
ذیصالح اسامی شرکت هاي  مجري
پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف

افراد امتیاز آورشرکت
تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

هگمتان سینا 1
یکمحمد علی میثم17-24-300-3پدیده غرب

محمدعلی میثم
2-مجید قمري

456 -300 -24
1- کمال الوندي

547 -300 -24
1- پرویز اسدي

238 -300 -24
1-کمال خسروي

207 -300 -24

20/7/8922/6/96091811102083-300-24-17

یکمسعود مالیري17-24-300-6هگمتان راه پل2

- مسعود مالیري
6-340-24

-فاطمه فامیل مدبران
2-340-24

1/5/8816/11/95091830716906-300-24-17

عمران سازه 3
یکهادي طهماسبی17-24-300-9هگمتان

ك- هادي طهماسبی
5-300-24-1

2- جواد کرمی
824 -300 -24

3-علیرضا ولیدآبادي
8347 -300 -24

20/5/8827/5/95091811148345-300-24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

احمد عزیزیان 17-24-300-11اللس4
دوفام

1-احمد عزیزیان فام
60-300-24

2-آرش حبیبی
334 -100 -24

3/6/8824/4/95091215473948-300-24-17

دوعلی پیر حیاتی 17-24-300-14تک سازان الوند 5

2- علی پیر حیاتی
70-380-24

2- حسین بطوئی
821 -300 -24

5/8/887/11/970918851071710-300-24-17

مصطفی الماسی 17-24-300-16شاویار عمران6
یکنهنجی

3-مصطفی الماسی نهنجی
418 -100 -24

1-حسین رزبان
4448 -300 -10

1- شیدرخ صفوي
14-340-24

20/6/9120/1/960918314811213-300-24-17

تندیس سازان 7
دومحمد قیماقیان17-24-300-19بناي همدان

2- محمدقیماقیان
502 -300 -24

1-هاشم قربانی
380 -300 -24

1/4/891/11/950918811090315-300-24-17

گنجاب ساز 8
یکمرضیه خدایی17-24-300-21همدان

1-مرضیه خدایی
143 -300 -24

1- ن حسینی قانعسیدحس
639 -300 -24

10/7/8924/4/950918111478616-300-24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

علی میهن 17-24-300-22ارم سازه الوند9
دودوست

2-علی میهن دوست
898 -300 -24

2-محمد میهن دوست
781 -300 -24

27/7/893/7/960918912704717-300-24-17

کهن سازه 10
دوکیوان صلواتیان17-24-300-35اکباتان

2- کیوان صلواتیان
273 -300 -24

2- مریم حضرت زاده
249 -100 -24

19/10/904/4/950918111033933-300-24-17

مهناز بابایی 17-24-300-40برساوهور11
دومراد

2- مهناز بابایی مراد
368 -100 -24

2-محمدجمال ربانی
668 -300 -24

4/2/9114/1/980918818301339-300-24-17

طرح و ساخت 12
مریم رحیمی 17-24-300-47آریا سد

دومشکین

1- امین بهرامی
465 -300 -24

2-مریم رحیمی مشکین
200 -100 -24

25/6/9123/2/950918313094746-300-24-17

سازه پایدار 13
حسن حیدري 17-24-300-49هگمتان

سهسلطانیثابت

3-ثابتحسین حیدري 
952 -300 -24

3-فریبرز نیکی خواه
952 -300 -24

3- آمنه انصار
47-360-24

23/8/9123/11/9609183129266
0918311657747-300-24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

پدیده سازان 14
مجید خسرو 17-24-300-54پردیس

سهبیگی

3- مجید خسرو بیگی
65-380-24

3- بهمن خسروبیگی
1124 -300 -24

3- علیرضا فرجی
995 -300 -24

11/10/9116/7/950918314617155-300-24-17

طراحان پویا 15
بهزاد سروري 17-24-300-55نقش غرب

دوفر

2- بهزاد سروري فر
178 -100 -24

2- حامد محمدي
181 -100 -24

11/10/9111/10/940918812770752-300-24-17

یکحمیدي... عبدا17-24-300-57پایا ساخت هزاره16

1- حمیدي... عبدا
457 -300 -24

1- کمال جعفري
462 -300 -24

3- الهام جعفري ممتاز
258 -120 -24

2/11/918/6/960918811563254-300-24-17

مریم چشمه 17-24-300-59الوند سازه17
یکقصابانی

1-کورش چشمه قصابانی
155 -300-24

3-مریم چشمه قصابانی
410 -100 -24

1-علی سیفی زارعی
164 -300 -24

13/12/9113/12/94
09387041865
09181117626
09121037071

56-300-24-17

17-24-300-112/2/9212/2/950912247646258-علیرضا قاسمیسهعلیرضا قاسمی17-24-300-61توان راهان 18



