميدی قره

تپه
09144116524

فنی و مهندسی ژرف 2501305

سازان انرژی
09141015059نادر احسانی زنوزیاسر حسانی زنوزسعيد احسانی زنوزنادر احسانی زنوزیاسر حسانی زنوزسعيد احسانی زنوز99/09/24

 حبيب پاکروحبيب پاکرو1400/06/15تراوش بتن تبریز2511307
شاهين عبرت 

خواهان
09143174281اثمر جهانگيری

محمودرضا جهينمحمودرضا جهين98/02/16سيمين بتن سهند2521310
محمد علی بقال 

باهوش
09143079542عادل ساعی

نوحعلی رزم آرا1400/06/01طرح گستر الكترونيك2531311
سيدمهدی فهيم 

راد
نوحعلی رزم آرا

فاطمه جسور قره 

بابا
09144243570

1401/04/04مهر پی گستر2541314
کامبيز حسن زاده 

دلجوان

کامبيز حسن زاده 

دلجوان
09149194014امين فخریامين فخری

وحيد عباسيان1400/07/27همراه سازان ماد آوا2551315
مرتضی ظهر 

معتدل
09141213092وحيد عباسيان فریده سرمدی

توسعه پردازان 2561318

خوشنام آذر

96/02/19

-مدت نامحدود

 مسئوليت

امير جليل زادهفرهاد صالحیامير جليل زاده
سيدجعفر تقی 

زاده
09143910960

امير عالم نيارضوان اشجاریسيد حسين نقی زاده1400/07/14یادمان بتن پی2571319
سيد حسين نقی 

زاده
09143116979

09143095688رضا اميریروح انگيز عبدیکریم ملكی کریم ملكی1400/06/09احداث آذران راه2581320

نمودار سازه شمال 2591326

غرب
09144154105توحيد حسين زادهرضا داداش زادهجواد حسين زادهتوحيد حسين زاده1400/11/05

09143136273یاور جنگجوليال جنگجو خليل جنگجو خليل جنگجو99/10/10اهرام پرداز سهند2601337

محمود پور باقریانمحمود پور باقریان99/01/05ایمن گستر زرین2611341
اکبر شاکری باویلی 

عليائی
09141150263

09149547162اصغر صحرایی ميترا حاتمی گيگلوبهنام حاتمیبهنام حاتمی1401/04/01شوسه راه تبریز2621347

09141165526اميرعلی مهر آذر حامد امينی پویاهادی امينی پویااميرعلی مهر آذر1400/01/05صاف آب سازه2631352

جعفر رسولی وند99/03/07صانع عمران برق2641354
امير رسولی وند 

دیزج

  شيرین دیو ساالر 

سقين سرا
09143067412

آذر ساختار تبریز2651356
97/09/05

مدت نامحدود
سيد رضا سيد سليلی

سيد مرتضی 

سيدسليلی
صدف ظفروندسویل سيد سليلی

خدیجه سلطان 

رشحتی

سيد رضا سيد 

سليلی
09141160746



09141154143حانيه سدیدحامد سدید جعفر سدیدجعفر سدید1400/01/30آبادچی2661362

محمد باقر عادلی1399/10/29آژند تحكيم2671367
داود صادقی 

درویش محمد
09143911032محمد باقر عادلی

09144134246نوید عبدی مغانجق-مجيد بخشی زادهمجيد بخشی زادهمدت نامحدود
1400/10/18آذر یورد سال 2681373

پایش روند ساختار 2691374

سازه ها
سعيد خضوعیحسين قدریانحسين قدریان1400/01/15

رعنا حسن زاده 

وليلو
09144048279

09143119030 بهزاد فرزام فرد فرازانه بالچیفرخ فرهادیان نسرین حسابگرمسعود حسابگر بهزاد فرزام فرد98/11/06ابنيه ساز نو اندیش2701381

09141160982حامد عدالت فرنير عدالت فر مسعود دارابی مسعود دارابی99/05/16آبكو2711383

علی ایمانیناصر رهنمای هاللی1400/01/17بيندر زمين گستر2721386
برجعلی ایمانی 

سقين سرا
رضا محبوبی

ناصر رهنمای 

هاللی
09141143997محمد علی ایمانی

راه و ساختمانی تحليل 2731389

سازه ارك
99/11/28

 مرتضی فخری نژاد 

شيشوان

 مرتضی فخری 

نژاد شيشوان

 فاطمه فخری 

نژاد شيشوان
09143010297طاهر رهنورد

شاهين بلوری99/04/21عمران رهياب ارس2741390
محمد رضا پيروز 

زرین
09144143844شاهين بلوریوحيد معتمدی

1399/07/10اندیشه کار نوین2751391
محمد فرشباف کرمی 

احمدیان

محمد فرشباف 

کرمی احمدیان

زیبا مفيدی 

طباطبائی

صمد قلعه 

گيررواسان
09144180337

ابولفضل ساکتابوالفضل ساکت1399/11/15هيراد صنعت تبریز2761392
ماندانا عباس زاده 

مشيزی

فرزین احمدی 

دیگه سرا
09143179480

ندا آوران سيال 2771397

آذربایجان

97/04/05

 مسئوليت

محدود

09144006280رضا فرهنگی-فرید ابوالقاسمیرضا فرهنگی

09141614359حامد بایبوردیقاسم باقرزادهعليرضا منثوریغالمرضا منثوریحامد بایبوردی99/10/06آذر بنيان ابنيه2781401

09143116169حسين جنت خواه نازیال مزروعیاکبر جهانیحسين جنت خواه1400/08/13آب بند ایستا2791404

09143132600وحيد امامیمریم درگاهیعلی پور اسمعيلعلی پور اسمعيل1400/04/13پی اسكان آذربایجان2801407

09143260140سعيد عبادیصغری سليمانیعلی رضا عليزادهسعيد رضا پور97/11/03آب شيب ساخت ارس2811411

علی زارععلی زارع1400/04/05یانار توپراق آذربایجان2821412
محمدرضا قلی 

زاده
09144121187فاطمه قلی زاده

آسمان فراز مهدیه 2831413

تبریز
1401/02/10

 محمدتقی مالكی 

القلندیس
رعنا رحمت

 محمدتقی مالكی 

القلندیس
09141157812جعفر نيكبخت

09121176055کمال ميرزامحمدیفرهود درخشاناسحق موسی پوراسماعيل رجائی99/10/22سازه های آبی2841415



09143156747حامی عباسی چيانهقاسم شاهكارآرش شاهكارحامی عباسی چيانه1401/03/07سنا سازه آذربایجان2851421

اسداله واعظی پوربابك صفائی اسبقداریوش واعظی پور1400/11/05سازه طرح تاوریژ2861422
داریوش واعظی 

پور
09144105153

09144097238عادل محمدیارینادر قلی زادهوحيد قليزادهوحيد قليزاده36512مانا بتن تبریز2871425

حسن ادیبی نياامير حسينیفهيمه مهر جورمحمدصادق مصطفوی1400/02/12عمران بهسازه ميشو2881426

حسن ادیبی 

R515PP515:Q+نيا

515

09148440604

بهزاد زال زاده ميالنی99/01/23کهن مير پاالق2891429
فيروز زال زاده 

ميالنی

بهزاد زال زاده 

ميالنی

مهين نقوی 

خوشمير
09143170146

ناصر یاسائی1999/06/29یكتا صانع آب2901431
پریناز جعفری 

النجق

رامين جعفری 

النجق
09143158192محمد جعفریناصر یاسائی

09146624541صالح پور اسمعيلمریم پور اسمعيلحسن پور اسمعيلصالح پور اسمعيل1400/02/20آلتين کارایول2911434

