
دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف
اروميهشايان نيرو رسان غرب3000000الف-Aنرمال71673پرويز بشك1آزادنيا مرتضي11400/09/18
اروميهاروم برق محور آذربايجان4500000الف-Bنرمال71786حسن بروكي ميالن1احمدوش آقباش پنجعلي21400/09/24
اروميهايلدرم صنعت آذربايجان1500000بنرمال71849معصوم  طاهري3احمدي رضا31400/09/27
اروميهنيما برق اروميه1500000الف-Aنرمال71686علي فرمان مرادي انهر1اكبرزاده آذر وحيد41400/09/20
اروميهآريا الكترونيك اروم1500000الف-Bنرمال71621غالمعلي دربان حق2اكبريان تك آغاج علي51400/09/16
اروميهنيكو بنيان نيرو گستر1500000الف-Aنرمال71669پريسا مرادي1امراللهي محمدحسين61400/09/18
اروميهاروم برق محور آذربايجان1500000بنرمال71842مجيد صفوي آذر2بابائي بابك71400/09/27
اروميهشاهين اخگر الكتريك1500000الف-Aنرمال71848محمد حسين محمودي2بختياري مقدم پونه81400/09/27
اروميهنيرو رسان مانا1500000بنرمال71753جمال  باقري اسالملو 3بشارت دوست حسن91400/09/23
اروميهنيكو بنيان نيرو گستر1500000الف-Aنرمال71799جواد قاسمي1بهرامي نازكي اسماعيل101400/09/25
اروميهآراز برق اروميه1500000الف-Aنرمال71838بستي حسن پور1بهرامي نازكي اسماعيل111400/09/27
اروميهآريا الكترونيك اروم3000000الف-Aنرمال71702اكبر حسن زاده2بيرشك امير121400/09/21
اروميهپيشرو صنعت اروم ماندگار1500000الف-Bنرمال71615علي جعفرنژاد 2پاشا فرشيد131400/09/16
اروميهمهان ابزار آرتا شركت4500000الف-Aنرمال71779مرغوب كرمي جوشن2پيشوري حسن141400/09/24
اروميهاروم صنعت برق1500000الف-Bنرمال71748حسن واحدي1جهانگشائي رضائي مهدي151400/09/28
اروميهايلدرم صنعت آذربايجان3000000الف-Aنرمال71742بهاالدين ميروپور2جوادي فرد ناصر161400/09/22
اروميهاروم تجارت كاسپين1500000الف-Aنرمال71598فاطمه جعفر پروين2جوان بخت سعيد171400/09/17
اروميهتوسعه آفرينان آبديس1500000الف-Bنرمال71722ملوك وقت شناس2جوان بخت قولنجي منصور181400/09/22
اروميهتايمازبرق چي چست1500000الف-Aنرمال71800كريم پاشايي باريس1حاجي حتملو سيدهادي191400/09/25
اروميهآريا الكترونيك اروم1500000الف-Bنرمال71879رامين وهابي هاشم آباد2حسين زاده اوصالو افشين201400/09/28
اروميهنيرو رسان مانا1500000الف-Aنرمال71927علي  مخوفي علي خواجه 2حسيني سفيدان سيديعقوب211400/09/30
اروميهآذر كنترل آراز1500000الف-Aنرمال71938سوقارعلي سهرابي2حسيني سفيدان سيديعقوب221400/09/30
اروميهآريا الكترونيك اروم3000000الف-Bنرمال71883يداله عبادي كهريز2رحيمي محمدرسول231400/09/28
اروميهپيشرو صنعت اروم ماندگار3000000الف-Bنرمال71813حسين پناهي آذر1رحيميان داود241400/09/25
اروميهآريا الكترونيك اروم3000000الف-Bنرمال71884طاهر پورمند2رضازاده جواد251400/09/28
اروميهاروم ارتباط عصر1500000الف-Aنرمال71672ناصر قديمي ملكي و شريك 2سادات مدينه سيدمهدي261400/09/22
اروميهاروم صنعت برق4500000الف-Bنرمال71750سجاد محمودي برنج آباد1سبزچي يگانه رضا271400/09/25
اروميهنگين برق اروميه1500000الف-Aنرمال71726فريدون بابازاده عربلويكان2شادان علي281400/09/22
اروميهشاهين اخگر الكتريك1500000الف-Aنرمال71846علي عمرزاده3شريف زاده اقدم اسماعيل291400/09/27
اروميهتكسان نيرو1500000بنرمال71523طاهره رخسارطلب آذر2شفيع پور يوردشاهي سجاد301400/09/16
اروميهپايا ارتباط سازه باختر1500000الف-Bنرمال71684بهروز حاجي زاده1صمدزاده نقده رضا311400/09/18

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1400/09/16 تا تاريخ 1400/09/30)
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اروميهتابلو راه انداز نرم1500000الف-Bنرمال71835رضا نوري3عسكري توحيد321400/09/27