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

24- 300- 214همدان
3-علی اکبر قاسمی

968 -300 -24

هگمتان ساخت 19
دوساسان عبدي17-24-300-62سیناب

2- عبديساسان 
20430 -300 -10

2- محمدرضا زرتشتی
446 -300 -24

29/2/9229/2/950912200061559-300-24-17

سیدعلی 17-24-300-63کیان نماي الوند20
سهموسوي

3-سیدعلی موسوي
90-120-24

3-ایوب زارعی
91-120-24

6/3/926/3/950918818074260-300-24-17

سیمین مسعود17-24-300-65سد توان نیرو21
سهپور

3-مسعود سیمین پور
841 -300 -24

3- سیدحامد موسوي
882 -300 -24

8/3/928/3/950912509025663-300-24-17

محمدحسن 17-24-300-66آتی مادشهر22
سهشعبانی

3-محمدحسن شعبانی
395 -100 -24

3-سهیل رنجبران
92-120-24

26/3/9226/3/950918318813862-300-24-17

گستر مقاوم 23
امیر وفایی 17-24-300-67معین

دوحمید

3-امین بخشی کیا
1015 -300 -24

2-عقیل کرمی
818 -300 -24

12/4/925/11/950918818735864-300-24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

2-امیر وفایی حمید
661 -300 -24

اندیشمندان زرین 24
سهزهرا کاویانی17-24-300-68بنیان

سه-زهرا کاویانی
101 -380 -24

سه- احسان کاویانی
1055 -300 -24

12/4/9212/4/950918319776765-300-24-17

آفاق سازان 25
یکحسین رنجبران17-24-300-69دشت نو

یک- حسین رنجبران
32-380-24

یک- خسرو نظرپور
602 -300 -24

29/4/9215/5/970918319377066-300-24-17

بهرادبناي کیان 26
علیرضا حق 17-24-300-70الوند

دوطلب

2-علیرضا حق طلب
993 -300 -24

2-میالد شعبانیان
890 -300 -24

14/5/929/3/980918814048368-300-24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

27
مجري پروژه 

هاي ساختمانی 
آفتاب مهر پی

مهدي زند 71-300-24-17
یکعیسی خانی

2-رضا زند عیسی خانی
709 -300 -24

2- مهدي زند عیسی خانی
863 -300-24

3- سه یران اخوت
22-120-24

علیرضا حسین پور سعادت 
-1-آبادي

15578 -300 -10
1-حمیدرضا فرخزادي

531 -300 -24

17/5/9215/9/960918851020567-300-24-17

بنیان سازه 28
یکحمید فروغی17-24-300-72شایگان

1- حمید فروغی
18748 -300 -10

1- بهزاد ایمانی
278 -300 -24

17/5/9217/5/950912696975470-300-24-17

بن راه سازان 29
محمود صدیق 17-24-300-73همدان

یکپور

1-محمود صدیق پور
161 -300 -24

1-رپدرام سوداگ
199 -300 -24

1- جواد نوربخش
61-100-24

17/5/923/8/970918811653269-300-24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

توسعه طاق 30
سهاحمدعلی غالمی17-24-300-74گستر پایدار

2-احمدعلی غالمی
897-300 -24

3-فیعی ضیاشمسعود 
1057 -300 -24

20/5/9220/5/950918816431271-300-24-17

بهروز حمیدي 17-24-300-75همدان راه31
یکنژاد

1-حمید فرازمند
198 -300 -33

1-بهروز حمیدي نژاد
175 -300 -24

29/5/9229/5/980918818456272-300-24-17

دوحمید پورمرادي17-24-300-76فرافرم ماد32

2- حمید پورمرادي
221 -100 -24

2-مجید پذیره
222 -100 -24

3-اسرین آزموده اردالن
158 -120 -24

19/6/9219/6/950918311033773-300-24-17

ماد سازان پاد 33
یکحمید اصفهانی17-24-300-77اکباتان

3-حمید اصفهانی
1042 -300 -24

1- پیمان جعفري
513 -300 -24

1- حمیدرضا هدایی
26-320-24

31/6/9226/3/960918811201574-300-24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

ستاوند طرح 34
دومریم شرافت17-24-300-78فراگرد

3- سیده مریم شرافت
405 -100 -24

2-صنم دبیریان
635 -300 -24

2- امین کرمی شعار
690 -300 -24

31/6/9231/6/950918812810276-300-24-17

سهحسینیمحسن17-24-300-79سریر سازه قائم35
–فائزه اعتماد شیخ االسالمی

2-271-100 -24
3-محسن حسینی

1105 -300 -24

31/6/9216/5/9609183179913
0912435873678-300-24-17

مجتبی احمدي 17-24-300-80ایستا بناي الوند36
سهپیروز

3-مجتبی احمدي پیروز
12-120-24

3-مهدي صوفیانی
57-120-24

1/7/921/7/950918812638079-300-24-17

سهحامد شریفی17-24-300-81بلند ساز اکباتان37

3-حامد شریفی
1073 -300 -24

3-عباس کرمی
1108 -300 -24

1/7/921/7/950918313141280-300-24-17

علیرضا زارعی 17-24-300-82وزین سازه غرب38
سهآباددگر

3-علیرضا زارعی
1014 -300 -24

3-روزبه بشیري امانی
903 -300 -24

2/7/922/7/950918316778275-300-24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

