لیست پیمبوکبران رتبه بىدی سبل 1398
ردیف
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اتمبم صالحیت سبل 1398

1

یاؿیل آسیي

خَاد اسخوٌذ

احوذ اسخوٌذ

9141143828

98/11/07

یه

2

یاؿیل دیاس آرستایداى

علی اتَالحؼي صادُ

اهیش َّسفش

9143145634

98/09/11

یه

3

آب یاساى ػٌْذ

هیش هحوذ ػلیلی

تٌْام ًَصادیاى

9143060388

98/08/20

یه

4

ؿمایك آٍساى تثشیض

ستاب دػتخَاُ

هْذی آدهی

9143000929

98/08/01

یه

5

پشًیاى پذیذُ ًیىاى

اوثشؿاّی

هحوَد حوضُ ای

9147815250

98/10/02

دٍ

6

آب تاساى تثشیض

هشین لاضی صادُ خؼشٍؿاُ یَػف لشُ خاًی

9144351955

98/08/20

یه

7

ػثض یاؿاس تثشیض

فشصاًِ عادلی

ًمذ علی عادلی

9142198241

98/05/14

یه

8

وـت صٌعت ّذیِ تْـتی

هاله ًعوتی

هحوذ علی ػیفی

9143176626

98/06/23

یه

9

هشٍاسیذ ػثض تایواص

هحثَتِ ػیفی ًادس گلی

سضا تخــی

9336636191

98/10/02

یه

10

هعواساى ػثض گؼتش تثشیض

حؼي حیاتی

حؼي حیاتی

9143000786

98/10/02

یه

11

فاساد آرس آتادگاى

هیشخلیل لشیـی ًؼة هیشخلیل لشیـی ًؼة 9143151316

98/09/26

یه

12

فضا آسا تثشیض

آسؽ فتحی لشُ خِ

آسؽ فتحی لشُ خِ

9141007604

98/10/17

دٍ

13

پَیا گلـي ػٌْذ

لادس ؿَلی

اصغش سلوی

9149022202

99/02/22

پٌح

14

سُ آٍسد ػثض

هدیذ تشادس چاپاسی

علی عثاد صادُ

9144138479

98/10/11

یه

15

تْفش وـت تثشیض

تْضاد اػعذی

علی اػعذی

9144094926

98/07/22

دٍ

16

طشاحاى فضا ػثض آػایؾ

افـیي لاػوی

ًشگغ احوذی علی ًؼة 9142521865

98/08/20

ػِ

17

دًیض آریي تثشیض

هحوذ لذیوی

آرس عثاػی

9144149208

98/11/07

دٍ

18

ػپْش اًذیـاى آرس

لشتاى وشین صادُ

خذیدِ ػلطاًی

9143026542

98/10/16

یه

19

هْشٍسصاى ػثض تثشیض

حؼي علی ؿیشی

سػَل صفشصادُ

9144142670

98/11/07

یه

20

چٌاساى گؼتش ػٌْذ

صیٌة للی پَس

اوثش للی پَس

9147646985

98/06/11

دٍ
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21

وَهِ گؼتش ػٌْذ

هحوذ پَس فشج

هیٌا اتشاّین ًظاد

9144047962

98/06/23

یه

22

یاؿیل گؼتش تَػىا

هعصَهِ اػواعیلی

ٍحیذ اػواعیلی

9144799564

98/10/30

دٍ

23

تاغ ػثض پَؿاى تثشیض

اتشاّین ػائیلی

لیال هحوَدی

9148024965

98/09/12

ػِ

24

یاؿیل پَؿاى تثشیض

عثاع هیشاًی

عثاع هیشاًی

9149135509

98/08/13

یه

25

فضا آساء وؼشی

هْؼا فتحی لشُ خِ

فاطوِ دٍاتگشی تذس

9148908348

98/11/03

