
 89سال (تَسعِ ٍ احذاث ٍ تْیٌِ سازی) لیست شرکتْای هَرد تاییذ در کویتِ ارزیاتی پیواًکاراى
 

ردیف 
ًام شرکت 

شوارُ تواس هذیر عاهل 
تعذاد کار 

هجاز 
سقف ریالی 

  2 09373942080غالهعلی عرب  الىترٍ زاًص زاگرس  .1

  2 09139820079علی عسیسی الىتر ضْاب هریه   .2

  2 09131273484عسیس ًیک سرشت اًرشی گستر هطاید   .3

  2 03827372243حسیي هیراحوذی اتَشر لسرت   .4

  2 09132820193 فیرٍز تیگلریاهیس هریه   .5

  2 09133828198عَضعلی علی تیگی 0ایوي فرٍغ تي   .6

  2 09131260592علی ّالکَیی الىترٍ زلتای فارساى   .7

  2 09133836338ًظرعلی حسیي هیرزایی ایوي فدر تي   .8

  1 09139855373ّادی علی تیگی اطویٌاى فرٍغ تي   .9

  4 09131135596فضل اهلل سالن آریي آرن   .10

  4 09131812118هحوذجاى قیصری آشرذص ًَغاى   .11

  2 09137714732هجیذ یذالْی آرٍیي گستر زاگرس   .12

  2 09139802095هحوذ هحوَدیاى آرٍیي سازاى زاگرس   .13

  2 09131662681جَاد استکی آشیي ًمص خی   .14

  1 09133856015داریَش ّیثتی  آریا فَالز زهاًٍس   .15

  3 09131812483هصطفی دّکرد هیرزایی آشرذص چْارهحال   .16

  1 09132842478ّاشن عسگری افك اًسیطاى زاگرس   .17

  1 09139840025داریَش سلطاًی آشرآب ذطَط پرًیا   .18

  3 09133829158داٍد عثاسی آشرذص لرزگاى   .19

  2 09131055491اتَالحسي قریشی ی زرزوَُ تام ًیرٍ  .20

  3 09133813485فریذٍى کریوی پارس ًیرٍی زاگرس   .21

لیست سیاُ  09139750831رسَل صیفَری پرتَ ًگیي خٌَب   .22

  1 09137027864قذرت اهلل عسگری پیطگاهاى ًیرٍفي ارزل   .23

  3---- سعیذعلیذادی تاتلَ تَلیسی فارس   .24

  1 09133834158ضااسکٌذری احوذرتاراز تام پارسیاى   .25

  2---- لْراسة ایسد پَر خْاًثیي فیل آتاز   .26

  1 09132100585ًادر هلکی الىترٍ زلتای تْارستاى   .27

  1 09137223848رسَل اهیرخاًی ًیرٍگستراسفٌس   .28

  1 09131031051علی اکثر پیرعلی پَیا وَضص خی   .29

  1 09137402024اسذاهلل صیفَری یىتا گستر زرزوَُ   .30

  1 09131849704احوذرضا اتارری یاٍررخ   .31

  1 09139816911عثذاهلل هَهٌی لائن ًَر ضلوسار   .32

  1 09139807519هْذی یسداى پٌاُ هْسی گستر زضته   .33

  1 09132157377ًجات صیفَری ًیرٍ تَاى ًیورٍز   .34

  1 09131855309اهیر شفیعی زلتا تَاى خْاًثیي   .35



  1 09132823877غالهعثاس ًادری یاسیي تلساخی   .36

  2 09132806812اتراّین اهیٌیاى رعس ضْرورز   .37

  2 09133828197هحوذ علی طادی زرذطاى صٌعت چْارهحال   .38

  2 09133837925حوذاهلل هحوذی تٌسر زرزوَُ   .39

  1 09132820458آیت اهلل عسیسپَر ذطایار ًیرٍی ترتیاری   .40

  4 09131838600هْذی اسواعیلیاى تاتاى فرذطْر   .41

  1 09133094399رسَل هسرٍعی رعس آرا ًیرٍ   .42

  1 09132829051حسي قٌثریاى هَزت ضْرورز   .43

  1 09132370067غالهرضا ّادیاى فٌی ٍ هٌْسسی ًیرٍ سرام آشیي   .44

  2 09133826012علی شریف رٍضي وار ترٍخي   .45