نوآوران صنعت ریلی 2921436

تبریز
سيدالتفات ریاضیحسين شيری مشاهر99/02/14

حسين شيری 

مشاهر
09143140648عطا اله ثابتعباسعلی جاللی

رضا محمدزاده1400/08/13مرمر نمای هشترود2931438
اصغر محمد زاده 

خضر لو

اصغر آخری 

اسگوئی
09144058700

09141143290نجفقلی سلطان زادمجيد سلطان زادهسعيد سلطان زادسعيد سلطان زاد1400/07/26آژند ساختار تبریز2941439

بهزاد سليمان زادهشهروز سليمان زاده1401/03/30سازه طرح مشكين2951441
عزیزه سليمان 

زاده

شهروز سليمان 

زاده
09143117331

مسعود جليلیمهرداد عظيمیمهرداد عظيمی99/07/03کيامكی جلفا2961442
مرتضی خسروی 

راد
ليال قهرمانی قدر

محمد رضا 

فرهمند فر
09121879183

ميثم وطن پور ورجوی1400/09/09وطن سازه سهند2971444
ميثم وطن پور 

ورجوی

عارف وطن 

پورورجوی
سيما دامادی

 الهه وطن 

پورورجوی
09143209532

09141153499حسام نصيریقادر دولتخواهعليرضا دولتخواهامين حسن پور1400/02/06بتن تخت تبریز2981445

پویا عمران راه گستر 2991448

تبریز
1400/01/20

محسن خوش بهار سعد 

آباد

محمد رضا خوش 

بهار

محسن خوش بهار 

سعد آباد
09141148874مهسا ملكی

رضا رزمی1400/03/10اطمينان ساز تبریز3001450
مرتضی رزمی 

خانكندی
09144143929رضا رزمیمصطفی رزمی

09144135417شجاع رزمیمصطفی رزمیرضا رزمیشجاع رزمی1400/11/20پاالیش ایمن راه3011451

09141162428حسن رضوانيانبهناز ضامن ميالنیعلی نيكجوفرحسن رضوانيان1400/8/29گنج آب تبریز3021454

انبوه سازی و سرمایه 3031455

گذاری پی گذار آذر
سعيد شيعه نواز1401/1/17

غالمحسين شيعه 

نواز

وحيد آذر مير 

شتربانی
09214057265سعيد شيعه نواز



09141161688محمد افتخاریجعفر بلورچياناعظم خرسندیمحمد افتخاری1400/8/17آراد بتن نمودار3041456

حسن عليپور سيالب1400/11/24عمران افراز3051457
حسن عليپور 

سيالب
فرح جعفری مطلق

صادق جلودار 

ممقانی

مونا علی پور 

سيالب
09144114802

قادر زاهدعليرضا انوری99/10/01فراز سيال سهند3061459
نسرین عيوضی 

ینگی کند
09144011101عليرضا انوری

امير علی ميهن دوست1400/06/15شيب افت تبریز3071460
محمدتقی ميهن 

دوست

علی کریم زاده 

نقشينه

امير علی ميهن 

دوست
09143137729

مسعود گل فر امير کوچهفخر الدین قاسم زاده98/10/16ایستا پل ژرف3081461
فخر الدین قاسم 

زاده
09143177361

آغ داش بنای 3091462

آذربایجان
محمد جاوید دیزجی99/05/12

فرج اله صفی 

احمد آباد

عالء الدین خواجه 

ای

محمد جاوید 

دیزجی
09144068016

09149021270محمد عبداله پورسعيد اقدسیسرخوش خليلیمحمد عبداله پور1400/06/10آذر شاخص سهند3101463

بيت اله حسينی زاده1401/3/31زنوز گستر3111464
اسفندیار حسينی 

زاده

کریم قربان پور 

صومعه

سيف اله 

محمدزاده 

هرزندی

09141147087

09144020094فرزانه بازیارامين اوالدالناز محمدیسعيد غفرانی نهندامين اوالد98/06/30جهان آرمه زرین3121465

09144009579مصطفی احمدیاناميد قاسم زادهمرتضی احمدیانمصطفی احمدیاناميد قاسم زادهمرتضی احمدیان1400/03/09عمران عرشيای آذر3131467

کمال بيانیجاوید باقری1399/12/17چهار ستون تبریز3141468
محمد حسين 

کودره
09145021287سودا ابوالحسنی

ليال فرید رضانيا حسين بابائی فرد1401/1/22بنيان نقش آذربایجان3151469
کسری ساعی ليل 

و نهار
09141148767 فاطمه جعفری

09143327801محمد جمشيدیغالمرضا فرزانمجتبی فرجی شهابی1400/06/04آژند بتن ميعاد3161470

کيومرث ادیبی فرد1400/09/08عمران ساتراپ آذر3171471
آناهيتا حسن پور 

خوش قلب
مهدی جاللی

کيومرث ادیبی 

فرد
09141146923

پل بناء مراغه3181472
98/08/01

مدت نامحدود
09143210174عليرضا سلطانیعلی تيموریمحمدوند حاتمیميترا بهمن پورمحمدتقی تيموریمحمدتقی تيموری

طراحان آراز توران 3191473

تبریز
یاسين فرید ميدانالر99/10/09

صابر فرید 

ميدانالر

یاسين فرید 

ميدانالر
09144098216مهدی یاوری زاده

09144119325والح انوری زادهرعنا قربانیصفيه رنجبروالح انوری زاده1400/01/05سدید پی پل3201474

سيد شجاع الدین اسبقی99/05/20پارس پل ریل3211475
هاملت خدیوی 

نسب
09141168451کيوان حق شناسآرتين کاتبیآرش زواره

فنی مهندسی نگين 3221476

درفك شمال
غفار مرمری اسكلكی96/07/22

غفار مرمری 

اسكلكی
فوزیه اسحقی بيات

مهریار مرمری 

اسكلكی

شهریار مرمری 

اسكلكی
09144001876



حسن احمد پورعيوض احمد پور رقيه احمد پورحسن احمد پور1400/06/24ارتقا وزین عمارت3231477
شكور حيدری 

تراکمه
09143268849

09113309343بهمن مدقالچی رباب حسن پور سميرا طلوعیامين کاظم زادهامين کاظم زاده99/06/04المان پادیر ساز3241478

09149245855 ساینا نژاد خيرالهمحمود ابوالحسنميسم قره داغی شيما زینالی99/06/06عمران بتن داریس3251479

09143003781بهزاد احمد زاده سونيا عارفییاشار عباسی فامیاشار عباسی فام1400/08/16شالوده راه سهند3261480

علی محمدی باقری98/07/10طلعت ساختار تبریز3271481
 مرضيه ابراهيمی 

القلندیس

علی محمدی 

باقری
09141150349 حانيه سدید

روح اله دوست زاده99/09/20بهين پاالر ارك3281482
قادر انتظار 

قراملكی
صمد هاتف

روح اله دوست 

زاده
09144111220

مهندسی سترگ 3291483

سازه پاسارگاد
علی افالکی1400/08/15

فرامرز فكری علی 

بابالو
09143913004علی افالکیمحمد افالکی

علی فوالدی صلوات99/09/02بنياد بتن آذرآبادگان3301484
هومن مقدوری 

شربيان

علی فوالدی 

صلوات
09143557039رامين قدیم خانی

احد نوری خليله دهمحمد محمدیانمجيد ذوالقدر1400/11/20پارس افرا بتن3311485
سيامك نجات 

