
شماره پروانهنوعنام مدیر عاملنام شرکت حقوقیردیف

00136-33-19حقوقی سازمانجالل الدین کوکنارآباد ساخت آروین1

00100-33-13انبوه سازاحمد منهاجآبادگران افق شهباز2

00101-33-13انبوه سازمحمد رضا قربانیآبادگران شهر نوین ایرانیان3

00088-33-13انبوه سازپوریا اردهالی قلعهآتی ساز بنا مرکزی4

00084-33-19حقوقی سازمانسید صدر الدین دری سنجانآتیه عمران صدرا5

00071-33-19حقوقی سازمانامیر تقوائیآرسس طرح صنعت6

00061-33-19حقوقی سازمانمحمود محمودیآرمان بنا پاسارگاد7

00092-33-19حقوقی سازمانسید محمد جواد هاشمیآرمان توسعه پرنیان8

00063-33-17حقوقی سازمانحسام الدین سه ده زادهآرمه ابراج حصار9

00062-33-13انبوه سازعلی بیاتآروین طرح کابک10

00085-33-13انبوه سازعلی شیعهآریا سازه خورشید11

00002-33-22ناظر حقوقیفرهاد زاهدی فردآریان نوین سازان راهور12

00114-33-19حقوقی سازمانمحمد ستوده نیاآرین عمران رابین13

00076-33-13انبوه سازعلی کریمیآرینا سازان پرتو14

00125-33-19حقوقی سازمانمحسن عیدی گل تپه ئیآنوش بام پارس15

00091-33-19حقوقی سازمانمیالد رحیمیان آنوش سازه آراد16

00071-33-13انبوه سازمسیب حطب کنآهنین سازان فلک17

00004-1034500-33-2ناظر حقوقیعلی اصغر ولی زاده(ناظر)آکام طره واده18

00116-33-19حقوقی سازمانحامد سهرابیابنیه بلند آراک19

00064-33-19حقوقی سازمانسهیال شرفیابنیه بناسازان پیشتاز اراک20

00083-33-19حقوقی سازمانحمیدرضا جعفریابنیه سازان ریل گستر21

00006-33-13انبوه سازمهرداد محمدی عهداراک پاسنگ22

00137-33-19حقوقی سازمانفرزاد ایرانپور انارکیاستوار بنا سازان آریا23

00096-33-13انبوه سازوحید  هاشمی اسکان فرادید ایستا24

00099-33-13انبوه سازحامد قاسمی افراز نوین طاق کسری25

00121-33-19حقوقی سازمانسید احسان اله شفیعیافرند بنای بارکاو26

00098-33-19حقوقی سازماننعمت اله خیریالماس برج آریا27

00051-33-13انبوه سازایرج واعظیامیرسازان فتح واعظ28

00107-33-19حقوقی سازمانمحمدعلی کرمیامین گستر راسوند پیمان29

00082-33-13انبوه سازمحمد معصومیانبوه سازان عرش دژ سازه30

00129-33-19حقوقی سازمانحمیدرضا نجفیاوکسین دژ پارسه31

00096-33-19حقوقی سازمانعلیرضا محمدیایستا پویش دیبا32

00077-33-19حقوقی سازمانمحسن احمدلوایستا سازه اسپروز33

00119-33-19حقوقی سازمانمحمد حمیدیایستا سازه پایور34

00142-33-19حقوقی سازمانعباس توحیدیان سرشتایستا سایبان نوین35

00072-33-19حقوقی سازمانحسین خدامبتون سازان فردای پایتخت36

00094-33-19حقوقی سازمانمحسن موسویبرج استحکام بنای مرکزی37

00113-33-19حقوقی سازمانسجاد زینلیبرج باتاب رها38

00051-33-19حقوقی سازمانسعید سعادت زادهبرج شیشه39

00035-33-13انبوه سازمحمد تقی سربوجاریانبرج شیشه مرکزی40

00061-33-13انبوه سازعلی نجمیبردیا بتن41

00102-33-13انبوه سازافشین منتی هرسینیبنا پایدار سرزمین آفتاب42

00094-33-13انبوه سازسعید کرمیبناآفرینان مهرسازه43



شماره پروانهنوعنام مدیر عاملنام شرکت حقوقیردیف