  1 09131340401فیض اهلل صیفَری رعس آسای ترتیاری   .46

  1 09136511859یسی حسي عسًگیي ترق هریه   .47

  1 09131830384شْرام ّیثتی ّفطداى لسرت   .48

  1 03827363311یحیی احوذی ٍحست عیسی آتاز   .49

  1 09131813229زّرا قادری فالت تر فرذطْر   .50

  1---- ّژیر زًگٌِ پَر ًَاب لرزگاى   .51

  1 09131848995علیرضا هحوذعلیساُ ًَرپرزازاى ساهاى   .52

  2---- عسیسی  علیذادسثس وَُ ارزل   .53

  1 09132832437جوشیذ اهیری شیراًی سیٌا لرزگاى   .54

  1 09132812580هحوَد هحوذ صادقی ضة ضىي ترٍخي   .55

  1 09132815045حاتن حسیٌی ضة آشیي فرازًثِ   .56

  1 09139828168هٌصَر صیفَری ضة ًوای سپاّاى   .57

  09131811309داٍٍد فتاح پَر رعستام ترتیاری   .58

  1 09139837428عست اهلل کریوی ًَیي لرزگاى  ًَرتاراى  .59

  09132848350اتراّین رزازی هیثن ترٍخي   .60

  1 09132826728هسلن جعفری ًَرافطاى فرذطْر   .61

  2 3385702هسعَد فتاح پَر ًَرغرب ترتیاری   .62

  1 09133821362تْرٍز قریة پَر گیتی فرٍز هوسٌی   .63

  1 09131816351علی حسیٌی ًَرافطاى سثسوَُ   .64

  1 09131819953هحوذرضا هحوذی راسد الىتریه   .65

  1 09133273432حاتن حسیٌی لائن ًَر وطاٍرزی   .66

  2 09133803115تْرام کاشاًی فر فسن   .67

  1 09138818502سعیذ خلیلی پَر سیوا سپْر زًا   .68

  2 09133839015صفرعلی عالی پَر ًَرآشیي رضا   .69

  1 09139068743غالم شیرٍاًی ًَرافطاى ترتیاری   .70

  2 09132859656یسداى عثاسی ًسین ًای   .71

  1 09132832272فتح اهلل رضایی زایٌسُ رٍز چْارهحال   .72

  2 09133848109هْراب اهیری زریي واراى زرزوَُ   .73



  2 03825221089یعقَب حثیثی ًَیس ترق لرزگاى   .74

  1 09133817112( هستِ ًوایٌذگی هجتثی پا)هرتضی تاستاىسپٌتا تَاى   .75

  1 09382338485حوسُ علی کریوی رزٍُ رٍیاى الىتریه سپاّاى   .76

  1 09131855089سلثعلی خاکسار ًَر افطاى تلساخی   .77

  1 09131838322هسعَداهیٌی چٌار   .78

  2 09132827132هَسی قلی زادُ فراهیي وارّفطداى   .79

  1 09137009451شْرام اصغریاى دّکردی وَُ سرخ   .80

81.  
آٍراى ٍ تَسعِ ترلاب  في

چْارهحال 
  1 09169717854اهاى اهلل جَّری سَرشجاًی 

  1 09139841229هجیذ پرٍیسی تاراز ذلیح فارس   .82

  1 09131857685شْاب هحوَدی رذص آشیي چْارهحال   .83

  2 09139797689هجیذ هحوذ قاسوی تَاى ًیرٍی ساهاى   .84

  1 03342621002هرین عثذالْی الىتریه ًرخس وَّرًگ   .85

  1 09139807505اهیر حسیي ًادری زیوِ ترتیاری   .86

  1 09133807422هجتثی درخشاى رّگطای ترتیاری   .87

 09137012500جوشیذ صالحی ته ًَرز    .88
تِ علت )تأییذ هشرٍط 

( عولکرد ضعیف

  1 09131813577اتراّین کرین اهلل دّکردی ترق ایوي چْارهحال   .89

  1 09139277290دُ صحرایی کاهراى صادقی زرسا ًگیي زاگرس   .90

  2 0382352-2965جعفر قلی تْراهی پیواًىاری خعفر للی تْراهی   .91

  1 09132870965هحوذ یار حسیي پَر پرزیس هریه   .92