محمود عليلو
09121124411احد نوری خليله دهمحمد محمدیان

97/10/20افق راه سعدی3321486
انوشيروان خاکپور 

(رئيس هيات مدیره)

انوشيروان خاکپور 

ملكی
امير رضا خاکپور کامليا سعادتی پناهعلی صبری

 کامليا سعادتی پناه

*****مدیر عامل
09149895233

 نير موسوی مقدممحمدرضا وقاریمحمدرضا وقاری1400/07/25فرهيختگان سازه3331487
 فاطمه موسوی 

مقدم
09141149085

ساختمانی تدبير کاران 3341488

مهر
09143166048رویا کوپالرقيه کوپالپریسا لطفیحبيب کوپالحبيب کوپال98/11/13

آذر خزر دورو سو 3351489

مسئوليت محدود
09144071183علی غفاری مزرعهجميل غفاریجميل غفاری1990/03/11

فاتح عمران ارسباران3361490
98/08/06

نامحدود
حامد نوریابوالفضل عباسقلی زاده

ابوالفضل عباسقلی 

زاده
09141285395حامد نوری

مهران حاجی پور سميه ناالن احمد آباد1400/03/08تامين افق اشتاد نيرو3371491
 سميه ناالن احمد 

آباد

حسين مالزاده 

ناظم

 سميه ناالن احمد 

آباد
09144005690

جواد موثقیحامد محمدزاده خضرلو1400/12/01هموار راه تبریز3381492
مجيد برزگری 

هریس

رحمان رنجبر 

طویقون

فوق ليسانس 

عمران
09386653312

ماهان گستر اقليم 3391493

مدت نامحدود
9143167704علی رضا نوریحسن حامدی نياحسن حامدی نيا1997/04/27

محمد اختر کهالن99/07/27واثق بتن هشترود3401494
ایرج رشيدی 

آغبالغ
زبير شمس پور

صابر قره ضياء 

الدینی
09141007912

امير قيومی99/06/15آروین تبریز3411495
یوسف رحيمی دره 

چی

هانيه رحيمی دره 

چی
09123858823امير قيومی



داود نجفی99/11/27اندیشه فراز عمران3421496
 فاطمه گل 

محمدی

ناصر محمدتقی 

دوست

مقصود گل 

محمدی
09143139780داود نجفی

محمد حميدیانرضا حميدیانرضا حميدزادهمهدی حميدزادهحميد حميدزادهمحمد حميدزاده99/07/24رخنمون سنگ اهر3431497
بهزاد حميدیان 

عمله
09143261396

09143187065رحيم نسيانیالميرا نسيانیحسين نسيانیمهدی نسيانیبهروز نسيانیجمشيد نسيانی1400/09/01آلتين دژ داش3441498

09906013904مریم رضویداود شعبانیفرهاد اميری نژادفرهاد اميری نژاد1401/03/23سگال مدیران پيمان3451499

 ندا محمدزادهامير رضا محمدزاده99/07/20آذر شيان تبریز3461500
امير رضا 

محمدزاده
09038576494ناصر تواضعی

رهروان صنعت و 3471501

انرژی آسيا
رضا نقيلی حكم آبادی1401/01/27

بابك نقيلی حكم 

آبادی
اکبر راضی

بابك نقيلی حكم 

آبادی

رضا نقيلی حكم 

آبادی
09147834852اکبر راضی

یاسر بهرامیمازیار بهرامییاسر بهرامی1400/07/06آذر دامال یول3481502
بكتاش محمدزاده 

صدیق
09144106397

مهندسی آذر دقت 3491503

راهوار
09123761899ليال عراقی اشرف عراقیميرهاشم عراقیسيد مهدی عراقی99/09/20

09143001043رسول الهيار قصبهناصر اسد زادهرسول الهيار قصبه1400/01/17ثمين سيال3501504

سعيد محرری99/08/14بهين تدبير سهند3511505
محمد حسن 

محرری
09144125351سعيد محرریفاطمه هدایتیسعيد محرری

مهندسی سپيد بنيان 3521506

ارسباران
احمد توفيق ریحانی1400/08/06

محمدحسين 

توفيق ریحانی

احمد توفيق 

ریحانی

 رباب توفيق 

ریحانی
09144262110

09190413949 پری ناز قلی زادهعلی قلی زادهبهزاد قلی زاده پری ناز قلی زاده98/08/11پارس بتن فروهر3531507

محمود اصغری فرد99/04/21رایمند انرژی آروین3541508
کاظم عبدلی 

اسگوئی

حبيب کارگر 

شبستری
عطاءاله عطائیحامد زارعی

محمود اصغری 

فرد
09144110096

نظم گاز پيام 3551509

مسئوليت محدود
حسن غيور غازانی87/07/11

 مرجان مهدی 

نژاد خامنه
09144059077حسن غيور غازانی

09143183508رستم مردانرامين رزاقیبهنام مردان99/09/03آلتين کاشانه تبریز3561510

09148289402احسان جعفریانبابك صفوی مهربهروز اسماعيلیاحسان جعفریان99/12/04آرتين سگال تبریز3571511

09120262734سكينه انوریصدیق پرکاررضا نساجرضا نساج99/11/28ارس بتن صدرا3581512

09143076234رضا اکبری فالحیغالمرضا یوسفیشهریار محمدفامغالمرضا یوسفی1400/05/12دشتاب تحليل3591513

09144074829حسن فيروز امندیامير سنگی نور پورحسن فيروز امندی98/08/08گود سازان آذر3601514



نادر رشيدیناصر رشيدیناصر رشيدی99/10/09نوین نيك پی تاوریژ3611515
ایوب شبان زاده 

یامچی
09141012331

سازه فضا کار 3621516

آذربایجان
09146142018ابراهيم عليزادهطاهر عليزادهناصر عليزادهمحمدرضا عليزادهمحمدرضا عليزاده99/07/14

09120650557 مهسا نورآور اسودی کرمانیاميررضا نورآور مهسا نورآور اسودی کرمانیاميررضا نورآور99/07/08ساختار سازه گستر3631517

توحيد لطفیجمشيد لطفیمحمدحسين خاك پوران99/09/11توسعه عمران راه3641518
محمدحسين خاك 

پوران
09143146972توحيد لطفیجمشيد لطفی

09148360865مهسا رهبر جوقانحمداله زمانیبهنام زمانیمهسا رهبر جوقانحمداله زمانیبهنام زمانی1400/07/15بتن نوین سهند3651519

پيمان بخشیجواد شيری1400/02/26ثمين کيان گستر سهند3661520
اصغر باقریان عمو 

دیزج
09141242509جواد شيری

منظر زارع جندحسين جبار اهریجابر عباسی سراجه لو1400/01/07سهند عمران تبریز3671521
جابر عباسی 

سراجه لو
09144135142منظر زارع جندحسين جبار اهری

الناز رجب پورسعيد رجب پورندرت رجب پور1400/01/16بتن فوالد تبریز3681522
مسعود قانعی 