00115-33-13انبوه سازسمیه صادقی جمبناسازان عملکرد بنیان44

00001-33-19حقوقی سازمانسید مجید موسویبنامأمن نوین45

00060-33-19حقوقی سازمانمحمد اطهریبنیاد مسکن انقالب اسالمی46

00086-33-13انبوه سازراضیه پویندهبنیان بنای سبحان47

00078-33-19حقوقی سازمانمهدی قربانیبنیان مسکن ستاک48

00090-33-19حقوقی سازمانامیدرضا تقوائیبهساز اوج پادیر49

00047-33-13انبوه سازعلی عراقیه فراهانیبهساز کوشا اراک50

00102-33-19حقوقی سازمانمحمدهانی امیدیبهینه سازان فرافوم تیوا ساوج51

00109-33-19حقوقی سازمانسید محمد علی هاشمیبوم آوران52

00067-33-19حقوقی سازمانفرشید فوالدوندپابند سازه کیهان53

00088-33-19حقوقی سازمانسامان دالوریپادرا ایده پرداز54

00081-33-13انبوه سازاحسان تقوائیپارس پادیر آپادانا55

00140-33-19حقوقی سازمانمنوچهر گودرزیپارس سانا آپادانا56

00086-33-19حقوقی سازمانمهدی عسگر نجادپارس طراحان دلتا57

00120-33-19حقوقی سازمانمحمد حسین عبداللهیپارس مسکن ایستا58

00070-33-19حقوقی سازمانموسی حاجی آبادیپارسوا برج اراک59

00144-33-19حقوقی سازمانسید سعید شجاعیپارسیان سازه تیمره60

00132-33-19حقوقی سازمانعبداله محمدیپارسیان کاشانه دلیرگان61

00118-33-19حقوقی سازمانمجید داالئیپایاسازان برازمان62

00011-33-19حقوقی سازماناحمد رضائیپایدار پویا پناه63

00084-33-13انبوه سازمهدی سعیدپورپایدار سازه مهنا64

00143-33-19حقوقی سازمانحسین دریپردیس تراز پی الوند65

00065-33-19حقوقی سازمانمحسن هاشمیپردیس سازه محالت66

00057-33-19حقوقی سازمانمجید مختاری ضامنجانیپویش بنا دژ67

00105-33-19حقوقی سازمانسیدحسن حسینیپی پارت آرمه68

00062-33-19حقوقی سازمانوحید ذوالفقاری کیاپیمان سازه مرکزی69

00007-33-13انبوه سازسیدفرزین مدنیتابش بتن70

00097-33-13انبوه سازمحبوبه صفائیتعاونی ساختمانی شفق ساز محالت71

00130-33-19حقوقی سازمانمهرداد البرزی عراقیتندیس بتن امیرکبیر72

00123-33-19حقوقی سازمانامیر قاضیخاموت سازه پایا73

00111-33-19حقوقی سازمانیوسف چاپاریراسا آرمه ارگ74

00112-33-19حقوقی سازمانحسام احمدیرسام آروند ویرا75

00075-33-19حقوقی سازمانناصر آقائیرهام سبحان پیشگام76

00079-33-19حقوقی سازمانمهدی ملکیرهساز آب طرح پایدار77

00111-33-13انبوه سازعماد عباسیزاگرس بنای طاق کسری78

00108-33-13انبوه سازحمید رضا  طاعتیزیبا شگرد79

00092-33-13انبوه سازحسن رنجبرفردسازه آفرین مهراس80

00001-1034500-33-11ناظر حقوقیمحمدرضا مقدسیناظر-سازه و معماری ایستا81

00054-33-13انبوه سازحمیدرضا اکبریسازه یاران مرکزی82

00056-33-19حقوقی سازمانوحید موذنیساالر سازه خمین83

00097-33-19حقوقی سازمانساالر توکلیساالر مسکن شباهنگ84

00106-33-19حقوقی سازمانسجاد فرهادیسام سازه عرش باختر85

00100-33-19حقوقی سازمانمحمد عبادیسامان دیاکو پارسه86
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00095-33-13انبوه سازبهزاد آرمان فرسپند بتن87