اروميهتكسان نيرو3000000ج-Aنرمال71877زهرا صادقي مهر2علي پور مهدي331400/09/28
اروميهپيشرو صنعت اروم ماندگار1500000الف-Aنرمال71617مجيد جودت قره باغ2عليزاده ارنسا بهزاد341400/09/16
اروميهناب انديشان توانا صنعت4500000الف-Bنرمال71647هاشم  حقي حسن آبادي2غالمي نژادمقدم فرشاد351400/09/17
اروميهپيشرو صنعت اروم ماندگار1500000الف-Bنرمال71616زيبا عثمان نژاد گندوك مال2فتحي امير361400/09/16
اروميهآراز حفاظ نيرو1500000الف-Bنرمال71899سيروس موسي زاده1قاسمي بابك371400/09/29
اروميهآراز برق اروميه1500000الف-Aنرمال71907ابولفضل همتي3كرمي هرگالن حسن381400/09/29
اروميهاروم برق آزمون1500000بنرمال71796محمد شيخ زاده1كريمي آذر ابراهيم391400/09/25
اروميهمهان ابزار آرتا شركت1500000الف-Bنرمال71820حيدر علي اسماعيلي اوصالو2كريمي جعفر401400/09/28
اروميهاروم برق اسپوتا1500000الف-Aنرمال71670مهرانگيز رستمي گزنق2كريمي عثمان411400/09/22
اروميهآراز حفاظ نيرو1500000الف-Bنرمال71898داود ساسان3محبوبه اي اميد421400/09/29
اروميهناب انديشان توانا صنعت1500000الف-Aنرمال71650معصومه جعفري ساعتلو3محمودي رضا431400/09/20
اروميهپيشرو صنعت اروم ماندگار1500000الف-Aنرمال71687قدرت اله حاجي زاده3مختارزاده راضيه441400/09/18
اروميهشاهين اخگر الكتريك1500000الف-Bنرمال71798قاسم اسمعيلي گنگچين1مردي ثاني محمدرضا451400/09/25
اروميهايمن سازان اروم درنا1500000الف-Aنرمال71944كاظم خليلي3مسعودي هروان سجاد461400/09/30
اروميهآراز حفاظ نيرو1500000الف-Bنرمال71901سميه فرضائي2مهپور علي471400/09/29
اروميهتوان يكتا برق اروم3000000الف-Bنرمال71710احمد احمدي2مهرآفرين راشين481400/09/21
اروميهنوين سنجش اسپوتا1500000الف-Aنرمال71908شهرداري اروميه3مهردادثاني رحيم491400/09/30
اروميهآراز حفاظ نيرو1500000الف-Bنرمال71900بهرام جليل زاده1موسي زاده خضرآباد بهنام501400/09/29
اروميهناب انديشان توانا صنعت6000000بنرمال71677غالمعلي حساسي صوفياني3ميرزائي عبدالباقي511400/09/20
اروميهايمن سازان اروم درنا1500000الف-Bنرمال71758جعفر ميروزاده خانقاه2نوري باغبان الهام521400/09/23
اروميهتايمازبرق چي چست1500000الف-Aنرمال71448فاطمه  قنبري2نيك مهر بهناز531400/09/25
اروميهاروم برق محور آذربايجان3000000الف-Bنرمال71789قاسم دلير1هوشمندفر مجيد541400/09/24
اروميهتابلو راه انداز نرم1500000الف-Bنرمال71837رخساره حميدي شيشوان1وحيدسليم زاده جعفر551400/09/27
اروميهايلدرم صنعت آذربايجان1500000الف-Aنرمال71622فرهنگ  عيسي2ولي پور طالتپه احسان561400/09/16
اروميهاروم ارتباط عصر1500000الف-Aنرمال71777نادر  نعمتي قشالق1ولي زاده قلعه جوقي قمررخ571400/09/27
اشنويهانتقال گستر اشنويه1500000الف-Aنرمال71601بختيار رنگين2جودت سنگان احسان581400/09/16
اشنويهانتقال گستر اشنويه1500000الف-Aنرمال71780محمود جامعي2جودت سنگان احسان591400/09/24
اشنويهانتقال گستر اشنويه3000000الف-Aنرمال71803محمد شريف شريفي2جودت سنگان احسان601400/09/25
اشنويهپيشتاز برق زاگرس3000000الف-Aنرمال71887انور علي پور2رحماني فاروق611400/09/28
اشنويهصنعت برق افق صبا1500000الف-Aنرمال71701عبدالكريم شاهين نژاد2وحداني كريم621400/09/23
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اشنويهانتقال گستر اشنويه1500000الف-Aنرمال71784فاروق احمدي آذر2وحداني كريم631400/09/24
بوكانتابان نيرو اميد بوكان1500000الف-Aنرمال71716گالله يونسي2افخمي بهاره641400/09/21
بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال71943بهزاد  قادرزاده آذر2پرزور ادريس651400/09/30