اسكوئی
09141146911ندرت رجب پور

وحيد ولی وند99/11/18مبنا نور توسعه سهند3691523
مهدی راه نور 

شيراز
9141206243وحيد ولی وندزهرا فدائی

کریم محمدی1400/11/9تایسيز ابنيه سهند3701524
 سمانه عبدی 

اشتلق

 حانيه بخشی 

کهنموئی
09149160714کریم محمدیکریم محمدیعليرضا کهالنی

الناز عشقی آذرمهدی نقی پور99/12/01سيال بتن  مياندوآب3711525
مهسا نقی پور اصل 

مياندوآب
09144822947ليسانس عمرانمهدی نقی پور

مهدی رباطیمهدی رباطی1400/02/24آب راه شبكه3721526
نسرین نجفی 

رئوف
09143151611مهدی رباطیفرزین نجفی

حسن خداشناسحسن خداشناس98/08/24هرم آب ارس3731527
 افسون عطائی 

قمی

 افسانه عطائی 

قمی
09148616490

مهندسی برین صنعت 3741528

آذربایجان
سعيد زارع گله خانه99/11/29

سعيد زارع گله 

خانه
09143173071کریم دین پرستفاطمه قصابی

مجيد نيك رو منور99/12/03آذر بتن ایش3751529
موسی نيك رو 

منور

خدیجه نيك رو 

منور
09143015618مجيد نيك رو منور

بشير سپاهی کرجان99/12/05سگال پی سهند3761530
رضا قره جه داغی 

هریس

احد قره جه داغی 

هریس

بشير سپاهی 

کرجان

رضا قره جه داغی 

هریس

احد قره جه داغی 

هریس
09143075246

09148319060رباب خضوعیمرتضی خضوعیرضا خضوعیرضا خضوعی99/08/20ایستا بتن افراز3771531

09144041934گلناز زینالیرضا زینالیجواد زینالیگلناز زینالیرضا زینالیجواد زینالی1400/01/08مهام رواق ارك3781532

بهمن باباپورشاهين باباپورشاهين باباپور1400/02/31ایستا پارس پل3791533
مهدی تيموری 

غرب
09144092285کيارش برمكی



09141212140صمد جعفری وليلومحمد رضائیژیال انوریتوحيد انوریتوحيد انوری1400/05/02آوادان ساز3801534

بهنام منصوری سهریق1400/02/25عمران سيالب عتيق3811535
سيد داود موسوی 

اقدم

منيره منصوری 

سهریق
09148880587رامين تاری

09147327127عباداله قربانی عتيقه اصغریحمداله اصغریحمداله اصغری1400/03/05سيما سبز آران سبالن3821536

انرژی سازان جوان 3831537

تبریز
09149021895احمد حيدرپوربهمن سلمانیمجتبی عزتی قادیاحمد حيدرپور1400/02/28

آیسان3841538
94/08/25

مدت نامحدود
آرش طالعی خجسته

اسدهلل عابدین پور 

صحفی
-

محمدرضا طالعی 

خجسته

آرش طالعی 

خجسته
9143011072

09141331215ساناز افتخاریمهسا عزیزیمحمد فرید عزیزی1400/03/07مانا انرژی پارسيان3851539

عبدالمجيد ميرخانی99/10/20پمپاژ سازان هوشمند3861540
عبدالمجيد 

ميرخانی
نوید عطائیمجيد تقی لو

عبدالمجيد 

ميرخانی
09121999364

9144026002-------رسول اسماعيلی-پيمانكاری رسول اسماعيلی3871541

مرتضی اميدی رازیان1400/01/31فراز نام عجب شير3881542
مرتضی اميدی 

رازیان
09148468010افشين صادقی وندمسعود آسيابی

یونس ملك پورمحمد معرفتنيما علی زاده وکيلی1400/02/01آذر شاخار3891543
نيما علی زاده 

وکيلی
09143180560

علی خليلی کندوجانی99/05/09کاوش پی ارك تبریز3901544
امير رضا  خليلی 

کندوجانی

اشرف  خليلی 

کندوجانی

علی خليلی 

کندوجانی

امير رضا  خليلی 

کندوجانی

اشرف  خليلی 

کندوجانی
09143147790

سازه نيروی برق آفاق 3911545

آذربایجان
09143181670سعيد محمودیفيروز زارعیچنگيز زارعیسعيد محمودیفيروز زارعیچنگيز زارعیميرمحمد ربيعی زکی1400/04/09

09141075451مسعود یبهناز یتن ناز یارسالن یمسعود ی1401/03/07برق گستران آذر فنون3921546

مجيد انتظاری1400/05/13فوالد عمران پارميس3931547
ولی اله زبيحيان 

ليالن
09148520512مجيد انتظاریهانيه شيعه

بهنام لطفیرسا فراز1400/02/31آرکا نيرو سازه گستر3941548
مهدی علی نژاد 

ميدانی
09141937392رسا فرازیعقوب خوش جوان

گابریس آب 3951549

آذربایجان
سيد رضا بابائی مرادی1400/04/20

محمدرضا 

مجتهدین
علی صابری بدر

سيد رضا بابائی 

مرادی
09143714424

09143113512فاطمه رضائیعلی جليل زادهميثم آژیدهفاطمه رضائیعلی جليل زادهميثم آژیده1400/03/24نقشينه بتن مشاهير3961550

مهندسی ساختمانی 3971551

داش دمير
مجتبی خيریجواد خيری آذر1400/01/21

معصومه پاشائی 

حاصل قوپی
09144812291جواد خيری آذر

09143192963ناصر متقیمریم نبائی کل تپهمهدی واحدناصر متقیمریم نبائی کل تپهمهدی واحد99/12/12الماس الكتریك سهند3981552



فنی و مهندسی یكتا 3991553

قوام سازه
1400/04/05

ابراهيم عظيم پور 

شيشوان
زیبا شيشوانی

سيد مهرزاد 

حسينی پور

ابراهيم عظيم پور 

شيشوان
زیبا شيشوانی

سيد مهرزاد 

حسينی پور
09123156918

نوساز فجر شادباد4001554
91/04/19

مدت نا محدود
محمد باقر چاکری

 بهرام چاکری  

شادباد
09141141545

09149017069سميرا حيدریشهرام حيدریحسن قدرتی اقدم1400/09/10بتن تالش آذر4011555

09144147180سعيد سعداللهی ابوالفضل قربانیمهدی فرهادیسعيد سعداللهی ابوالفضل قربانیمهدی فرهادی98/11/08آرسين گستران آذر تاوریژ4021556

09144201757حسين سليمانیصياد سليمانیعلی آقائیحسين سليمانی99/06/01قوس راه آذر4031557

سگال مهاب گستر4041558
1400/05/13

مدت نداشت

سيامك عبدی 

قاضيجهانی

سيامك عبدی 

قاضيجهانی

بهرام احمدزاده 

ساربانقلی
09144108268بهرام سلطانی

مهندسين چی چست 4051559

ارس
مسعود فتحیمسعود فتحی1400/05/03

مهدی سلمانی 

مقدم
مسعود فتحیصابر فتحی

مهدی سلمانی 

مقدم
09144064736

09141143041رسول صبر دوستسهيل لقمان نيامهدی فتحی زادهصادق صبر دوسترسول صبر دوست1400/05/19بتون ویال بندر4061560

 آسمان خراش 4071561

گچساران
09144119329محمدرضا قنبریپدرام پور محمودليلی حسين زادعلی صبردوست1400/08/10

رئيس هيات مدیره-محمدعلی توکلی قاضی جهانی98/11/22مهر آذر پرداز نيرو4081562
محمدعلی توکلی 