یه

26

ًَیي اًذیـاى گیتی

علی حؼیي فتحی

هٌصَسُ هحوذی

9143082976

98/08/13

یه

27

ػتاسُ تام ػٌْذ

طیال تذل صادُ

صوذ تذل صادُ

9144055371

98/09/12

دٍ

28

ًؼتشى ػشای ػثض تثشیض

صوذ سعذی

ػعیذ خلیلی

9144092109

98/08/29

یه

29

صسیي ؿىَُ ػثض ػٌْذ

هحوذ اًدام

سضا اًدام

9144107021

98/09/26

دٍ

30

پاسػیاى ًیه گؼتش ػٌْذ

لیال ًیىوشدی ولِ خاًِ لیال ًیىوشدی ولِ خاًِ 9142583522

98/11/25

پٌح

31

ساػپیٌا گَّش ػثالى

ػپیذُ پَس عثذالعلی غالم حؼیي پَس عثذالعلی 9149012458

98/12/22

پٌح

32

احیا گشاى ویویا پؼٌذ تاٍسیظ

آیذا ؿشتتی

هشین تاٍلاس

9144055371

98/09/05

دٍ

33

آرس تَاى فشػا

خذیدِ هحشهی

عَض هحشهی

9143086214

98/06/25

یه

34

یـیل پاسال تثشیض

ػحش خذائی تاّش

علی ػعیذی

9144092463

98/09/25

دٍ

35

دیْین آرس پاد

تْشٍص سحین صادُ

ػاًاص فشیذ

9143095484

98/09/26

یه

36

یاؿیل یَل گؼتشاى تاٍسیظ

هْذیِ خلیل صادُ

هیٌا پَس تمی

9142420978

98/11/15

دٍ

37

هذیشاى ًاٍسٍد تثشیض

ًادسُ گٌدِ

داٍد گٌدِ

9143099615

98/09/12

ػِ

38

ػثض آٍساى صادق آرس

علی عثاػی

علی عثاػی

9141024812

98/08/13

دٍ

39

آلتیي یَسد آرستایداى

هْذی فیاضی ػشاتی

ٍحیذ ؿفائی

9141075504

98/10/11

یه

40

ػٌگ فشؽ ػثض گاتشیغ

احذ هیىائیلی

هظگاى سحیوی

9144152966

98/09/04

یه
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41

ایلیا گؼتش تثشیض

ًشگغ اوثشی افخوی

هحوذ خاوٌظاد

9146486700

98/10/11

چْاس

42

صهیٌِ ػاصاى ػثض آرستایداى

ساهیي علی اؿشفی

ساهیي علی اؿشفی

9143105462

98/10/11

دٍ

43

طلَع طالئیِ ػاساى

ًیش خعفشی

ػداد هحوَدی

9144054190

98/10/24

یه

44

ػثض آًٍذ ػثالى

خعفش اوثشی ثاًی

خعفش اوثشی ثاًی

9144040141

98/09/26

یه

45

طلَع ػثض تثشیض

هیىائیل هحوذیاى

هیىائیل هحوذیاى

9143064914

98/10/02

دٍ

46

خذهتگضاساى ػثض

علی عثاد صادُ

تْشٍص آتَ

9144138479

98/08/22

یه

47

گٌدیٌِ ػثض هْش آرستایداى

هؼعَد للوی

یًَغ للوی

9149041492

98/10/02

دٍ

48

طشاحاى طثیعت ػثض تثشیض

ًَسات آتشام ػش ویغ یاًغ حؼي ّوشاّی

9149152415

98/11/23

ػِ

49

صس واوتَع تثشیض

ػوایِ ػیفی

ػویشا هیضاپَس

9144795626

98/11/15

دٍ

50

تْیٌِ واساى ػثض تثشیض

فشّاد صادلی

ػداد عوَ اٍغلی صشاف 9149135012

98/07/29

یه

51

ػٌْذ واس ػفیذ

فشیثا صفشصادُ

