
شماره نظام مهندسیشماره همراهشماره تماس ثابتمدیرعاملشرکتاستانردیف

3195020275913220088940980834محمد مهدی محمدیآریا تراز جیاصفهان1

3136515846913308830740890504سید افشین موسویانبرگ سبز مشتاقاصفهان2

3153752794913321873440940753حبیب اله رضایی موسی آبادیتعاونی گلخانه سازان خودسازه گلشناصفهان3

9134320054913432005440990877مهرداد براتی جوانه کشت سوریناصفهان4

3133687395913311290040960806محمد شاه بندریراه دشت اسپاداناصفهان5

315372309913322230840900575مرتضی اکبریانسایه بام سبز زاینده روداصفهان6

9132321678913232167840860284محمد جواد صالحیفنی مهندسی رویان نجف آباداصفهان7

9133216995913321699540950771سعید کریمیفنی مهندسی سپاهان نوید سازه گلشناصفهان8

09132220613 0913222061340950759 علی کریمی فنی مهندسی کلبه همیشه بهار گلشناصفهان9

3153753511990113173840990863زهره علی پور موسی آبادیفنی مهندسی گل خانه سازان آشیانه سبز خلیج فارساصفهان10

3138322011913106859140950769عزیز اله امینکشاورزی بهار پردیس اصفهاناصفهان11

3155432513913361886840970810امیرسعید خنشانکشاورزی کاوین جوانه پالیزاصفهان12

3136702300913288002540940749سروش قائدیگروه کشاورزی سدید رویش ویستااصفهان13

3135294070913325740740860262کامران نوذریمهندسی کاخ سبز چهلستوناصفهان14

9133313094913331309440990855مهدی براتیویرا سازه کاران ارکیدهاصفهان15

3152384291913864498740950713ابوالفضل رحیمیهاله سبزسپهراصفهان16

3153758118913321903040910650محسن کریمیشقایق پروران شبنم دوست شهرضااصفهان17

9138025134913412696540980826علی اکبر کالنتری دهقیبهارسازان فروغ فردا اصفهان18

26442386149124644377310960212مرضیه یوسفیارمغان چهار فصل توسکاالبرز19

2643009128602811310940144حمید امیرسیدیکیمیاسازان سبز فرازهامونالبرز20

32533721کوروش جعفری طائمه آریکان غربالبرز21
09123617236

09127652817
310860270

4134418358914412151310860102امیر توحیدی مهر زرین کشت پردیسآذربایجان شرقی22

4135517726914306228610960461مهدی شیردلپالیزان گل پویاآذربایجان شرقی23

9143238417914323841710890258فاضل شکوریعصر کلبه سبزآذربایجان شرقی24

9178849488917884948860980228نادیا ساربانیتعاونی شکوفه باران رستمیبوشهر25

9177726246917772624660970219بهمن لکتعاونی گلخانه ای گل رز تنگستانبوشهر26

7735328420917373673260820003حسن اسماعیلیشرکت تعاونی بیرم کشتبوشهر27

۱۳۶912334622870991211 ۲۲۸۹۵رشید اختیاریآلتین کشت ارستهران28

86054931916804923370991203وحید سیه پلوپارسیان قطعه جنوبتهران29

۸۸۳۷۵۵۲۶912846598770991202-۰۲۱هومن بنی آدمتیام اطلس مدرنتهران30

۲۲۱۲۱۵۰۳912388788470961041-۰۲۱على سیفخدمات مهندسی سریرپیتهران31

88554499912407899070920798مرتضی شاه محمدیرواق سبز فدکتهران32

26212379912419149470890481غالمحسین خواجه تبریزیره پویان جبهه سبزتهران33

۲۶۷۶۷۷۸۱912318959170931046-۰۲۱سید علیرضا چایچیشرکت آوای نسل فردای آریاناتهران34

2144081971912317611970971134بهزاد تیموری غربشرکت همتاسازه آرکاتهران35

3491001840912407325270971138حسین مشکیگل آذین بمتهران36

2184321234912040670870981175علی نوریگلستان نگاره گلپاتهران37

9121443811912417773070880320افسانه زارع زادهمهندسی کشاورزی گلخانه سازان نو اندیش پارمیستهران38

۸۵۵۵۶۸912127843470991199-۰۲۱محمدرضا بقائی راوریندا پرداز انفورماتیکتهران39

۲۲۷۹۹۱۲۹912046113870991237-۰۲۱علی داریوشنهال رویش داریوشتهران40

454870991298 387 912 4548 387 912 سید محمد موسویشرکت بناسازان زنجیره تولید هیرکانتهران41

02144335025912558441470991265محسن سعادت منشاسرار پویای شرقتهران42

91307557970913075579770861126احمد مختاریپارس دشت چهلستونتهران43

02166565060912575384170991252حمیدرضا باقری یزد آبادیگل سبز فرداد میثاقتهران44

ازپیمانکاران گلخانه سلیست



77056070912540703770961065مهدی بهشتیانیکتا کشت سرزمین سبزتهران45

71323224129173109608140970699حمید رضا کشاورزطلوع سبز هونام زیمافارس46

7138205301۹۱۷۷۱۸۶۷۹۳140970694جواد یزدانینیک سازان سداد پارسفارس47

7132424201۹۱۳۱۱۷۲۳۸۷140900715خلیل ریخته گرانامید آشیان سبزفارس48

28327553259127809352150980150علیرضا کرمیشرکت تعاونی گلخانه ای سبز قزوینقزوین49

28333613299121821811150980145حمید احمد سلطانیمانی آبیار کاسپینقزوین50

34343663429131911181190980387ساسان کفائیسبز اندیشان سالم کشت آسیاکرمان51

34324872349127371123190980408حمید فیضیشرکت کشاورزی و بازرگانی فرکان دشت پاککرمان52

91861979449186197944180970406وحید کشاورزشرکت صنعت سبز فرامانکرمانشاه53

92133492879183134907270940234محمد باقر لکزیست سامانه پردیسهمدان54

35382490099131516414280820003مهدی جلیلیکشت آوران یزدیزد55