قاضی جهانی

عاطفه مالئی 

قاضيجهانی

رقيه توکلی 

قاضيجهانی

اصغر بابا زاده 

-قاضيجهانی

*مدیرعامل

09143028277

حامد تيزکار سعدآبادی1400/04/01تيزکار فرآیند4091563
حامد تيزکار 

سعدآبادی

اميد تيزکارسعد 

آبادی

محمود 

تيزکارسعد آبادی
09149148933

09144105580حوریه صالحیسحر کرماجانیبهنام اصفهالنی1400/05/02کان استيل رستاك آذربایجان4101564

حسين عليجانی کلجاهی1400/01/16اوش تپه4111565
حميد عليجانی 

کلجاهی

علی عليجانی 

کلجاهی
09144159833

ميرعلی یكانی نژادبابك ناظری1401/03/07عمران شيب آذر4121566
مهدی آزرمی 

عربشاه خان
09144151089

احمد بابائیجعفر جباری1400/03/08ایستا عمران تبریز4131567
علی درفشی 

اسگوئی
احمد بابائیجعفر جباری

علی درفشی 

اسگوئی
09123258624

09149118163 منيره ایرجی مهوش اسگندریسجاد اسگندریسجاد اسگندری1400/08/10آلتين تاج سهند4141568

مهدی پویان نيا1400/06/10ساختار ارك ماندگار4151569
مهدی طباطبائی 

رئيسی
09144140239محمدرضا محبوبیبهارك راد

خدماتی و بازرگانی آذر سنمبل4161570
99/05/05

نامحدود
سعيد جمادی باهر

حميدرضا علی 

عباس شهير
-الهام طهماسبیسميرا جمادی باهرعلی تقی پور

آباد بعد ابنيه4171571
1400/03/02

نامحدود
09144119204 فرزانه فرامرزپورمسعود شيریحسن رضائی فرزانه فرامرزپورمسعود شيریحسن رضائی



09144073053سعيد رفعتی زهرا محسنی رادمهدی رفعتیسعيد رفعتی1400/08/12ادیب آذر4181572

مير حسن صالحیمير حسين صالحیمير حسين صالحی1400/03/17ابتكار آسایش تبریز4191573
دانيال قندی 

چالشتری
09141142047

09100440602شهرام قاسمیحافظ قاسمیناصر قاسمیشهرام قاسمی1400/05/22فنی مهندسی آنار صنعت آذربایجان4201574

09380341735مهدی خمسلو نسرین ابراهيمیجليل پير باستانیمهدی خمسلو نسرین ابراهيمیجليل پير باستانی99/11/10پایا تجهيز سيستم آذر4211575

ایمن گستر انرژی 4221576

آذربایجان
محمدعباس زاده1400/04/12

اسماعيل عباس 

زاده
09141003448یونس عباس زاده

سانلی گاز4231577
98/11/12

نامحدود
09141168508سينا بهزادیانصابر بهزادیان

سحر تانسوی 4241578

آذربایجان

96/04/08

نامحدود
احد رنجبراناحد رنجبران

غالمرضا 

خراسانچيان
09144155605

اصغر تيموری سهریق1400/09/14آرمه بتن آذر سهند4251579
اصغر تيموری 

سهریق
مسعود تيمور پور

نسرین تيموری 

سهریق
09148419792

09122883403 رقيه طاهریاميد سليمیاميد سليمی99/07/21پترو آیسان صانع4261580

راه و ساختمان ایستا 4271581

ساختار عظيم
09122808224جعفر مرادیطاهر فتحیرضا فتحیجعفر مرادی1400/06/01

09143164358اميرطاها سلمانیحسن دهقانمحمدعلی خيراللهی حق99/05/05توسعه اسكان سهند4281582

حسن بابائیبهمن مدقالچی99/08/10تدبير سازه جيحون4291583
 فاطمه مهدوی 

خضرلو
09143920232

بهزاد روح پرور1400/09/13عمران ماهور پادیر4301584
رضا یوسف زاده 

فرد
09149274090بهزاد روح پرورسعيد رفعتی

09128983515 طاهره شامیحسن فرح بخشحسين فرح بخشحسين فرح بخش99/12/25کاوش نيرو طرح4311585

آتروبان سازه 4321586

آذربایجان
09144063805موسی سلطان زاد آرام مطلوبیموسی سلطان زاد1400/11/20

اميد بابازاده خامنهحسين جليلی بوالحسنی1400/09/21زمين فرا ژرف طرح4331587
احمد عباس زاده 

یخفروزان

حسين جليلی 

بوالحسنی
اميد بابازاده خامنه

احمد عباس زاده 

یخفروزان
09143019752

گوی تپه عمران 4341588

آذربایجان
ميرعلی یكانی نژاد1400/09/27

محمدعلی نوزادی 

خواجه
ميرفارهاد جامعی

سيد جواد یكانی 

نژاد
09147839572

هادی ترکيان ایورقی1400/07/20 زرین سوی آذربایجان4351589
هادی ترکيان 

ایورقی
09143231182پریوش طوفانیحسن قنبری

 مصطفی ملكی تبریزی1400/06/19یاقوت سازه ره پی4361590
 بهرام درویشی 

جلفائی

 بهرام عباسعلی 

پور آذرنيا
09141077580



09144120434مهدی اسمعيلی مليحه مهدی زاده محمد عظمائیمهدی اسمعيلی1401/01/22آترین ترانس معروف4371591

سيدجواد حسينیوحيد وجدی ثانیعليرضا ناطقی مرندی99/04/09تحكيم سازه آرمان ميشو4381592
عليرضا ناطقی 

مرندی
09143913466

ظهراب نعمتیعلی ذوالفقار دوست1400/06/02 آریا یول4391593
محمد عدالتی فتح 

آباد
09143001804

سيد محمد سليلی1400/09/06 آب یاران سهند4401594
بهنام محمدی 

نوزادیان

بهاره صبوحی 

طسوجی
09143060388سيد محمد سليلی

09141061039رضا شریفیغالمرضا عندليبزهرا بهرامی باروقصادق بهرامیصادق بهرامی1400/10/05خاك سازه تاوریژ4411595

دیماس ابنيه4421596
1400/10/12

مدت نامحدود
09141202004رضا جاوید سيد مرتضی سيد تاش

9143209259 سونا زهتابی سولماز فيضی رضا زهتابی1400/06/06 آریا تندیس سهند4431597

یادمان سازان پيشگام 4441598

قرن
 ميرسجاد وهاب زاد99/11/15

 ميرصادق وهاب 

زاده
9143637542 داود متين فرشته وهاب زاد

9143011066 ليال سليمی فروغ اشكان محمود سليمی محمود سليمی1400/06/14لرزه ساخت پارسه4451599

علی زرشگی نوبرعلی عبادی1400/10/20 آذر سگال کيان فرداد4461600
امير جوادی 

دودران
9129252637

9149947099ليسانس معماری قادر رزمخواهنادر رزمخواه آرش برومند1400/11/05 سازه ارگ شارستان4471601

برج سازان آبی تبریز4481602
1400/09/30

نامحدود
9143014275 ائلمان بخشی زاده- مهری ابوالحسنی مهری ابوالحسنی

فنی مهندسی آرکا 4491603

آدالن توان تبریز
9143861406پيمان ودادیامير رحيم زاده محمد رضا ودادی پيمان ودادی امير رحيم زاده محمدرضا ودادی1400/07/26