بوكانتابلو فن بوكان1500000الف-Aنرمال71700خضر اعزازي1حاجي عباسي آرام661400/09/20
بوكانتابلو فن بوكان1500000الف-Aنرمال71597طاهر  معروف2حافظ قرآن مينا671400/09/16
بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال71641زليخا غفوري3حسين پور طاهر681400/09/17
بوكانتوان افروز بوكان1500000الف-Bنرمال71755ثريا  امين پور 1حسيني ابراهيم691400/09/23
بوكانتوان افروز بوكان1500000الف-Bنرمال71756ابوبكر  ناصري 1حسيني ابراهيم701400/09/23
بوكانتوان افروز بوكان1500000الف-Bنرمال71767مصطفي مام قادري2رسول زاده فرهاد711400/09/24
بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال71606سامران اميني2عزيزي نويد721400/09/16
بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال71936فتاح  عبداهللا زاده2فروغي نيا عزيز731400/09/30
بوكانتابلو فن بوكان3000000الف-Aنرمال71696محمد  مولودي3كريمي ميالد741400/09/20
بوكانتوان افروز بوكان1500000الف-Bنرمال71761سليمان  عزيزي3مرادي اصل عباس751400/09/23
بوكانتابلو فن بوكان1500000الف-Bنرمال71660كريم  معروفي 1نصيري بوكاني شهاب الدين761400/09/17
پلدشتآذركاوان آسيا3000000الف-Aنرمال71666حسين مرادي3اسگندري مهدي771400/09/17
پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال71862سيدامين باقرالموسوي3اسگندري مهدي781400/09/29
پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال71714علي آقازاده3بهزادپور حيدر791400/09/21
پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال71682مدرسه 6 كالسه مسكن مهر  3بهزادپور حيدر801400/09/22
پيرانشهرفيدار نيروي برق پيرانشهرالف-Aنرمال71678يداله پشنگ2دلير محمد811400/09/18
پيرانشهرمادگستر روناك زاب6000000الف-Aنرمال71693هوشيار امين عشايري2دلير محمد821400/09/20
پيرانشهرصنعت برق رسان الجان3000000الف-Aنرمال70666سيدامين سسيدمحمدي2دلير محمد831400/09/28
پيرانشهرماد صنعت نورپردازان3000000الف-Aنرمال71690حسن خضرلو3سرخابي محسن841400/09/20
پيرانشهرفيدار نيروي برق پيرانشهر3000000الف-Aنرمال71782خديجه حسيني3سرخابي محسن851400/09/25
پيرانشهرفيدار نيروي برق پيرانشهر3000000الف-Aنرمال71781سيد ادريس عزيزي2محمدمرادي شهاب861400/09/25
پيرانشهرمهندسي نو آوران برق پيرانشهر3000000الف-Aنرمال71855حسن پوريان2محمدمرادي شهاب871400/09/27
پيرانشهرمادگستر روناك زاب3000000الف-Aنرمال71866احمد احمدزاده2محمدمرادي شهاب881400/09/28
تكابافشار برق صبا3000000الف-Aنرمال71746مهدي زارعي3جاللي نصراله891400/09/25
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال71567پيمان بشيري3رنجي هادي901400/09/21
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال71766سعيد افالكي3رنجي هادي911400/09/27
تكابافشار برق صبا4500000الف-Aنرمال71778سيدمسعود يعقوبي3عشقي تكانتپه هاتف921400/09/25
تكاببرق كاران افشار3000000الف-Aنرمال71634مهدي شمس2علي ميرزائي نظام آباد ميثم931400/09/17
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تكاببرق كاران افشار1500000الف-Aنرمال71635مهدي شمس2علي ميرزائي نظام آباد ميثم941400/09/17
تكابافشار برق صبا6000000الف-Bنرمال71564محمد ايماني2علي ميرزائي نظام آباد ميثم951400/09/20
تكابافشار برق صبا3000000الف-Aنرمال71565حسين  عبادي2علي ميرزائي نظام آباد ميثم961400/09/20
تكابافشار برق صبا4500000الف-Aنرمال71566عطا اله امان اللهي3ميرزازاده نبي كندي بهزاد971400/09/21
تكاببرق كاران افشار1500000الف-Aنرمال71917اباصلت رحمتي2نوري توحيد981400/09/29
چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Aنرمال71707صادق محرم زاده3پورباقر سيدعسگر991400/09/22