محمدمهدي 17-24-300-83س پایا پییآمیت39
دوسیفی

2-محمدمهدي سیفی
780 -300 -24
2-افشین فرهادیانامیر 
880 -300 -24

7/7/9229/2/960918311877582-300-24-17

داود رضایی 17-24-300-84آراز سازه سینا40
سهمعصوم

3- اسديبهنام 
1045 -300 -24

3-داود رضایی معصوم
57189 -300 -10

7/7/927/7/950912518195181-300-24-17

حسین 17-24-300-85قلعه بناي ماندگار41
سهخداویسی

3-حسین خداویسی
493 -100 -24

3-حمیدرضا اکبري
449 -100 -24

1-حسن خداویسی
560 -300 -24

16/7/9223/11/960918911981777-300-24-17

اکبر ملک 17-24-300-86دژاب سازه غرب42
دومحمدي

2- اکبر ملک محمدي
685 -300 -24

2-حسین شاهق
592 -300 -24

22/7/9222/7/950918313188683-300-24-17

سهمحمدرضا ادیب17-24-300-87بلند پایه بیستون43

3- محمدرضا ادیب
1155 -300 -24

3- مازیار نوري
1163 -300 -24

16/8/9216/8/95
09183111654
09128441395
09358828087

84-300-24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

مصطفی 17-24-300-88نارین بنیان بهناد44
دوکولیوند

2- علی سجادمنش
37-380-24

3- مصطفی کولیوند
1127 -300 -24

2-محمدصالح غالمی
66-380-24

18/8/927/3/970918350195685-300-24-17

فوالد گستر 45
دوبهاره روغنیان17-24-300-89ماندگار

2-بهاره روغنیان
763 -300 -24

2-مسعود حاتمی
771 -300 -24

18/8/9218/8/950918316528886-300-24-17

داریوش 17-24-300-90زند سازه غرب46
دوزنداکبري

2-داریوش زنداکبري
708 -300 -24

2- روناك سحرخیزان
9-340-24

27/8/9227/8/950918811271188-300-24-17

امیرحسین 17-24-300-91سازه افراز الوند47
یکمختاري

1- امیرحسین مختاري
556 -300 -24

2- حسن علی قارداشی
633 -300 -24

1-حمید شیرازیانی
982 -300 -24

27/8/923/8/9709183159722
0918353575587-300-24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

پارس آسمانه 48
سهمیالد شهبازي17-24-300-92پیش تنیده

3- میالد شهبازي
1168 -300 -24

3-مهرداد شهبازي
454 -100 -24

3- علی مرادي
1417 -300 -24

4/9/927/12/9609188115223
0918811410789-300-24-17

مجریان فراز 49
دوامین سروري17-24-300-93سازه هگمتان

3-آرش صدیقی
475 -100 -24

3-امین سروري
1116 -300 -24

1- جمشید گمار
301 -300 -24

2- روح اله غضنفري
486 -300 -24

4/9/9227/10/960918316202890-300-24-17

دامون سازه 50
حسین نقوي 24-17-300-94ماندگار

یکپور

1- حسین نقوي پور
16642 -300 -10

1- احمدرضا جعفري
18534 -300 -10

11/9/9211/9/950912343393791-300-24-17

یکه سازان 51
سهصفیمهدي 17-24-300-95زاگرس

3- مهدي صفی
116 -380 -24

3- مهدي هادیان
1120 -300 -24

16/9/9216/9/950912344130092-300-24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

سهوحید پیرحیاتی17-24-300-96فرخ پی آرین52

3–حسن بخشی 
1136 -300 -24

3-وحید پیرحیانی
1075 -300 -24

26/9/9226/9/95

حوزه فعالیت 
)مالیر

0918851358694-300-24-17

امیرحسین 17-24-300-99کیا ساز معاصر53
سهرضایی راد

سه-محمدرضا ترکمان
1046 -300 -24

سه-امیرحسین رضایی راد
1125-300-24

3/10/923/10/950918315162095-300-24-17

سههیوا پریشی17-24- 300-100ساباط بناي الوند 54

سه - هیوا پریشی
491 -100 -24

سه-حمید شالی ورکانه
109 -120 -24

18/10/9218/10/950918315228296-300-24-17

سامان سازان 55
یکمحمد زندي17-24- 300-101پرهان

1- محمد زندي
348-300 -24

1-ماهیار مهیمنی
266-300 -24

22/10/9222/10/9209183134036
0918812491899-300-24-17

ایده آل صنعت 56
دوتوماج شهبازي17-24- 300-102هگمتانه 

2-توماج شهبازي
802-300 -24

2-محمد امین تخمه چی
22/10/9226/08/9709183110810

09188112018100-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

960-300 -24

یکحمید سوري17-24- 300-103نقش آب سینا 57

1-احسان پایاب
134-100 -24

1-حمید سوري
154-300 -24

25/10/9224/2/970918811069898-300-24-17

مهدي رمضانی 17-24- 300-105آمود گستر الوند 58
سهشیرین 

3-مهدي رمضانی شیرین
163-120 -24

3- علی یاري خاصبهروز
117-120 -24

3-علیرضا درویشیان
273-120 -24

5/11/928/10/9609182115787
09189069940102-300 -24-17

کیان توسعه 59
یکایرج مومیوند17-24- 300-107هگمتان

1-عظیمی سلیمفریدون 
245-300 -24

1-ایرج مومیوند
359-300 -24

3-محمد آقامحمدي
1118-300 -24

10/11/9227/3/9809181117497
09181116750104-300 -24-17

خشت خورشید 60
حسین 17-24- 300-108همدان 

سهحسنخانی
3-حسین حسنخانی

74-120-24
3- محمدعلی طیبی

13/11/9222/10/9609183148979106-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