00095-33-19حقوقی سازمانحسین امیریسپهر آروین گستر جم88

00133-33-19حقوقی سازمانسید صابر سجادی هزاوهسپید سازه آرشیدا89

00073-33-19حقوقی سازماناحسان مقدسیسدید نقشه پارس90

00055-33-13انبوه سازحمیدرضا زمردسرمایه گذاری مسکن الوند91

00048-33-13انبوه سازمحمد سلیمانیشایان کاران92

00003-1034500-33-2ناظر حقوقیمجید رضائیشرکت رسام تندیس 93

00068-33-19حقوقی سازمانابوالفضل طالبیطاهر فوالد اراک94

00001-33-22ناظر حقوقیرضا نصراله پورطرح و پژوهش ساباط95

00103-33-13انبوه سازشاهین نوروزیعمارت گستر سپهر96

00052-33-19حقوقی سازمانرضا میرزائیعمران پدیدار مرکزی97

00087-33-13انبوه سازعماد قلعه نوئیعمران زیست گستر پایدار98

00059-33-19حقوقی سازمانعطاء قدسیانعمران مقاوم محالت99

00138-33-19حقوقی سازمانحسین صادقیفراپتروسازان انرژی عمران سازه100

00104-33-13انبوه سازامین حمزه لوفرخ بنای آریا101

00101-33-19حقوقی سازمانمحسن رجبیفنی مهندسی رادین بهساز پایدار102

00089-33-13انبوه سازامیر بغدادیقدر آرمه آسیا103

00052-33-13انبوه سازحمید عبداللهیکالرپیشه اراک104

00117-33-19حقوقی سازمانمحمود شعبانیکلبه سازان آسایش مبین105

00110-33-19حقوقی سازمانمحمد رضا محمدیکوثر محالت106

00093-33-13انبوه سازپیام رستمیکوشک یابان مرکزی107

00043-33-13انبوه سازمسعود دیوانیکیمیا برج ایرانیان108

00134-33-19حقوقی سازمانفاضل اسکندریکیهانه بنای رادیس109

00127-33-19حقوقی سازمانعرفان شفقتمانا خاک هامون110

00104-33-19حقوقی سازمانمحمدابراهیم محبیمانا درفش گیتی111

00139-33-19حقوقی سازمانمهدی حیدری نوریمانا سازه هخامنش112

00141-33-19حقوقی سازمانمحسن قنائیان بادیمسکن داتام ایرانیان113

00114-33-13انبوه سازحمزه آنقی معمار ایوان طاق کسری114

00115-33-19حقوقی سازمانامین امینیمهام برج فرتاک115

00090-33-13انبوه سازحسین ابراهیمی مهرمهر فراز آپادانا116

00006-1034500-33-2ناظر حقوقیسید محسن برندناظر-مهراز فاطر فرداد117

00074-33-19حقوقی سازمانمهدی خادمیمهندسین مانا بهسازان خاتم118

00002-1345000-33-2ناظر حقوقیفرهاد عزیزمحمدیناظر-مهندسین مشاور آریان پژوهان پارس119

00105-33-13انبوه سازعلی حیدریمهندسین نگین شکوه شهر آرا120

00049-33-13انبوه سازعلی نادرینادر آرمه بتن121

00003-33-19حقوقی سازمانسعید نادری نورعینینادر سازه اراک122

00089-33-19حقوقی سازمانرضا محمدیناودیس سازه مرکزی123

00135-33-19حقوقی سازماناحسان نوبرینقشه برداری آذر نقش ساوه124

00124-33-19حقوقی سازمانغالمرضا قربانینوآور مجری عمران125

00122-33-19حقوقی سازمانحمزه مدنی نوین ساخت تمدن آریا126

00093-33-19حقوقی سازمانحمید رضا نصراللهینیارش سازه مرکزی127

00080-33-19حقوقی سازمانمحمد قناتیهونام بتن آویژه128

00108-33-19حقوقی سازمانعلی اکبر محمدیوزین بنای مهر ایرانیان129