چايپارهنداي ايمن سازان شبكه4500000بنرمال71740سجاد محمدي اصل3پورباقر سيدعسگر1001400/09/22
چايپارهنداي ايمن سازان شبكه1500000الف-Aنرمال71744توحيد احمدي2ميرزائي اكبر1011400/09/23
چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره3000000الف-Aنرمال71730ميرعلي قرباني2ميرزائي اكبر1021400/09/23
چايپارهنداي ايمن سازان شبكه1500000الف-Aنرمال71923حجت داداش زاده2ميرزائي اكبر1031400/09/29
خويسايار صنعت كهربا نيرو1500000بنرمال71949اكبر  رحيم زاده2احمدزاده احمد1041400/09/30
خويسايار صنعت كهربا نيرو1500000الف-Aنرمال71676محبوب قاصد1باقري يعقوب1051400/09/18
خويتاسيسات برق اروم خوي1500000الف-Aنرمال71605اقا خضرلو3پيربداقي اصغر1061400/09/16
خويالكترو پردازش شمس1500000بنرمال71674اسماعيل طالبي3پيربداقي اصغر1071400/09/18
خويالكترو پردازش شمس1500000الف-Aنرمال71655مصطفي قوردويي ميالن2تيمورزاده سيواني ندا1081400/09/17
خويالكترود رعد شمس1500000الف-Bنرمال71810مهدي فيروزي3جليل زاده معصومه1091400/09/27
خويرعد نيرو گستر3000000الف-Aنرمال71636غالم حسين حقيقي1جمشيدي ناصر1101400/09/17
خويروشنا صنعت اورين1500000الف-Bنرمال71619كرم اسماعيل لو1رادنژاد كوروش1111400/09/16
خويسايار صنعت كهربا نيرو1500000الف-Aنرمال71797روح اهللا راد1رادنژاد كوروش1121400/09/27
خويسايار صنعت كهربا نيرو3000000بنرمال71609حسين جاهد2رستم زاده مهدي1131400/09/16
خويالكترود رعد شمس1500000الف-Aنرمال71805محرم نظيري3سيارپور پورناكي محمود1141400/09/27
خويتاسيسات برق اروم خوي1500000الف-Aنرمال71628اميد اسماعيل زاده1سيدعلي بابائي اسمعيل1151400/09/18
خويسايار صنعت كهربا نيرو1500000الف-Bنرمال71651ليالن غني زاده1عراقي جواد1161400/09/17
خويرعد نيرو گستر1500000الف-Aنرمال71885بيرام كلواني1عراقي جواد1171400/09/28
خويرعد نيرو گستر1500000الف-Aنرمال71734عليرضا شرافت خواه2علي پور رامين1181400/09/23
خويويرا صنعت خوي0الف-Aرايگان71518فرمان يگانه1عموجاني سيامك1191400/09/17
خويويرا صنعت خوي1500000بنرمال71903توحيد قرباني1قربان زاده ربطي اسماعيل1201400/09/29
خويسايار صنعت كهربا نيرو1500000الف-Aنرمال71649طاهره شرزواني1قهرماني رضا1211400/09/17
خويرعد نيرو گستر1500000بنرمال71880هانيه رستمي1قهرماني رضا1221400/09/28
خويالكترود رعد شمس1500000الف-Bنرمال71904حجت عليلو2كاظم پور چورسي زهرا1231400/09/29
خويالكترود رعد شمس1500000الف-Aنرمال71814امنه منافي1مفيدي ابراهيم1241400/09/27
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خويتاسيسات برق اروم خوي1500000الف-Aنرمال71826صولت كريم نژاد1مفيدي ابراهيم1251400/09/27
خويالكترود رعد شمس3000000الف-Aنرمال71809احمد رستملو1مفيدي ابراهيم1261400/09/27
سردشتپيشرو توان كاريز1500000الف-Aنرمال71913رحمن ابراهيمي2بايزيدي سيروان1271400/09/29
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت1500000الف-Aنرمال71930آزاد قادري2بايزيدي سيروان1281400/09/30
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت7500000بنرمال71948مجيد موالن زاده2بايزيدي سيروان1291400/09/30
سردشتپيشرو توان كاريز3000000الف-Aنرمال71791احمد حسن پور2حسن نژاد مناف1301400/09/24
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت1500000الف-Aنرمال71775خبات عباس پور2حسن نژاد مناف1311400/09/24
سردشتنيرو رام سردشت3000000الف-Aنرمال71852سيد ظاهر حسيني2حسن نژاد مناف1321400/09/28
سردشتنيرو رام سردشت1500000الف-Aنرمال71853معروف  ابراهيم پور2حسن نژاد مناف1331400/09/28