479-100 -24

سهمازیار صارمی 17-24- 300-110هیما ساز هور 61

3-مازیار صارمی
164-120 -24

سید علی رضا 
3-مصطفوي فر

219-120 -24
3-حمیدرضا گذریان

425-100 -24
-ساناز یزدان پور

336-110 -24
-سیده پگاه جزایري

173-310 -24

14/11/9220/5/9809188119053
09185456426105-300 -24-17

خط ماندگار 62
سهصابر زوجاجی17-24- 300-111هگمتانه 

3-صابر زوجاجی
481-100 -24

3-محمد ضیافر
520-100 -24

3-نسترن رضایی امید
589-100 -24

19/11/9213/5/9609183166956107-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

عمارت گستر 63
محمدرضا 17-24- 300-112هگمتان 

سه فامیل نوروزي

3محمدرضا فامیلنوروزي
999 -300 -24

3-محمدرضا احمدي
1037-300 -24

20/11/9220/11/9509183151491108-300 -24-17

پایا مهراز 64
مصطفی احدي 17-24- 300-113هگمتان 

سهفروتن 

3-مصطفی احدي فروتن
528 -100 -24

3–تورج گلزاري 
19-120-24

3-رضا قدیمی
118-120 -24

20/11/9220/11/9509183186298
09183189456110-300 -24-17

دوسعید ترکمانی17-24- 300-114فوالد پی گستر65

2–سعید ترکمان 
29-380-24

2-علی رجبی
835-300 -24

20/11/9220/11/9509188130187
09183114819111-300 -24-17

هگمتان نیک پی 66
سید سارنگ 17-24- 300-115همدان

سه موسوي

3–عماد مددي 
799-300 -24

3-امیر نیکو منش
1030-300 -24

3-سید سارنگ موسوي
1226 -300 -24

24/11/927/3/9609181116740112-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

سهعرفان سمواتی17-24- 300-116پایدار طرح ماد67

3–عرفان سمواتی 
357-100 -24

3-محسن حضرتی
525-100 -24

24/11/9224/11/9509183160917113-300 -24-17

مهدي 17-24- 300-117رهاب گستر ارم 68
سهترکاشوند

3–مهدي ترکاشوند 
1113-300 -24

3-مهدي باالور
1140-300 -24

)حوزه فعالیت مالیر(

26/11/9226/11/9509183538429
09183537491114-300 -17-24

سه حمید کلهري 17-24- 300-118آریا نقش هگمتان 69

3–حمید کلهري 
113-120 -24

3-نیکخوسعید غفاري
103-120 -24

1/12/921/12/9509183163911
09183180931115-300 -24-24

طرح و ساخت 70
یکپیام نصیري 17-24- 300-119نیارش

1-پیام نصیري
137-100 -24

1–شاهین پور اکبریان 
20049 -300 -10

1-خانیحمیدرضا پور جان
263-300 -24

4/12/921/8/9609188115342116-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

نمادین ساخت 71
رضا رمضانی 17-24- 300-120همدان 

سهعهد یه

3-یههدرضا رمضانی ع
81-120-24

3-جالل مهران فرد
29-120-24

4/12/924/12/9509188141876
09188153221117-300 -24-17

سازه آزماي 72
مسلم حسن 17-24- 300-121آفتاب ماندگار

سه آبادي

3-حسن آباديمسلم
1139-300 -24

3-حسین شکري
125-120 -24

4/12/924/12/9509186111383
09181115340118-300 -24-17

سه هانیه نوروزي 17-24- 300-122کارشیو شمال 73

3-هانیه نوروزي
511-100 -24

3-پرویز شیخ بابایی
95-120-24

7/12/927/12/9509183164228120-300 -17-24

علی مکاري 17-24- 300-123آمود سازان ماد 74
دوبهار 

2- علی مکاري بهار
775-300 -24

2-پشنگ بنی بیات
820-300 -24

5/12/925/12/9509188168493
09183147940119-300 -24-17

ایستا سازان 75
مجتبی آقا 17-24- 300-124آمود 

سه محمدي 

3-مجتبی آقا محمدي
36-120-24

3-رئوف فریدونی
1063-300 -24

13/12/9213/12/9509183114802121-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

