
(اعتبار گًاَيىامٍ بٍ مذت ديسال از تاريخ صذير می باشذ)ليست پيماوکاران حقيقی  دارای گًاَيىامٍ تائيذ صالحيت ايمىی امًر پيماوکاری در بخش ساختمان شُرستان بىذر گس

تاريخ صذيرگًاَيىامٍشمارٌ گًاَيىامٍرشتٍ َاتلفهوام ي وام خاوًادگیرديف

14231396/03/13(کارهای عمًمی ساختمان)معمار تجرتی9118003186محمذ مهذی محمذی1

14221396/03/13(کارهای عمًمی ساختمان)معمار تجرتی9113712777حسه قلىذری2

32271397/10/06کاشی کار-تته ساز ي تته ریس-آرماتًرتىذ-تىای سفت کار9119479121ريح اهلل محمذی3

14141396/03/13گچ کار-تىای سفت کار9111706191عثذالعلی قلىذری4

14151396/03/13اسکلت ساز فلسی-قالة تىذ ي کفراشتىذ-تته ساز ي تته ریس-آرماتًرتىذ-تىای سفت کار9118121693مهذی کمالی5

13921396/03/13جًشکار-سىگ کار-کاشی کار-آرماتًرتىذ-تىایی9113733256علی اصغر خاکی6

14111396/03/13کاشی کار-سىگ کار- تىایی9118700407هادی تراتی ارضتی7

14131396/03/13سىگ کار- آرماتًرتىذ 9113731759حسیه ترک8

14121396/03/13تىای سفت کار- آرماتًرتىذ 9118730374سثس علی مظفری ارضتی9

14211396/03/13تىای سفت کار- آرماتًرتىذ 9111708609جاتر محسىی10

14241396/03/13تىایی- آرماتًرتىذ 9113731608یعقًب ریاحی11

14251396/03/13آرماتًرتىذ9117311013مرتضی اشکشی12

13991396/03/13آرماتًرتىذ9117247188عقیل احمذی13

13981396/03/13آرماتًرتىذ9119663972جًاد احمذی14

14181396/03/13قالة تىذ- آرماتًرتىذ 9381856413مهذی مخذيمی ارضتی15

14261396/03/13تىای سفت کار9386223463سیذ صادق حسیىی16

14201396/03/13سىگ کار- کاشی کار 9117504278مهذی چرامیه19

14191396/03/13سىگ کار- کاشی کار 9113705834رمضاوعلی رضائی20

14101396/03/13سىگ کار- کاشی کار 9192012295عثذالمجیذ رضائی21

14081396/03/13سىگ کار- کاشی کار 9114115806علی تثرائی22

14071396/03/13سىگ کار- کاشی کار 9119708017جعفر قلىذری23

14061396/03/13سىگ کار- کاشی کار 9111757701رضا قلىذری24

14091396/03/13سىگ کار- کاشی کار 9113732464مهذی سالیکىذی25

14281396/03/13تته ساز- قالة تىذ - آرماتًرتىذ 9119479846سیذ رضا حسیىی26

14311396/03/13آرماتًرتىذ9111547142علیرضا امیرخاول27ً

13951396/03/13گچ کار9111753049پريیس قلىذری28

13971396/03/13گچ کار9113773621حسه قلىذری29

14421396/03/13گچ کار9111787880قاسمعلی فىذرسکی30

14411396/03/13گچ کار9112784023مسلم وًری31

14351396/03/13گچ کار9113734725امیذ جثاری32

14401396/03/13ترق کار9378879088رضا وکاحی33

14291396/03/13ترق کار9113733415قرتان طهماسثی35

13961396/03/13لًله کش ي وصاب يسایل تهذاشتی9196926922سیذ کریم مًسًی کىتی39



(اعتبار گًاَيىامٍ بٍ مذت ديسال از تاريخ صذير می باشذ)ليست پيماوکاران حقيقی  دارای گًاَيىامٍ تائيذ صالحيت ايمىی امًر پيماوکاری در بخش ساختمان شُرستان بىذر گس

تاريخ صذيرگًاَيىامٍشمارٌ گًاَيىامٍرشتٍ َاتلفهوام ي وام خاوًادگیرديف

14391396/03/13لًله کش ي وصاب يسایل تهذاشتی9113714153فرشیذ مىفرد40

14361396/03/13لًله کش ي وصاب يسایل تهذاشتی9119752983محسه مرداوی41

13941396/03/13کاشی کار  9117923527صفرعلی رامًز42

14341396/03/13کاشی کار9117683913علی اصغر ریاحی43

14441396/03/13تىای سفت کار- سىگ کار - کاشی کار 9119640655محمًد رضا کریمی44

14371396/03/13سىگ کار- کاشی کار 9113704072اسمعیل قلىذری45

14381396/03/13سىگ کار- کاشی کار 9113733102جًاد قلىذری46

14301396/03/13سىگ کار- کاشی کار 9119640669عیه اله مىًچهری تلًری47

13931396/03/13تىای سفت کار- سىگ کار - کاشی کار 9111755994سیذ رحمت جلیلی49

14271396/03/13تىای سفت کار- سىگ کار - کاشی کار 9119640655حمیذ رضا کریمی50

14041396/03/13ترق کار9116449328محمذ مهذی یًسفی52

69041397/10/06گچ کار9119688005حسیه تثرائی60

14031396/03/13گچ کار9118802367قرتاوعلی مىًچهر75

14001396/03/13اسکلت ساز9111770291امیذ متکی76

14021396/03/13لًله کش ي وصاب يسایل تهذاشتی9119678295مهذی حسىی يزياری81

32291397/10/06سىگ کار- کاشی کار 9112739461جالل فىذرسکی جس83

14051396/03/13کاشی کار9117260501رحمت اله گیالوی وصاد84

32301397/10/06کاشی کار9113732993جلیل فىذرسکی جس85

14011396/03/13سىگ کار9113778117محمذ فىذرسکی جس87