سػَل صفشصادُ

9143113617

98/11/15

یه

52

سایي تثشیض

ػیذ خوال ػیذی

ػیذ ووال ػیذی

9143145634

98/07/21

یه

53

پشدیغ گلْای ایشاًیاى

سٍیا اتشاّین ًظاد

یحیی اتشاّین ًظاد

9141014860

98/11/23

یه

54

تزس افـاى ػٌْذ

هحوذ خوالی

هحوذ خوالی

9141005836

99/01/18

پٌح

55

یاؿیل آسیي ػثالى

عاطفِ حٌفی

عاطفِ حٌفی

9142366117

98/08/06

دٍ

56

گلـي ػشای تثشیض

فاطوِ تیشاهی

اتَالفضل ؿعثاًی فش

9143167433

98/07/30

یه

57

اٍسهاى گؼتش آرستایداى

هْذی تاغثاى تاؿی

تٌْاص آصف ؿمالی

9144126385

98/10/04

پٌح

58

اللِ ّای ػشخ طثیعت آرستایداى

آسصٍ ؿیشی

هیثن عثاع صادُ

9149242040

98/10/11

چْاس

59

آًی تتي آرستایداى

هحوذ اسخوٌذ

اتَالفضل اسخوٌذ

9141146252

99/09/10

یه

60

حیات ػثض تثشیض

طیال صسگش طاالسی

طیال صسگش طاالسی

9143000786

98/10/11

یه

لیست پیمبوکبران رتبه بىدی سبل 1398
ردیف

وبم شرکت

مدیرعبمل

رئیس هئیت مدیره

تلفه همراه

اتمبم صالحیت سبل 1398

61

آًی چوي آرستایداى

ػاسا اصالًی

پشی ًاص لشتاًی

9144120800

98/10/11

دٍ

62

ػحش تاًؼَی آرستایداى

احذ سًدثشاى

احذ سًدثشاى

9144061265

98/05/07

دٍ

63

طثیعت ػثض طشح ػٌْذ

ػیاهه ػیفی

هحوذ حؼیي ػیفی

9144795626

98/09/26

پٌح

64

هٌْذػیي هـاٍس ًیایؾ گؼتش ًیىاى

صذیمِ حوضُ ای

احوذ حوضُ ای

9144054190

98/11/15

ػِ

65

آسهاى ػثض آرستایداى

پشیا تیشام صادُ

فیشٍص تیشام صادُ

9142337866

98/08/29

دٍ

66

هٌْذػیي هـاٍس پشچیي ػثض آرس

همصَد آلایی

آسصٍ آلایی

9144148993

98/09/12

یه

67

چتش ػثض

ػعیذُ هؼاح هاساالًی ػعیذُ هؼاح هاساالًی 9143042079

98/11/15

یه

68

هٌـَس طثیعت تثشیض

صالح وشین صادُ

الٌاص لصاتی ًاخی

9141028588

98/08/06

یه

69

یاؿیل تاخیؾ تثشیض

سضا سضاصادُ

اتَالفضل اػذ پَس

9148447965

98/08/06

دٍ

70

آریي ًمؾ گؼتش اسن تثشیض

پشٍاًِ هشادی الًَذ

پشٍاًِ هشادی الًَذ

9147615647

98/10/17

دٍ

71

گضیٌِ ػثض تثشیض

پشٍیض ویاًی

پشٍیض ویاًی

9141066361

98/10/11

یه

72

واج ػثض ػٌْذ

لیال لشتاًی

ًیوا پیشصُ

9141184885

98/09/11

یه

73

یاؿیل طشح تاٍسیظ

هیٌا پَس تمی

هیٌا پَس تمی

9144153580

98/11/23

ػِ

74

سضَاى گؼتش آرستایداى

فشاص آئیي

علی اصغش تاتاصادُ اػثك 9144126385

98/10/11

یه

75

چوي ًمؾ پاسع

علی لَچِ صادُ

9147699833

98/08/13

چْاس

علی لَچِ صادُ