ایده سازان 76
دو حامد امیدي 17-24- 300-125سراي مدرن

2-حامد امیدي
336-100 -24

2-سمیرا صدیقیان
328-100 -24

18/12/926/9/9609183144169122-300 -24-17

یک نقی لک 17-24- 300-126پایاپی سپنتا 77

1-نقی لک
37-300-24

مریخ ) کامران (احمد 
1-پور
27-300-24

3-عبداله مریخ پور
924-300 -24

3-روح له مریخ پور
748-300 -24

محمد حسین مریخ 
3-پور

1325-300 -24
3-ابوذر مریخ پور

301-300 -24

19/12/9217/12/96
09181113734
09181115378
09121010233

123-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

سامان سازان 78
17-24- 300-127اهرام

هادي 
خوشبخت 

درودي
سه

هادي خوشبخت 
3-درودي

76-120-24
3-محمد بشیري نهنجی

210-120 -24

21/12/9221/12/9509189138177124-300 -24-17

انگاره سازان 79
دومهران گومه17-24- 300-128آمود

2-مهران گومه
138-100 -24

2-علیرضا خضریان
291-100 -24

26/12/9226/12/9509181110174
09181117378125-300 -24-17

ماد زیگورات 80
هادي وقري 17-24- 300-130غرب

دوامجد

2-هادي وقري امجد
745-300 -24

2-خلیل مومنی
814-300 -24

27/1/9327/1/9609188137258128-300 -24-17

هفت حصار 81
هگمتان

131-300-24-
سهعلی انصاري 17

3- علی انصاري
526-100 -24

3-محمد علی جعفري بهمن
63-120-24

28/1/9328/1/9609188140348
09183166484127-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

پیمان گستر 82
سهکیانی منشعلی 17-24- 300-132هگمتان

3- جواد حسینیسیدمحمد
471-100 -24

3-علی کیانی منش
521-100 -24

3-عبداله نوري
429-100 -24

6/2/9313/11/9609183133365129-300 -24-17

ساختاراندیش 83
یکسعید نیازي17-24- 300-133همدان

1-سعید نیازي
327-300 -24

1-رامین نیازي
308-300 -24

16/2/9316/2/9609183113088130-300 -24-17

سهمیالد تاروردي 17-24- 300-134بنا توسعه آسیا 84

3-میالد تاروردي
1231-300 -24

3-میثم غالمی
1232-300 -24

20/2/9320/2/9609188154821131-300 -24-17

شرکت مجریان 85
محمدرضا 17-24- 300-135عرش ساز مالیر

سهحسینی 

3-محمدرضا حسینی
86-380-24

3-مجتبی خانی
72-380-24

حوزه فعالیت مالیر20/2/9320/2/96
09183527493132-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

دو مجید شاد شاد 17-24- 300-136سیول ترابر غرب 86

2-مجید شاد شاد
860-300 -24

2-مصطفی مصباحی
783-300 -24

25/2/9325/2/9609188193301
09183183870133-300 -24-17

محد صالح 17-24- 300-137صالح بنیان غرب87
دوترابی

2-محمد صالح ترابی
681-300 -24

1-محمود ترابی
485-300 -10

25/2/9325/2/9609183110135134-300 -24-17

مروج طرح 88
محبت وثیقی 17-24- 300-138همدان 

یک حاصل 

1- محبت وثیقی حاصل
366-300 -24

1-قدرت اله وثیقی حاصل
19786-300 -10

29/2/9329/2/9609188127825
09183145649135-300 -24-17

سه فرامرز بیات 17-24- 300-140هگمتان بتن اهرام89

3-فرامرز بیات
1000-300 -24

3-سوريوحیده 
888-300 -24

29/2/9329/2/9609183188234
09188507246136-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

توسعه سپهر 90
یکعلی اکبر حسنی17-24- 300-141الوند

1-علی اکبر حسنی
290-300 -24

1-مسعود سلیمانیان
132 -300 -24

3-میالد فالحی
1211-300 -24

29/2/9329/2/9609118112883
09181116756137-300 -24-17

محمدرضا 17-24- 300-142فضا سازه سینا 91
سه دهنوي 

3-محمدرضا دهنوي
1206 -300 -24

3-محمدرضا سهرابی
1152-300 -24

29/2/9329/2/9609189053012
09187119305138-300 -24-17

یکعباس ملکی17-24- 300-143قلعه کمال پارس92

1-عباس ملکی
169-300 -24

1-اردوان عظیمی
374 -300 -24

3/3/933/3/9609181114939
09183146885139-300 -24-17

یک محمود کیانی 17-24- 300-144آرام کیان اسپاد 93

1-محمود کیانی
280-300 -24

- امیر حسین برومند نیا
3546-300-24

7/3/937/3/96
09188110113
09183137458141-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

خارا نقش ارم 94
محمد مراد 17-24- 300-145غرب

دوخانی 

2-محمد مراد خانی
670-300 -24

2–فرشاد حمیدي 
901-300 -24

3-علیرضا قلی زاده
154-380 -24

7/3/934/9/9609188180710142-300 -24-17

عمران آژند 95
دومجتبی امیدي 17-24- 300-146هگمتان 

2–مجتبی امیدي 
808-300 -24

2-علی آقا محمدي
758-300 -24

8/3/938/3/9609188148068
09183146507143-300 -24-17

اشراف بناي 96
یکحمید مهاجرانی17-24- 300-147سینا

1-حمید مهاجرانی
311-300 -24

1-سعید کریمی
357-300 -24

3- شهرزاد خرسندي
86-120-24

21/5/9421/5/9709123345673144-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

یکيمحمود ظهیر17-24- 300-148اشکوب ارم 97

1-محمود ظهیري
201-300 -24

1-بابک کاشمري
342-300 -24-17

3- حسین آقامحمدي
1189 -300 -24

3- مهرداد مرادي
160-120 -24

11/3/9324/3/9709188123708
09188118007145-300 -24-17

سازه گستر 98
دوفرهاد فرهادي 17-24- 300-149فرنورمالیر

2—فرهاد فرهادي
550-300 -24

2-یاسر نوروزي
656-300 -24

3-احسان فرهادي
1183-300 -24

19/3/9319/3/9609188528517147-300 -24-17

پروژه هاي 99
دوپرویز ترك 17-24- 300-150ساویس افراشته 

2-پرویز ترك
587-300 -24

3-محسن جباري
967-300 -24

2-علی بابایی
700-300 -24

24/3/9324/3/9609183513991148-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