سردشتروشن گستران هوشمند كردستان1500000الف-Aنرمال71878شهال ابراهيمي2حسن نژاد مناف1341400/09/28
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت1500000الف-Aنرمال71743حسن ابراهيم نژاديان3حسين زاده سيد احسان1351400/09/22
سردشتپيشرو توان كاريز1500000الف-Aنرمال71815خضر مينائي3حسين زاده سيد احسان1361400/09/25
سردشتروشن گستران هوشمند كردستان4500000بنرمال71856خرامان حسن زاده3حسين زاده سيد احسان1371400/09/28
سردشتروشن گستران هوشمند كردستان4500000الف-Aنرمال71488علي خضرنژاد3رحيمي مجيد1381400/09/17
سردشتروشن گستران هوشمند كردستان3000000الف-Aنرمال71296عبدالواحد  قادري3رحيمي مجيد1391400/09/17
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت4500000بنرمال71643شورش سعيدي1كاتوزي صالح1401400/09/17
سردشتپيشرو توان كاريز1500000الف-Aنرمال71836موسي خضرزاده1كاتوزي صالح1411400/09/27
سردشتروشن گستران هوشمند كردستان1500000الف-Aنرمال71854جليل كاك الهي1كاتوزي صالح1421400/09/28
سردشتنيرو رام سردشت1500000الف-Aنرمال71851سوران يوسف زاده1كاتوزي صالح1431400/09/28
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت3000000الف-Aنرمال71895زيبا عثماني1كاتوزي صالح1441400/09/28
سلماساروم توان قدرت3000000الف-Aنرمال71588اميدومرتضي كريمي3رامين پرويز1451400/09/16
سلماسكيان صنعت ديلمانكار3000000الف-Aنرمال71858طاهره  اميني بخشكندي2رجبي قره قشالقي وحيد1461400/09/29
سلماساروم توان قدرت3000000الف-Aنرمال71591ناصر دست غيبي1رسولي قلعه اصغر1471400/09/16
سلماسكيان صنعت ديلمانكار1500000الف-Aنرمال71886حبيبه ايوري آشنك1رسولي قلعه اصغر1481400/09/29
سلماساروم توان قدرت1500000الف-Aنرمال71592حسن  بايزيدي دله زي3رضائي حمزه كندي ايرج1491400/09/16
سلماستك سازه ديلمان1500000الف-Aنرمال71717سيد كامران سيد فتاحي3رضائي حمزه كندي ايرج1501400/09/23
سلماسكارا فن اتحاد نيرو6000000الف-Aنرمال71584عباس سليماني 2زماني حميد1511400/09/16
سلماسكيان صنعت ديلمانكار1500000الف-Aنرمال71694خيراله جليل زاده3عبادي يالقوز آغاجي كامران1521400/09/21
سلماساروم توان قدرت1500000الف-Aنرمال71594بهزاد پاكدوست2فخرآذر آرمين1531400/09/16
سلماسكارا فن اتحاد نيرو1500000الف-Aنرمال71711رامين قلي زاده حمزه كندي2فخرآذر آرمين1541400/09/21
سلماساروم توان قدرت4500000الف-Aنرمال71654محبوبه حسين زاده 3قرائتي سليمان1551400/09/17
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سلماساروم توان قدرت1500000الف-Aنرمال71593بهزاد پاكدوست1مختارزاده خانقاهي محمد1561400/09/16
سلماسكيان صنعت ديلمانكار1500000الف-Aنرمال71792سميه كريمي سلطان احمدي1مختارزاده خانقاهي محمد1571400/09/24
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان3000000الف-Aنرمال71612ياشار  زينالي2اسمعيل پور مهدي1581400/09/16
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال71681حسين ابراهيمي2اسمعيل پور مهدي1591400/09/18
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال71712ياور پاك2اسمعيل پور مهدي1601400/09/21
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان4500000الف-Aنرمال71807سينا عيوتي2اسمعيل پور مهدي1611400/09/25
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان3000000الف-Aنرمال71889اسماعيل و ابراهيم جوادي 2اسمعيل پور مهدي1621400/09/28
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال71942سعيد  مهراور2اسمعيل پور مهدي1631400/09/30
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال71613يونس اردشيري3جنگي سجاد1641400/09/18