  1 09133110477علی یسداى پٌاّی رٍیاى الىتریه سپاّاى   .93

  1 09131848284شفیع کریوی ًاغًَی هْسلرزگاى   .94

  1 09138874741کی علیرضا ترپسرام سفیس زضت   .95

  1 09362120907داٍد رشیذی ّفشجاًی الىترٍ صٌعت خْاى تیي   .96

 09131812690هحوذ حثیثی تاتادی اطلس وَش ضْرورز    .97
تِ علت )تأییذ هشرٍط 

( عولکرد ضعیف

 09132819097احوذ رستار ستارُ سْیل ترٍخي    .98
هشرٍط تِ ارائِ گَاّی 

آهَزش 

 09138853221تْراهی سجاد آریا الىترًٍیه زاگرس    .99
هشرٍط تِ ارائِ گَاّی 

آهَزش 

  2 09137720191یار علی حثیثی پرتَاى لرزگاى     .100

  1 09133813314حسیي هرادی پارت ویا زاگرس   .101

  1---- ایواى سیَری تاتاى ًیرٍی هاراى   .102

   09132828640فاطوِ هرتضایی اٍراًَس چْارهحال   .103

 09138299161تاتادی  پیام اهاًیپیام زرزوَُ ترتیاری    .104

ارائِ وارّا حس اوثر تا )

سمف زُ هیلیَى تَهاى 

 (تِ هست ضص هاُ

  1 09133174355خذاداد طْواسثی تَاى گستر هرٍاریس   .105



  1 09132020241غالهرضا خجستِ تخت الىترٍ صاعمِ گلچیي   .106

  1 09131833033راهیي هرادیاى فارساًی ًیرٍ گستر هیسزج   .107

  1 09138853221سجاد تْراهی اگرس آریا الىترًٍیه ز  .108

  1-------- حویذ تاسَ گٌذهاًی هاّاى والر زاگرس   .109

  1 09137349248تَرج رضایی هماٍهت گستر زاگرس   .110

  1 09133829352هَسی حثیثی رازاى   .111

  1------- لطف اهلل هرادی  وَّسارزرزوَُ   .112

  1 09132800218داٍد اسواعیلی دّکردی ذسهات پیطگاهاى صاعمِ   .113

  1 09138842414سجاد زهاًی فرادًثِ ًَرًوا سازاى زاگرس ترٍخي   .114

  1 09139827742اسفٌذیار تیوَری تاتاى رسای ضْرورز   .115

  1 09133850441خذایار فتاح پَر رز تام   .116

  1 09133174355خذاداد طْواسثی تَاى گستر هرٍاریس   .117

  1 09137022330اصغر رحواًی خَاُ زیاًت زاگرس   .118

   0913914300ًقذ علی هحوَدی چالثطاًی زاًیال گستر لرزگاى   .119

  1 4622788 رسَل زهاًیارغَاى گٌسهاى   .120

  1-------  رٍضي وارترٍخي   .121

  1 09133813385سیذ صادق حسیٌی هْتاب گلسضت ضْرورز   .122

  1 09132157012اسذ اهلل هَلَی فٌی ٍ هٌْسسی حىوت ٍرزًداى   .123

  1 09132802582رضایی  هْردادخْاى افرٍز زّىرز   .124

125.  
فٌی ٍ هٌْسسی تَاًا ًیرٍ 

وَّرًگ 
  1 09133809357صادق یَسفی تاتادی 

  1 09131840776داریَش هحوَدیاى سیٌا سازُ زرٍیطاى   .126

  1 09131821320شاپَر هحوَدی اصالى ًیرٍی ترتیاری   .127

  1 09132801018احوذ تَکلی رعس الىتریه چْار هحال   .128

  1 03824232504تاقری هجیذواٍش ترٍخي   .129

  1 09131028683فرّاد حاجی پَر آریي آتریس هیالس   .130

  1 هسعَد کریوی آفتاب چْار هحال   .131

  1 علی اردشیری ًَاگستر لرزگاى   .132

  1 03813346193 ضروت پرزیس پرتَ   .133

  2 تْوي حثیثی هْتاب ضة ترتیاری   .134

  2 ضرغام یرداى پٌاُ زریي زهیي ترتیاری   .135
 