مانا شالوده 100
حامد ملک 17-24- 300-151اکباتان

یکمحمدي

3-حامد ملک محمدي
115-380 -24

1- محمد کیوان بخشایش
151-300 -24

1-بهروز حلیمی
284-300 -24

3- ماکان مهران فر
1142-300 -24

25/03/9325/3/9609188117496
09183191884149-300 -24-17

پیچش خاموت 101
یکهادي قیاسوند 17-24- 300-153گنجنامه

1-هادي قیاسوند
673-300 -24

1- نورالدین زارعی
557-300 -24

25/3/9312/12/9709183110164
09183142688154-300 -24-17

افرا سازه 102
سهسعید فرآراء17-24- 300-156هگمتان

3-سعید فرآراء
1115-300 -24

3- مهرداد شیرین 
137-380 -24

29/3/9329/3/9609183191496
09183144578152-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

پدیدار برج 103
یکآرش نصري17-24- 300-157هگمتان

3- آرش نصري
548-100 -24

3- رسول گرجی ازندریانی
50-380-24

1- محمدتقی عصارزاده
114 -300 -24

1- علیرضا رسولیان آزاد
429-300 -24

19/3/9310/9/9609181115873151-300 -24-17

آریا ستون کهن 104
یک ایوبیسعبا17-24- 300-158شهر 

2-عباس ایوبی
328-100 -24

1- مصطفی پناهنده
224-300 -24

1-کوروش سامی
91-100-24

1/4/931/4/9609188141594153-300 -24-17

گیتی شا لوده 105
یک عباس آخوندي 17-24- 300-159الوند

1-عباس آخوندي
542-300 -24

1-صحبت ا له آخوندي
200-300 -24

3-دي موفقوحید مرا
1113-300 -24

4/4/934/4/96
09188127255
09183141055
09183136849

157-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

توسعه بناي 106
سهحسین دهله اي 17-24- 300-160پردیس

3-حسین دهله اي
38-310-24

3- وحید الچین اف
1107-300 -24

10/4/9324/2/9709188140212156-300 -24-17

بهین اندیش 107
یکفائز میرابیان17-24- 300-162بامین ساز

1-فائز میرابیان
83-100-24

1-سیدرضا بختیاري
74-100-24

30/4/9330/4/9609183134345
09121366735158-300 -24-17

کریاس فراز 108
حامد 17-24- 300-163کوهستان 

دومسعودیان 

2- حامد مسعودیان
170-100 -24

2-هانیه مکارچیان
203-100 -24

31/4/9331/4/9609181110915
09188115029161-300 -24-17

امیر ارسالن 17-24- 300-164درسا بناي الوند 109
یکرستگاري 

1- امیر ارسالن رستگاري
387-300 -24

1-علی غفاري
282-300 -24

31/4/9331/4/9609183164324
09181115974160-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

آسمانه پرویس 110
دومهدي الماسی17-24- 300-166ایستا نگین 

2- مهدي الماسی
12304-140 -10

2-ایمان نادري راد
811-300 -24

3-یوسف نجفی
287-110 -24

5/5/9326/9/9609183136435
09128124069163-300 -24-17

حبیب اله 17-24- 300-167گسترش پی دیار111
دویعقوبی 

2- جورابیحبیب اله یعقوبی
47-380-24

2-اکبر احدي
26-380-24

29/5/9322/10/9609359496645164-300 -24-17

آسان افراز 112
حمیدرضا 17-24- 300-168اندیشان خاك

سهاکبري

3-حمیدرضا اکبري
1259-300 -24

3-یاسر الهوتی
1082-300 -24

3-محمد حسین زندي
1364-300 -24

15/5/9330/3/9709183891098
09189112798165-300 -24-17

یکاحمد کرباسی17-24- 300-169ویژه سازان113

1-احمد کرباسی
106-300 -24

1–احمد حکمی 
93-300-24

1/11/931/11/9609181110299192-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