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال71737قربانعلي چنگ3جنگي سجاد1651400/09/23
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان3000000الف-Aنرمال71891جعفر روشن3جنگي سجاد1661400/09/28
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال71910مرتضي پاك3جنگي سجاد1671400/09/30
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان3000000الف-Aنرمال71610مقصود  تابش2خالوئي پژمان1681400/09/16
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال71698آرزو ايمانزاده2خالوئي پژمان1691400/09/20
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال71736ناصر  چنگ2خالوئي پژمان1701400/09/23
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان4500000الف-Aنرمال71840حسين كرمي قوزلو2خالوئي پژمان1711400/09/27
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال71909اسداهللا غزنوي2خالوئي پژمان1721400/09/29
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال71935رستم اميني 2خالوئي پژمان1731400/09/30
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال71443زيبا محمدنژاد3رضائي آمنه1741400/09/17
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال71632مصطفي حسن زاده تازه كندي3رضائي آمنه1751400/09/17
شوطرعد آساي پرتو نيرو 3000000الف-Aنرمال71721عصمت ابراهيم زاده3رضائي آمنه1761400/09/28
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال71631ندا اسدي2فتح الهي حسن1771400/09/17
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال71444علي مواليي2فتح الهي حسن1781400/09/17
شوطرعد آساي پرتو نيرو 3000000الف-Aنرمال71445عبداهللا اصغر نژاد2فتح الهي حسن1791400/09/17
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال71863حسين اهوز2فتح الهي حسن1801400/09/29
ماكوبرق افشان آذرآبادگان1500000الف-Aنرمال71881امين رحيم پور1اكبرپور صادق1811400/09/28
ماكوبرق افشان آذرآبادگان1500000الف-Aنرمال71644كاظم  زينال زاده2ايراني اصل رعنا1821400/09/21
ماكونوري برق آرارات ماكو1500000الف-Aنرمال71638غالم رضا پيشه ور2جعفرنژاد قره تپه ميثم1831400/09/17
ماكونوري برق آرارات ماكو1500000الف-Aنرمال71765حسن  حسن عليزاده2جعفرنژاد قره تپه ميثم1841400/09/25
ماكونوري برق آرارات ماكو1500000الف-Aنرمال71637محمد صادق عبداله زاده2حسنعليزاده افشين1851400/09/17
ماكونيرو سازان پيشرو3000000الف-Aنرمال71788محمد اكبرزاده3حسنلويي نوراهللا1861400/09/28
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ماكونيرو سازان پيشرو1500000الف-Aنرمال71915ايرج سلمان زاده1حسين زاده پيمان1871400/09/30
ماكونيرو سازان پيشرو1500000الف-Aنرمال71680پريسا هاشم زاده2حيدرزاده سجاد1881400/09/21
ماكومهام برق غرب4500000الف-Aنرمال71476علي  تقي زاده 3سيدي ام البنين1891400/09/17
ماكومهام برق غرب1500000الف-Aنرمال71663ربابه  اسماعيلي دانالوئي 2ميرزائي محمد1901400/09/18
مهاباداسپوتا الكتريك غرب1500000الف-Aنرمال71832عبدالرحمن پژوهان نيا3اسمعيل نژاد سيامك1911400/09/27
مهابادتوان الكتريك سهوالن3000000الف-Bنرمال71834علي ديجور2بهمن خضر1921400/09/27
مهاباداسپوتا الكتريك غرب1500000الف-Aنرمال71720خديجه حسن زاده2پرسياوش كامران1931400/09/22
مهابادتوان الكتريك سهوالن1500000الف-Aنرمال71759حمزه امير عشايري1جوال كامل1941400/09/23
مهاباداسپوتا الكتريك غرب3000000الف-Bنرمال71812حمزه رحماني آذر1خضري معصومه1951400/09/25
مهاباداسپوتا الكتريك غرب1500000الف-Bنرمال71824علي اسماعيلي3خوش خواهش سلطان1961400/09/27