پی ریزان استيل 4501604

ارسباران
جالل نامی1400/02/13

سودا اسكندری 

مسقران
9141290155ناصر خوزم

 آباد پيمان ميانه4511605
1400/10/23

نامحدود
09144235987 سعيد بيابانی سينا اصالنی دویچ عسگر باالئی

حميدرضا اکبرزاده زکی1400/10/25نفيس طرح آذربایجان4521606
جعفر حاجی علی 

زاده

حميدرضا 

اکبرزاده زکی
09143192073حسن رشيد

 امير روحی مهر آرش رسولی جامبری1400/11/19آلتين ابنيه سهند4531607
 محمد بهپور 

گوهری
09129223101  سپيده اقبالعباس افتخاری فرکاوه روحی مهر امير مكاری

راه و ساختمانی قره 4541608

قشون
سيد جواد عطار موسوی1400/10/26

سيد جواد عطار 

موسوی

سيد حبيب عطار 

موسوی

سيد علی اکبر 

عطار موسوی
09141214549

09144158212 عسل کوچه مشكی جيحون نایبیمهدی ملكی1400/10/20مبنا سازه طرح تبریز4551609



 ميترا عرب زادهوحيد چمنی1400/10/04برج سازان ساختار مينا4561610
 صدیقه عمرانی 

شيشوان
09143167147

جمال عابدینیمحمد رضا محمدیان1400/08/13ایمن سگال آرارات4571611
محمد رضا رنجبر 

صميم
9144078406

محمد نصرتیداود فتحیمحمد نصرتی99/05/22بتن سبز تبریز4581612
مراد اسدی قره 

بالغ
09144127137

09141213041 هاجر ثابت قدم محمدنبوی نژاد علی ذبيحيان1400/10/05فراز بتن سبحان4591613

تالش گران مسكن راه 4601614

آذربایجان
احسان دادخواه خيابانی1400/12/13

حسين دادخواه 

خيابانی

احسان دادخواه 

خيابانی

مسعود تاروردی 

زاده
09144193142

گونش آچاچی4611615
1400/06/30

نامحدود
9120310289بهرنگ داودیمجيد عباس زادهبهرنگ داودیبهرنگ داودی

ساختمانی و تاسيساتی 4621616

خوش ساخت آذر
09141210347احمد واالئیهادی عباسیحسن نورمحمدی1400/08/29

-امير خدائیگوهر عزتیسعيد بابائی1400/09/01سپهر ساروج آراز4631617

09144048380 سارا علی نيا وحيد قاسم پور شبنم ایرانی ممان1400/07/17کاو سنگ رونيكا4641618

09149161662نگار  علی سليمانییوسف محرابیبابك حاجی سلطانی99/12/20همگام ابنيه ایستا4651619

 آلتين عمران 4661620

آذربایجان
اسداله عبدالهیابوالفضل دهقانعبدا لعلی خدادادهمحمدرضا خدا داده1400/11/14

محمدرضا خدا 

داده
9144071653

09144002943مهدی امينی زادهاکبر حاجی زادهعلی عليزادهفاطمه عليزادهعلی عليزادهعلی عليزاده1400/11/18 قار سو یول4671621

1400/11/16تدبير فراز بند4681622
مهدی موسی زاده 

ورزقان

مهدی موسی زاده 

ورزقان
رضا رشادت نيا

محمدرضا 

احمدزاده 

شاهمرس

09143104091

 خاقان معمار تبریز4691623
98/11/02

نامحدود
 مجتبی جعفری

 محمدباقر قلی 

زاده
09141191937 امير قلی زاده

یادمان طرح آذر 4701624

سهند
مهدی افشينسعيد جعفریان1401/01/21

فرید اصغر نژاد 

رحمتی
09141074724

1400/01/24 آوین بتن تبریز4711625
 سيد صابر رضوی زاده 

خسروشاهی

سيداسد رضوی 

زاده خسروشاهی

ميرساالر رضوی 

زاده خسروشاهی
09144067889

09143101175ميرمحمد کمریناصر ابراهيم زاده مژگان شهریاری1401/03/01 نادر سازه تبریز4721626

 آرمان سازان افق 4731627

برتر کيان
امير پور موسی کوه کمر1401/02/04

امير پور موسی 

کوه کمر
سعيد اسمعيل زاده

حميده ازدیادی 

زنوزی
09143911784

09121697982شهریار گوزل زادهرسول مرادیانعبداهلل اصغری1400/10/06ناودیس سازه ساتراپ4741628



ابراهيم آقازاده چاخرلو1401/2/10ارکان فروزان افرند4751629
ابراهيم آقازاده 

چاخرلو

زهرا آقازاده 

چاخرلو
09148861047پوریا قاسم زاده

09144200644  فهيمه ایرانپورصمدجعفرزادهیاشار شرفلوی زاغه99/11/20 پی سازه بتن سهند4761630

09362267255محمود صحتجليل شكورینيكزاد مستوفیجليل شكوری1400/05/05پانيذ دومان تحكيم4771631

آروین افروز سيال 4781632

تبریز
09144483774یوسف طيبیرسول طهماسبی سودا محمدیارغالمرضا طهماسبی1401/01/28

09146510802سعيد کبيری فرفرزاد باقرپوررضا اصغروند1400/11/20آرمان سيال نصر4791633

09144027151اکبر ریحانیبهروز صغيریرحمان قنبرنژادرحمان قنبرنژاد1400/11/20آسال بتن البرز4801634

09380300235حامد سودمیعلی زارعیجعفر راثی نصيریحميد محمدی1400/08/10ایستا سيال آراد4811635

ناصر احمدزادهطاهر احمدزادهسيدمحمدسينا موسوی1400/09/04توان گستر برق بنيان4821636
شهاب الدین واثق 

ملكی
09144179241

09144002259 حوریه اباردختایرج خلعتی بارنجآرش عالف شایسته1400/02/26اریب سازه ارچين4831637

راه و ساختمانی ویال 4841638

ساز ملكان
سعيد دادپرنيان1401/03/09

داود توتونچی 

ملكی
09143204836الهام صوفيلر

حميد ابراهيمی گاوگانی1400/01/14آباد نيروی برق تبریز4851639
نوید ابراهيمی 

گاوگانی

فاطمه نجف زاده 

کهنموئی

حميد ابراهيمی 

گاوگانی

نوید ابراهيمی 

گاوگانی

فاطمه نجف زاده 

کهنموئی
09143012561

9170116164 اکرم شجيعمرتضی شجيعناصر فرخمرتضی شجيع1400/11/02پی الماس آسمان4861640

راه و ساختمانی ترك 4871641

بنا تبریز
احمد بابائیجميل بابائیوحيد سميعی زنوزیان1400/05/10

ثمينه سادات 

فيض حسينی
09144125193

آرش زریناميرمحمد طالب زاده1400/05/10شيب راه بنا4881642
اميرمحمد طالب 

زاده
آرش زرین

اميرمحمد طالب 

زاده
09143810097

1400/11/05ایزوگام تبریز4891643
اسماعيل اکبری نژاد 

حاتمی

اسماعيل اکبری 

نژاد حاتمی
 حبيبه حسينی نامی

محمدحسين 

اکبری نژاد

 وجيهه اکبری نژاد 

حاتمی
09144119003

آرا توان تدبير4901644
1400/11/06

نامحدود
مهدی گلی اماميهمهدی گلی اماميه

 نسيبه اکبر دخت 

عصمتی

 مهسا شهيری 

تبریزی
09143145941

راه و ساختمانی داش 4911645

یول ميشو
09143911032صادق قنبرپوررضا عادلیحسين عادلی1400/07/05

فنی و مهندسی پویا 4921646

الكتریك ملكان
091432228892ایوب پور عباسیبهنام اشتریحسن قنبری حسين قنبری1401/01/14