معین طرح گستر 114
سید احمد 17-24- 300-170هگمتان

یکمعینی 

1–سید احمد معینی 
12-340-24

1–مرتضی شکري 
614-300 -24

٣–زیبا اسماعیلی 
٣-٢١۴٢- ٠۴

26/5/9326/5/9609188111576
09183136358167-300 -24-17

آسمانه ترسیم 115
حمید رضا 17-24- 300-171اسپاد 

یکرضایی

1-حمیدرضا رضایی
261-300 -24

1-امیر حسین صابران
334-300 -24

5/6/935/6/9609183195048
09181111209168-300 -24-17

محمد حسین 17-24- 300-172ره نما رادیه 116
دوملکی 

3-محمد حسین ملکی
147-120 -24

2-شهاب الدین تقوي
976-300 -24

3-فائزه حیدري
1161-300 -24

2-مهدي غیاثوندان
43-380-24

6/6/936/5/9809357741370169-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

علی مراد جو 17-24- 300-173ابر سازه هگمتان 117
سه همدانی

3- علی مراد جو همدانی
1058-300 -24

3-علی حیدري
97-380-24

6/6/936/6/9609183188653170-300 -24-17

ارم دژ بهشت 118
یکمجید وهابیان 17-24- 300-174سبز

1-مجید وهابیان
154-300 -24

1- حمید بشیري
498-300 -24

16/6/9316/6/9609181117008
09183116615171-300 -24-17

برج مهراز آترین 119
سهاعظم قادري17-24- 300-175اکباتان

3-اعظم قادري
236-120 -24

3-سید احسان حسینی
565-300 -24

22/6/9322/6/9609371676365173-300 -24-17

مسعود 17-24- 300-176پترو سازه راین120
یکذالفقاریان 

1-مسعود ذالفقاریان
365-300 -24

1-سعید امیري
179-300 -24

24/6/9324/6/960188111645
09181113216172-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

نما کوشک ساز 121
یکبابک ثامنی17-24- 300-177الوند 

1-بابک ثامنی
332-300 -24

1-کسري ایزدي
543-300 -24

3-سمیرا حسینی
602-100 -24

30/6/9330/6/9609188113490
09181119323177-300 -24-17

سهچگنیمهدي 17-24- 300-178عمران دژ جم122

3- مهدي چگنی
15-360-24

3- علی شریفی
1079-300 -24

30/6/9330/6/9609120213646178-300 -24-17

برج آرمان 123
سه پریسا رنجبران 17-24- 300-179هگمتان ساز

3-پریسا رنجبران
146-120 -24

3-حانیه حق گویان
39-120-24

1/7/931/7/9609183198184174-300 -24-17

بدیع سازان 124
عباس 17-24- 300-180آوگون 

دو خدابخشیان 

2-عباس خدابخشیان
698-300 -24

2-بختیار ظهیار
688-300 -24

1/7/931/7/9609183516925175-300 -24-17

17-24- 300-119/7/9319/7/9609122482884179-علی سمواتیک علی سموات 17-24- 300-182سازه سپنسار 125



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

10- 300-21846غرب
3-مصطفی وصالی ناصح

321-300 -24
3-قزوینهعلی 

1218-300 -24

نگین آمود 126
مصطفی 17-24- 300-183پردیس

سهشجاعی نیک

3- مصطفی شجاعی نیک
122 -120 -24

3-مجید طاهري مقام
594-100 -24

1/8/931/8/9609183168469180-300 -24-17

مجریان 127
یک کرمیغالمرضا17-24- 300-184ساختمان مالیر

1-غالمرضا کرمی
229-300 -24

1-فرشاد موسوي
15411-300 -10

5/8/935/8/9609384407935181-300 -24-17

مبنا مهر مبین 128
مصطفی حق 17-24- 300-185هگمتان 

یکطلب جورقانی

1مصطفی حق طلبجورقانی
459 -300-24

1-مجید شعبانیان
464-300 -24

8/8/938/8/9609183146880182-300 -24-17

سهمحمد روستایی17-24- 300-187طاق گنبد پارس129
3-محمد روستایی

1047-300 -24
3- حمید رضایی

22/8/9322/8/9609188514172184-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

994-300 -24

خانه معمار تخت 130
محمد هندي 17-24- 300-188جمشید

سهورکانه

3-محمد هندي ورکانه
80-120-24

3-ورکانهمهدي کزازي 
1356-300 -24

8/9/938/9/9609188119963185-300 -24-17

آتیه ساختار 131
زهرا رضوانی 17-24- 300-189شهر

سهمجید

2- زهرا رضوانی مجید
16-120-24

2- نسترن شهبازي پور
353-100 -24

15/9/9315/9/9609188118550186-300 -24-17

132
پردیس صنعت 
مقاوم ساخت 

مهر
یکمحسن مهرجو24-17- 191-300

1-محسن مهرجو
555-300 -24

1- مهدي راغب
317-300 -24

7/10/937/10/9609188112297190-300 -24-17

مانا شارستان 133
سهمحمد اردکانی17-24- 300-192ماندگار

3-محمد اردکانی
28-120-24

3-مهرداد خورشیدوند
99-120-24

3-حامد میرزایی
494-100 -24

8/10/938/10/9609124938872189-300 -24-17

17-24- 300-311/10/9311/10/9609183177941188-احسان مسعودیانسهاحسان 17-24- 300-193همدان مجري 134



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

24- 120-327مسعودیانایده ال
3-میالد افشاري

592-100 -24

دومهدي جعفري17-24- 300-194رهاب گستر غرب135

3- مهدي جعفري
44-360-24

2- مهدي دماوندي
816-300 -24

2-حسین توچغازي
671-300 -24

24/10/9324/10/9609188524531191-300 -24-17

رهاب سازه 136
امیربنا پور 17-24- 300-195اطلس

دوحمیدي

2-امیر بناپور حمیدي
151-380 -24

2-یاسر وهابی
720-300 -24

1/11/931/11/9609183146575193-300 -24-17

مجریان بتن 137
سهمسعود میرزایی17-24- 300-197گستر الوند

3-مسعود میرزایی
1411-300 -24

3-وحید میرزایی
41-360-24

28/11/9328/11/9609365789030195-300 -24-17

تحکیم سازه 138
3-حامد حولگرسهحامد حولگر17-24- 300-201پیمانه

1385-300 -2417/12/9317/12/969188124956199-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