مهابادفراز برق مهاباد1500000الف-Bنرمال71665عثمان  عزيزي1ديواني آذر هرو1971400/09/17
مهاباداسپوتا الكتريك غرب1500000الف-Aنرمال71816صابر زرد1ديواني آذر هرو1981400/09/25
مهابادفراز برق مهاباد3000000الف-Aنرمال71741آمينه كريمي3رباني ادريس1991400/09/22
مهاباداسپوتا الكتريك غرب1500000الف-Bنرمال71833رسول خضري2شريفي رحيم2001400/09/27
مهاباداسپوتا الكتريك غرب1500000الف-Aنرمال71738رحيم محمدي2شريفي فر چيا2011400/09/22
مهابادممتاز برق قدرت مهاباد1500000بنرمال71704سليمان ميكائيلي1فرهاد فريد2021400/09/20
مهاباداسپوتا الكتريك غرب1500000الف-Aنرمال71769ويس عبدالهي2قاسمي پرويز2031400/09/24
مهاباداسپوتا الكتريك غرب1500000الف-Bنرمال71723واحد مروان2كاظمي كاوه2041400/09/22
مهاباداسپوتا الكتريك غرب1500000الف-Bنرمال71728محي الدين رهگر2محمودپور امجد يوسف2051400/09/22
مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز1500000الف-Aنرمال71946فاروق كشاورزي2محمودي مسعود2061400/09/30
مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز1500000بنرمال71947اسعد دهناد2محمودي مسعود2071400/09/30
مهاباداسپوتا الكتريك غرب3000000الف-Bنرمال71817فوزيه قصابي اگريقاش3نادري ايوب2081400/09/25
مهابادساختارسازان نيرو صنعت غرب1500000الف-Bنرمال71818صديق بكري1وكاش خسرو2091400/09/25
مياندوآباطلس تامين توان1500000الف-Bنرمال71652رضا قاسمي گوي خرابه1اسماعيل پور شهرام2101400/09/17
مياندوآبالكترو موج گستر پايالر1500000الف-Aنرمال71828طيب شيري تز خراب1اسماعيل پور شهرام2111400/09/27
مياندوآبتوان سازان صنعت ايرانيان3000000الف-Aنرمال71731يداهللا  خاني3بابازاده وحيد2121400/09/22
مياندوآباطلس تامين توان1500000الف-Bنرمال71657رضا محمدي1باقرفام بابك2131400/09/17
مياندوآبتوان سازان صنعت ايرانيان1500000الف-Aنرمال71733موسي بياباني1باقرفام بابك2141400/09/22
مياندوآبالكترو موج گستر پايالر1500000الف-Aنرمال71608صاحبعلي شامي2پورحسيني سجاد2151400/09/16
مياندوآبالكترو موج گستر پايالر1500000الف-Aنرمال71688رحيم  محمدپور2پورحسيني سجاد2161400/09/18
مياندوآبآراد آراز شجاعت1500000الف-Aنرمال71857مير هادي طباطبايي2پورحسيني سجاد2171400/09/28
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مياندوآباطلس تامين توان3000000الف-Bنرمال71627قهرمان دوست محمدي2جهاني وكيل كندي صابر2181400/09/17
مياندوآبآتيال برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال71648يوسف مواليي3رستمي صحرا2191400/09/17
مياندوآباطلس تامين توان3000000الف-Bنرمال71859عسگر محرمي اصل3رستمي صحرا2201400/09/27
مياندوآبتوان سازان صنعت ايرانيان3000000الف-Aنرمال71659امير عابدي2رضائي كشاور بهرام2211400/09/17
مياندوآباطلس تامين توان1500000الف-Aنرمال71656سيامك غالم پور3رنجبريان اصل آيالر2221400/09/17
مياندوآبآراد آراز شجاعت3000000الف-Bنرمال71604يوسف پاشاوند2زعفري ياشار2231400/09/16
مياندوآباطلس تامين توان1500000الف-Bنرمال71916رسول فرجي2زعفري ياشار2241400/09/29
مياندوآباطلس تامين توان1500000بنرمال71653طاهره اسمعيل زاده1عباسي شبيلويي محبعلي2251400/09/17
مياندوآبآرتان برق سهند 1500000الف-Aنرمال71830تراب صادقيان1عباسي شبيلويي محبعلي2261400/09/27
مياندوآبآتيال برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال71642اسماعيل ميري زاده2عظيم پور منوچهر2271400/09/17
مياندوآبآرتان برق سهند 3000000بنرمال71706رضا حق نظري2عظيم پور منوچهر2281400/09/20
مياندوآبآراد آراز شجاعت3000000الف-Bنرمال71827تيمور و مسلم حبيب زاده3علي خاني مهسا2291400/09/28