09143322095فرهاد رستمیماندانا وقاری اصلحسين قاسمی1400/11/11ساری داغ بناب4931647



متخصصين 4941648

ایستگاههای پمپ
09141143689هادی سمندریسكينه پيل پایهحمداله سمندریحمداله سمندری1400/05/17

نيما خاقانی ميالنی مهدی ميرزا محمدی1400/09/11سازه آرمان محور4951649
 حبيب خاقانی 

ميالنی
09143176833

09143116950 ليدا وثوقی ایلخچی نسيم سلطانیرضا جباری ایلخچیافشين وثوقی ایلخچی1401/03/28مسير گستر نيكان پی4961650

09367171720اشكان اشرف نژاد ليال پاشائیابوذر پاشائیابوذر پاشائی1401/03/25پدیده اقتصاد شاهكار4971651

امين بهاریفرشيد گياهی1401/01/15آلتين پی ساز وطن4981652
 حميرا خانش پور 

قریبه
09146513800

امين بهاریفردین رواسجانی1400/07/10آرال گوموش صنعت4991653
 حميرا خانش پور 

قریبه
09147679441

امين بهاری1400/04/21اهر پيمان5001654
فيروز خانش پور 

قریبه
09141281525علی حسن زادهوحيد رضائی

رضا اصغری1401/01/23پشتاب ساروج5011655
علی ميرزائی نصير 

آباد
09143264201صمد همت زاده

 مهدی محمدیان وحيده محمدیانحسين حسن زاده1400/07/04 سيویل آذر سو5021656
اکبر دلخوش 

ریحان
09144264115

پوالدین دژ سازه 5031657

آذربایجان
98/11/05

محمود کاظمی 

اسفنجانی
جابر محمدی

محمود 

کاظمی 

محمد علی 

کاظمی 
09141101131

09143267867حسام رجبیحسين شامی دیزجحسن شامی دیزج1400/05/02سازه معيار سهند5041658

رضا بيرامی ناوليقیپوریا پورحسين1401/2/25کارا یول سو5051659
خليل رفيع زاده 

قراملكی
09144819416

فرهاد باصری1400/10/01اطلس بنای سپيد5061660
یاسمن شكرزاده 

خمارلو
09143055774سعيد پورشاهی

تراز آب سازه آذر5071661
1396/10/10

نامحدود
 صفر ابراهيمیسيدرضا شفيعی اسكوئی

 سيده 

سحرشفيعی 

اسگوئی

09901398966

 بابك طباطبایی1400/06/09سایتال رادیه508955
محسن 

محمود پور
بهزاد پاك نهاد

علی ابراهيم 

زاده

محمدرضا 

بهتاب

مهدی صيادی 

اصل
09141000411

 هادی اسدیان1401/01/02المان سيویل آریا5091662
یاسر محسنی 

نژاد

بهنام صالح 

فرجزاده
09149275651

 یاسر محسنی نژاد1401/02/31آرنيكا رهساز آرمين5101663
الناز ابراهيمی 

درخشی
09148683710علی لطفیهادی اسدیان

 افشين نيك نيا1400/11/21 سهند سو یول5111664
ابراهيم 

سليمان زاده
09143202191صابر تقوی

1400/11/01کران اطلس سپيد5121665
 محمد باقر 

عليزاده
داود عليزاده

بهروز احمد 

خانلو
09143032624



 علی پير عليلو1400/09/20سعدی راه ارس5131666
نرگس 

عليزاده

مسعود 

عابدینی 
09144710048

 جعفر اميرعلویانی97/01/06کاوش صنعت مراغه5141667
 جعفر 

اميرعلویانی

زهرا 

اميرعلویانی

هادی 

اميرعلویان
09143204515

1400/01/23توفارقان یورد5151668
رقيه پور حبيب 

زنوزی

اميد هاللی 

قشالقی

وحيد هاللی 

قشالقی

شهال هاللی 

قشالقی
09144103847

 روح اهلل فرجامی1400/08/10عمران ساروج ناورود5161669
سوده عزتی 

هنه آباد
09148023841مجيد دولتعلی

سيویل نما گستر 5171670

تاوریژ
1400/05/24

 یعقوب خدائی 

قراجه

غالمرضا 

عباس زاد 

امير صمد 

زاده رواسجان
09144057012

رضا نورانیحسن صمدپور1400/12/09آلتين ماندگار آفاق5181671
مهدی فتوت 

شاکری
09144071250

09149249194-ایناز عباسپور حامد جسور91/05/15پوران سازه ميانه5191672

1400/02/22آباد ابنيه افالك5201673
 عليرضا نوری 

بيات
حميد زارع

 نيما 

طهماسب 
09143156873

1400/07/01آفاق ماندگار پرگاس5211674
 سيد مهدی مير 

نصيری

مهدی فتوت 

شاکری

رضا خانالری 

خروانق
09914186139

1400/04/20بانيان عرض پایدار5221675
 بابك ضرب پور 

مقدم قرا گونی
صابر کفيلیآیناز عباسپور

 یاسمن شكر 

زاده خمارلو
09147677027

ال ناز کنارنگی1400/09/20دیبا ابنيه اطلس5231676
محمود 

مرادیان لقالن
09144010455اکبر سبز خانی

ساختمان عرش 5241677

ناودیس
09113392207فرح قهرمانیمهرور خليلیشهرود خليلی علی باباپور1400/12/09

کاسپين بتن ویرا5251678
1400/07/12

نامحدود

 آراز عباس پور 

حقيقت

آی تك 

سهرابی
09141140513

 صمد نوری زاده1400/02/16ميسون راه ارس5261679
 صمد نوری 

زاده

امينه نوری 

زاده
09109163894مهدی اميدی

الوین ساخت 5271680

خاورميانه
 کریم نامدار1400/10/13

ليال محمدیان 

قریبه

زهرا 

محمدیان 
09142205969

سگال پل ساروج5281681
1400/09/10

 ثبت شرکت

 هاشم نعمتی 

قوتانلو

 هاشم نعمتی 

قوتانلو
09143263585حامد محمدی الناز نعمتی

آبادگران آرال 5291682

آذربایجان

98/11/15

نامحدود

عليرضا تالشی 

خداویردی

 محمود 

مرادیان

ماریه مرادیان 

لقالن
09143264803

09141071901نازلی پاکروزهرا شادفراميد رادمر1400/08/20 بتن بهستان آذربایجان5301683

نيكان سرشت دینا5311684
1401/03/10

نامحدود
 مهدی رنجبران

سارا پاشاپور 

آواالن

علی شكلی 

ینكی کند

رضا جليلی 

رازیان
09143181985



1401/03/04 آذین شيب ارك5321685
 آیدین صالح 

عليزاده
بهزاد پاشا پور

زینب حسين 

زاده گوار
09147303540

یاشيل آوران طبيعت 5331686

سهند
99/04/03

 محمدرضا سيفی 

بلویردی

مهدی 

رنجبران

 محمدرضا 

سيفی 

عادل اسعدی 

خليله ده
09141140513

 جليل ساکن بناب1400/09/01آلتين بتن ارك5341687
 جليل ساکن 

بناب

مریم ساکن 

بناب

مجيد نصرتی 

یام
09145004849

1401/03/12ميرآب آفاق5351688
شهرام خواجوی 

گبلو