3- حسن حسینی
1272-300 -24

3-احسان الیاسی
1394-300 -24

زرین ساز 139
محسن جامه 17-24- 300-203آستانه

سهبلند

3-محسن جامه بلند
1039-300 -24

3-حجت اله حمیدي
30-340-24

30/1/9430/1/979183144351204-300 -24-17

کهن طرح 140
سهعلی احمدي17-24- 300-206گنجنامه

3- علی احمدي
311-120 -24

3-جعفر فرشادفر
290-120 -24

5/2/945/2/979187116946202-300 -24-17

حصین سازان 141
سهپرویز غیاثوند17-24- 300-207آریا

3-پرویز غیاثوند
1305-300 -24

3-حسن برچلوئی
1090-300 -24

8/2/948/2/979189520730203-300 -24-17

محمدصادق 17-24- 300-208صبا دژ اکباتان142
یکمسعودي

1- محمدصادق مسعودي
431-300 -24

1- دارا زنگنه
389-300 -24

9/3/949/3/979183159892206-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

سههادي رجبی17-24- 300-209چکاد افراز آژند143

3-هادي رجبی
220-120 -24

3-جواد خزائی
314-120 -24

3- فرشاد امیدي
1453-300 -24

11/7/9411/7/9709186117191207-300 -24-17

سازه گستر آریا 144
حمیدرضا 17-24- 300-211سپهر

سهروشناس باغی

2روشناس باغیحمیدرضا
23-310-24

3-سهیل طرالنی
1242-300 -24

3-علیرضا غالمی
35-340-24

23/4/9423/4/979183148932208-300 -24-17

دژ ایستا ناب 145
سهمهرشاد زندي17-24- 300-213اطلس

3-مهرشاد زندي
1387-300 -24

3-میثم ابراهیمی
1369-300 -24

21/5/9421/5/979185855029210-300 -24-17

سهامیر روان17-24- 300-217پی تیان رخ الوند146

3- امیر روان
36-360-24

3-سعید روان
91-360-24

14/7/9414/7/9709189110701215-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

نیکان کار ارگ 147
مصطفی کریمی 17-24- 300-221ماد

سهتبار

3-مصطفی کریمی تبار
1428-300 -24

2-امین بختیاري
42-380-24

11/8/9411/8/9709188150277219-300 -24-17

پیدا پی ریز 148
امیر امیري 17-24- 300-228پایدار

یکپارسا

3-امیر امیري پارسا
1067-300 -24

1-خسرو باباخانیان
13-380-24

پژمان عزیزپور 
1-سوئیدي

190-100 -24
3-فیروزيامیرمسعود 

375-30024

4/12/944/12/9709183131923227-300 -24-17

محمدقربان 17-24- 300-230خانک ساز سارد149
سهنیکخواه

2-محمدقربان نیکخواه
45-380-24

3- مهدي نیکخواه
157-380 -24

17/12/9417/12/9709188513487228-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

مهراد سازان 150
جعفري سعید 17-24- 300-232پایش پی

یکمتین

3- سعید جعفري متین
1274-300 -24

1-جمال پارسیان
529-300 -24

1-بهمن ایمانی
56-100-24

3-حجت لطفی خواه
155-380 -24

15/1/9515/1/9809183101041229-300 -24-17

بنا آباد سازان 151
سیدحامد 17-24- 300-233ماد

سهموسویان

3-سیدحامد موسویان
1122-300 -24
2-کمالی مریاناحمد 
892-300 -24

15/1/9515/1/9809188122302300-300 -24-17

بلند بنا گستر 152
ساسان نیک 17-24- 300-238فالت

سهسیر

3-ساسان نیک سیر
1454-300 -24

3-پویا فرآرا
32-340-24

9/3/959/3/989187826445307-300 -24-17



پایهمدیرعاملشماره عضویتشرکتردیف
افراد امتیاز آورشرکت

تاریخ 
صدور

تاریخ 
پایان 
اعتبار

شماره پروانه شماره تماس
اشتغال

یکه ساز گستر 153
مظاهر 17-24- 300-239آگرین

یکروزبهانی

1- مظاهر روزبهانی
136-380 -24

2-بابک برخورداري
1003-300 -24

1-سعید پاك بین
34-320-24

16/3/9516/3/989181511275308-300 -24-17

مهان شمس 154
سیدهادي 17-24- 300-242هگمتان

دواحمدي نژاد

3-هادي احمدي نژاد
1054-300 -24

1- مجتبی حکیمی
554-300 -24

3-متقی بصیرامیرحسین 
501-100 -24

2-صمد کولیوند
721-300 -24

15/4/9515/4/989183145260310-300 -24-17

ساروج اقلیم 155
دومجید نادري فر17-24- 300-252همساز آراد

مجید نادري فر
366-100 -24

پگاه رئوفی منش
379-310 -24

سروش کرمی
367-100 -24

24/07/9524/08/989188124260317-300 -24-17