مياندوآبتوان سازان صنعت ايرانيان1500000الف-Aنرمال71633غيور نژاد طا قخه جق2فاتحي چهاربرج رضا2301400/09/17
مياندوآبآرتان برق سهند 1500000الف-Aنرمال71157محمد ايراني2فاتحي چهاربرج رضا2311400/09/20
مياندوآبالكترو موج گستر پايالر1500000الف-Aنرمال71918كوثر اصغري چهاربرج2فاتحي چهاربرج رضا2321400/09/30
مياندوآباطلس تامين توان1500000الف-Aنرمال71629مين آقا يزداني2مرادي سينا2331400/09/17
مياندوآبآتيال برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال71705يوسفعلي رضوي2مرادي سينا2341400/09/20
مياندوآبتوان سازان صنعت ايرانيان1500000الف-Aنرمال71732حجت  مقدم وكيل كندي3موسي زاده زيبا2351400/09/22
مياندوآبآرتان برق سهند 3000000الف-Bنرمال71689مقصود تقي زاده2نقي پور اصل مياندوآب مهسا2361400/09/18
مياندوآباطلس تامين توان1500000بنرمال71630مريم پورمند3ونداكبر مياندوآب فرزاد2371400/09/17
مياندوآبآراد آراز شجاعت7500000بنرمال71860محبعلي عيسي زاده3ونداكبر مياندوآب فرزاد2381400/09/28
نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال71658عزيز حكيمي3اميري راد علي2391400/09/17
نقدههوشمند برق موكريان1500000الف-Aنرمال71602امير معروف بهرام بيگي1تيمورپور بهنام2401400/09/16
نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال71685سيفعلي نوروزي1تيمورپور بهنام2411400/09/20
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000بنرمال71768صادق نادي حق1تيمورپور بهنام2421400/09/24
نقدههوشمند برق موكريان1500000الف-Aنرمال71683عبداهللا  موسي زاده 2خليل زاده عليرضا2431400/09/20
نقدههوشمند برق موكريان1500000الف-Aنرمال71773وحيد  قهرمانپور2خليل زاده عليرضا2441400/09/24
نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال71624قوچعلي نيرويار1زيرك افشين2451400/09/16
نقدههوشمند برق موكريان1500000الف-Aنرمال71699امير واحدي ثاني 1زيرك افشين2461400/09/20
نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال71911رامين ياوري1زيرك افشين2471400/09/29
نقدههوشمند برق موكريان1500000الف-Bنرمال71679اباذر يولچي2شكراني مهدي2481400/09/18



دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1400/09/16 تا تاريخ 1400/09/30)

نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Bنرمال71867علي ستارآذري2شكراني مهدي2491400/09/28
نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال71662بهزاد  عالي زاده 1عسگري حاجي فيروز اتابك2501400/09/17
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال71708فيروز آشنا1عسگري حاجي فيروز اتابك2511400/09/21
نقدههوشمند برق موكريان3000000الف-Aنرمال71675مصطفي  فتاحي 2فيضي ابراهيم2521400/09/18
نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال71692آيت  همتي2قاضي سعيدي ندا2531400/09/20
نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال71764رابعه پورحسن2قاضي سعيدي ندا2541400/09/29
نقدههوشمند برق موكريان1500000الف-Aنرمال71603رحمان عبداللهي1كرمي نقده عبداله2551400/09/16
نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال71664اسماعيل  اديبي1كرمي نقده عبداله2561400/09/17
نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال71763ميزا علي  عبداهللا شيردول1كرمي نقده عبداله2571400/09/23
نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال71661ياسر  قديري3هشترودي روشتي مرتضي2581400/09/17
نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال71912يوسفعلي اقازاده3هشترودي روشتي مرتضي2591400/09/29


