
 سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی

شماره  نام و نام خانوادگی ردیف

 عضویت

 وضعیت مجوز تلفن همراه پایه شماره مجوز

 صادر شده 01131212296 سه 60-62-00006 6112 احمد کهریزی 1

 صادر شده 01133221192 دو  60-62-00002 1106 علیرضا خدیور  6

 صادر شده 01132211103 یک 60-62-00004 912 مسعود عبداللهی نژاد 2

 صادر شده 01131046220 سه 60-62-00009 1421 عطااله شیخی 4

 صادر شده 01111293129 دو 60-62-00002 1122 هوشیار روجائی 9

 صادر شده 01133214121 سه 60-62-00003 6012 مجتبی بیژنی 2

 شده صادر 01132212019 دو 60-62-00001 116 شهرام سهرابی پور 3

 صادر شده 01133212062 یک 60-62-00001 240 داود پور سلطان آبادی 1

 صادر شده 01161611091 یک 60-62-00010 449 سید ابوالقاسم هاشمی 1

 صادرشده 01112111212 دو 60-62-00011 1162 مرتضی رهبر خرفکامی 10

 صادر شده 01132211621 دو 60-62-00016 660 سیاوش محمودی 11

 صادر شده 01221914206 سه 60-62-00012 4291 کاوه صفری 16

 صادر شده 01131430201 سه 60-62-00014 6262 مانی قاسمی 12

 صادر شده 01133214216 یک 60-62-00019 404 حامد کریمی آذر 14

 صادر شده 01131916941 دو 60-62-00012 236 کیومرث بهادری جهرمی 19

 صادر شده 01131222216 سه 60-62-00013 1143 سید حسین حسینی 12

 صادر شده 01133221360 سه 60-62-00011 6211 مژده جعفری پور 13

 صادر شده 01132203011 دو 60-62-00011 1161 سمیه قاسمی پور افشار 11

 صادر شده 01133222112  دو 60-62-00060 493 شجاع سلجوقی 11

 صادر شده 01131912341 سه 60-62-00061 6161 رضا ده یادگاری 60

 صادر شده 01122461124 سه 60-62-00066 6120 حسین پهلوان زاده 61

 صادر شده 01126199141 سه 60-62-00062 9660 حمید فروهر زاده 66

 صادر شده 01132212992 یک 60-62-00064 200 علیرضا اعتمادی 62

 صادر شده 01131226111 سه 60-62-00069 1309 فرهنگ طاهری پور 64

 صادر شده 01132919231 سه 60-62-00062 4196 سید روح اله جعفر پور 69

 صادر شده 01231210216 سه 60-62-00063 2916 الیاس صمصام پور احمدی 62

 صادر شده 01230121093 یک 60-62-00061 239 حمید حیدرپور 62

 صادرشده 01132212163 دو 60-62-00061 311 علیرضا مهدیان عراقی 61

 صادرشده 01132233342 دو 60-62-00020 311 حسین افشار نجفی 61

 صادرشده 01132121000 یک 60-62-00021 1630 امیر حسین عمادی 20

 صادرشده 01131004221 سه 60-62-00026 4124 معصومه مختاری 21

 صادرشده 01133233133 یک 60-62-00022 24 مهدی جاوید 26

 صادرشده 01132216231 یک 60-62-00024 466 احمد محمودی 22

 صادرشده 01223209461    یک 60-62-00029 61 احمد ربیعی 24

 صادرشده 01131229994 دو 60-62-00022 226 بابک سلجوقی 29



 وضعیت مجوز تلفن همراه پایه شماره مجوز شماره عضویت نام و نام خانوادگی ردیف

 در دست اقدام 01122311022 سه ----- 2102 افشار سمانه قاسمی پور 22

 در دست اقدام 01132212411 دو ----- 904 عبدالرضا بازیار 23

 در دست اقدام 01131216161 یک ----- 62 بیژن پیرزاد 21

 در دست اقدام 01131212914 یک ----- 91 قدرت اله عمرانی فر 21

 در دست اقدام 01133220144 دو ----- 641 شهرام حبیب پور 40

 در دست اقدام 01131221310 یک ----- 921 مسعود مصفا 41

 در دست اقدام 01132210949 سه ----- 2101 اکبر جلیلیان 46

 در دست اقدام 01132213692 سه ----- 6222 مسعود خوش طالع 42

 در دست اقدام 01132216210 یک ----- 196 امیر بهمنی چاهستانی 44

 در دست اقدام 01163432123 یک ----- 304 حیدر شکور راد 49

 در دست اقدام 01131216341 یک ----- 222 محمد رضا اعتمادی 42

 در دست اقدام 01133229969 دو ----- 131 اکبر صباغان 43

 در دست اقدام 01162014161 یک ----- 6924 حمید وطنی 41

 در دست اقدام 01291410142 سه ----- 6493 عبدالوهاب غریبی السکی 41

 در دست اقدام 01132213411 دو ----- 1603 بابک طاووسی طهرانی 90

 در دست اقدام 01132234630 سه ----- 6149 ویدا ابراهیمی بسطامی 91

 در دست اقدام 01133213210 سه ----- 6014 محسن طبسی 96

 در دست اقدام 01131920123 سه ----- 2231 محمد هانی اصل حیزانی 92

 در دست اقدام 01132211116 سه ----- 1612 مهدی رنجبری 94

 در دست اقدام 01131212114 یک ----- 199 مسعود وثوق 99

 در دست اقدام 01133164121 یک ----- 142 محمد شیر اوژن  92

 در دست اقدام 01133239420 یک ----- 221 افشین هاشمی پور 93

 در دست اقدام 01133236133 سه ----- 421 عمار زاهدی  91

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