بهزاد خواجوی 

گبلو
09149168326فرهام عابدی

یانار دادرسی99/03/03 آراد برق فرداد5361689
علی اکبر 

شكرزاده

 پروین 

شكرزاده
09144141489محمد کرامتی

1400/08/01راشا سگال البرز5371690
 سعيد عباسزاده 

بقالی

حميد خدائی 

باباجان
09143147691رحيمه نریمانی

نيما مسعودی1401/04/06عمران بنای سانلی5381691
ليلی نوائی 

کلوانق
09144016550حامد جسور

سيمين بنای ماندگار5391692
1400/09/21

نامحدود

علی اکبر شكر 

زاده

آراز عباسپور 

حقيقت

فریده 

گوهرکش 
09141140513آیناز عباسپور

09125612016فاطمه زارعیداود عليزادهمهدیه قائلی1401/04/18دیبا ابنيه هوشمند5401693

 رخش اندیش سهند5411694
1401/01/24

نامحدود

 حميد جهانگيری 

خرمالو
09145275267-مریم خاکپور

مهندسی سانيار 5421695

سازین بيتا
09141280331مریم قياسیرویا فرضیرحيم قياسیرحيم قياسی1400/11/27

1400/09/21اطلس نمای تارا5431696
حميد خدائی 

باباجان
09149045733بابك سرودیمرتضی خدائی

مریم پاك نيت1400/12/01 ثمين سازه آرال5441697
مهدی پور 

محمد

شهریار گوزل 

زاده لقالن

نيما طهماسب 

زاده وردین
09120411757

09141280331ساناز حاتمیرحيم قياسی بابك حاتمی1400/10/02آبنوس سازه آسيا5451698

1400/09/27پاراب احتشام اسكان5461699
سياوش علی نژاد 

فرد
-رضا زارع

حبيب جواد 

پور کوالنی
09144261255

امير خدائی1400/02/25مبين برق سپيدار5471700
محمدرضا 

محمدیان

نيما طهماسب 

زاده ورین
09384147747

 امير حسين زاده1400/03/21آباد مينای خاورميانه5481701
فریده گوهر 

کش برحق

فرید 

فرشباف پور 
09146112878

1401/04/06آذر توسعه برنا5491702
سارا پاشاپور 

آواالن

احمد 

سربخش
09145652407نيمتاج واحدی

شهاب خورشيدی1401/04/06آلتين برج آرمان5501703
نيما طهماسب 

زاده وردین

صابر توانای 

معماریان
09141145229



همياران مبتكر مال 5511704

صدرا

99/09/06

نامحدود

محمدصادق 

توانای معماریان

آراز 

عباسپورحقيق

محمدرضا 

محمدیان
09361306440

98/02/10ایرسافام تجارت آراد5521705
 فرید فرشباف 

پور آخونی

وحيد 

فرشباف پور 

غالمرضا 

فرشباف پور 

پریسا عزیز 

قراملكی
09144162185

تحكيم یول سازان 5531706

آداش
1400/07/01

 رضا نصرتی 

سرخه

 رضا نصرتی 

سرخه

مجتبی 

صمدیان

بابك تبریزی 

شایسته

وحيد جباری 

آقبالغ
09145001006

مينا ولی پور هادی ولی پور هادی ولی پور1400/01/05آترا انرژی آذربایجان5541707
حجت لطفی 

داش اتان
09141283175

پروین شكری1401/01/17برج سازان سگال5551708
 یوسف پور 

حسن
09144111699سيما شكری

1401/02/20 سدید سازی آدلی5561709
 مير جاوید 

موسوی

سعيد 

کاظمخانی
09147318612 کامران بختی

رضا دین پژوه1400/08/20آرمه دنيز تدبير5571710
والح انوری 

زاده

ساناز انوری 

زاده

شهرت 

حسينی چاخرلو
09144119325

 محمد انوری زاده1400/04/28سگال پترو ساز5581711
ژیال انوری 

زاده

فتانه کرباس 

فروش
09149179177

سعيد پاتوبهژیال انوری زاده1400/07/10راه بتن پاسارگاد5591712
محمد انوری 

زاده
09149179177

99/10/23عمران محاسب سدید5601713
حميد آهنگری 

ملكی

حميد آهنگری 

ملكی

ماریه مرادیان 

لقالن

وحيد رسمی 

عتيق
09146445378

 ناصر مشك آبادی1400/06/15آرنيكا بتن پينار5611714
والح انوری 

زاده

شهرت 

حسينی چاخرلو
09144119325

ایستا دژ پرگاس5621715
1400/02/29

نامحدود
حامد زارعحافظعلی صابری

مهدی 

محمودی
09144269133

پيمان انوری زاده99/09/26عمران محاسب راه5631716
بهروز انوری 

زاده

رشيد انوری 

زاده

شهروز عباس 

پور
09144269133

علی رضائیفرزانه غفاری1400/11/01آرال نقشينه آروین5641717
بالل انوری 

زاده

علی انوری 

زاده
09149179177

 ميثم رحيمی اهر1401/01/25آب پيكر ارسباران5651718
جاوید گل 

ریحان

سجاد محرم 

زاده نخجوانلو
09104030577

دانش افروز پيمان 5661719

آذرخش
09141020789سليمان زارعیحميد امامی حسن زارعی1400/08/24

 سجاد حسين زاه1400/04/30عمران ناو رود خزر5671720
امير حسين 

زاده
09146112878فاطمه شكری

فرا راه البرز5681721
1400/09/23

نامحدود
 اقبال حسين نژاد

حافظ حسين 

نژاد

زیبا حسين 

نژاد
09143262867

 احياگران طبيعت 5691722

آذربایجان
 سعيد کاظم خانی1400/12/01

 سعيد کاظم 

خانی

ابراهيم 

جعفری کلی 
09127062880



09378837841حامد جسورمرتضی خدائی امين منوچهری1400/12/23ویرا بتن آداك5701723

ساتراپ انرژی گستر 5711724

اکسين
مهال کياوری1401/02/17

حافظ حسين 

نژاد
09149053629رقيه آبادی

1400/07/18آرکان ره سرا5721725
 مصطفی رمضانی 

عثماوندانی

 مصطفی 

رمضانی 

ابراهيم 

پورعلی

مرتضی 

رمضانی 

مهسا کاظم 

پور ماشك
09112381529

رقيه رشيدی احمد رشيدی احمد رشيدی1401/04/06مدرن سازان ارسباران5731726
رضا ستاری 

مسلك

مهدی حسن 

زاده
09144260532

 نوین پایه سهند آذر 5741727

آبادگان
 علی مرادی فر1400/03/20

محمدرضا 

عبادی
امير مرادی فر

سعيد عظيم 

زاده آخورلو
09144310207

1400/08/18سنگ آب ازناو5751728
سيده سعيده 

جزایری

محمدرضا 

عبادی
09141153086امير مرادی فر

سانيار سازین آفاق5761729
1400/12/26

نامحدود
رضا قوی نژاد

محمود 

مرادیان لقالن
09360325221رضا قوی نژادرحيمه نریمانی

 اتابك مصطفائی1400/07/06آلتين یورد سهند5771730
ساحل ریزه 

کار
09123166719


