
دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف
اروميه1بهنوش پرهام2تقي زاده مرتضيعمران779.6ب11401/06/166381401
اروميه0---3خرسندي علي اصغرنقشه برداري779.6ب21401/06/166381401
31401/06/167441401A-اروميه3مسعودنيا يونس2قنبري مرنگلو توحيدعمران170.4الف
41401/06/167691401A-اروميه3حسني رضا2كريم خاني سجادعمران148.5الف
51401/06/167921401A-اروميه3مسعودنيا يونس1سيفي شينطياعمران214.98الف
61401/06/171991401A-اروميه1طرح و ساخت برسو --1دوستي مجيدمعماري1032.88ج
71401/06/171991401A-اروميه1طرح و ساخت برسو --1مريواني محي الدينعمران1032.88ج
81401/06/171991401A-اروميه1طرح و ساخت برسو --2صمدپور مهديتاسيسات مكانيكي1032.88ج
91401/06/171991401A-اروميه1طرح و ساخت برسو --1مصطفي پور باللتاسيسات برقي1032.88ج
101401/06/171991401A-اروميه0---2خوش بختلو عبدالرسولنقشه برداري1032.88ج
111401/06/177541401A-اروميه1قلي زاده حميد2محمدباقري حميدعمران255الف
اروميه2زارع مرادي علي2مهدوي محمدعليعمران452.33ب121401/06/177711401
131401/06/177901401A-اروميه0---2حسن بابايي اميرعمران254الف
141401/06/195061401A-اروميه1فقه پور لوره شيرين موسي1برمكي فرهادعمران1028.52ج
اروميه1مهندسين مشاور ره شهر اروميه --3نقشين عارفهمعماري567.88ب151401/06/205721401
اروميه1مهندسين مشاور ره شهر اروميه --1قوي پنجه مهرانعمران567.88ب161401/06/205721401
اروميه1مهندسين مشاور ره شهر اروميه --1زينالي بالستاني هاديتاسيسات مكانيكي567.88ب171401/06/205721401
اروميه1مهندسين مشاور ره شهر اروميه --3نعمتي امينتاسيسات برقي567.88ب181401/06/205721401
191401/06/225141401A-اروميه1فروهرثاني مهران1آرمين رضاعمران1739.5ج
201401/06/225141401A-اروميه1شيخ محمدي ديزجي علي1توشه سعيدتاسيسات مكانيكي1739.5ج
211401/06/225141401A-اروميه1جودت نيا سامان2بلورچي النازتاسيسات برقي1739.5ج
221401/06/225141401A-اروميه0---2عيوض زاده جوادنقشه برداري1739.5ج
اروميه2تختي نجف آباد اكبر3آتش پاره پريامعماري687ب231401/06/225881401
اروميه1فتح اله زاده عطار عباس1جعفري اقدم سيروسعمران687ب241401/06/225881401
اروميه1عسگري طاهري امير2فهامي آرشتاسيسات مكانيكي687ب251401/06/225881401
اروميه2جوان بخت قولنجي منصور3باغبان پور خوئي زهراتاسيسات برقي687ب261401/06/225881401
اروميه2فتح اله پور پريا3حسين پور جليلمعماري1512.51ب271401/06/236941401
اروميه2وطن دوست خليل آباد محمدحسين1فخري قاسمعمران1512.51ب281401/06/236941401
اروميه1حسن زاده مهدي1رامي رضاتاسيسات مكانيكي1512.51ب291401/06/236941401

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/06/15 تا تاريخ 1401/06/31)
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اروميه2پيشوري حسن1بابائي عادلتاسيسات برقي1512.51ب301401/06/236941401
اروميه0---1شفائي پيماننقشه برداري1512.51ب311401/06/236941401
اروميه2حسني باري پريسا2اصغري دانقرالو حجتمعماري406.84ب321401/06/237851401
اروميه2عزيزپور اميد2موسوي زنوز مريمعمران406.84ب331401/06/237851401
اروميه1احمدپورتمر علي2بايرامي حبشي رضاتاسيسات مكانيكي406.84ب341401/06/237851401
اروميه2حسامي ريشكاني حجت2بالنده ياسرتاسيسات برقي406.84ب351401/06/237851401
اروميه0---2هاشم زاده سيدحسننقشه برداري687ب361401/06/275881401
اروميه2الهويرديزاده رسول3آئين فر سينامعماري589ب371401/06/304771401
اروميه1صالحي صدقياني سعيد2علي زاده جوادعمران589ب381401/06/304771401
اروميه0---2توانا مسعودتاسيسات مكانيكي589ب391401/06/304771401
اروميه0---2نمديان بابكتاسيسات برقي589ب401401/06/304771401
411401/06/305141401A-اروميه1طاهري فاطمه1مهرام سعيدمعماري1739.5ج
421401/06/306831401A-اروميه3اردهالي تقي2نيساري مهديعمران208الف
اروميه2كياصدر سينا3مرشد حاجي فيروزي مسعودمعماري652.5ب431401/06/307331401
اروميه1طراحان خالق عمارت قرن --2تيموري اوخچالر اميرعمران652.5ب441401/06/307331401
اروميه2عيسوي بنتا1رامي رضاتاسيسات مكانيكي652.5ب451401/06/307331401
اروميه2خطيبي مريم3ميرزازاده بيژنتاسيسات برقي652.5ب461401/06/307331401
اروميه2درخشاني زنوز فرحناز3غالمي نژاد مقدم فردادمعماري444ب471401/06/307801401
اروميه1تيمورزاده حسين2صامت كميلعمران444ب481401/06/307801401
اروميه2فرخ پور فرناز2فهامي آرشتاسيسات مكانيكي444ب491401/06/307801401
اروميه2عليزاده فنائلو وحيد2محمودپردآبادي يونستاسيسات برقي444ب501401/06/307801401
511401/06/308061401A-اروميه1جسور قاسم2ايوبي پيمانعمران314الف
521401/06/318261401A-اروميه1قلي زاده حميد1فصيح خالدآباد مجيدعمران348الف
531401/06/318271401A-اروميه2روشن مياوقي علي2رضوي مجتبيعمران255الف
541401/06/318531401A-اروميه1نجفي اوچ ايولر نريمان2دلخواه اكبري كاوهعمران257.5الف
551401/06/318701401A-اروميه1نجفي اوچ ايولر نريمان1وفائي فرد حميدعمران257.8الف
اشنويه2خاكي ابراهيم3حميدي نجم الدينمعماري381.4ب561401/06/16651401
اشنويه1خسروي جمال2عمري مصطفيعمران381.4ب571401/06/16651401
اشنويه2رحماني فاروق3مبرز نليوان ايوبتاسيسات برقي381.4ب581401/06/16651401
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اشنويه1ويسي گرگ آباد امير1رحيمي حسنتاسيسات مكانيكي381.4ب591401/06/17651401
601401/06/22581401A-اشنويه3محمداميني سنگان جعفر1احمدي اسماعيلعمران277.55الف
611401/06/23681401A-اشنويه3محمداميني سنگان جعفر1احمدي اسماعيلعمران234.95الف
621401/06/28691401A-اشنويه3اشنوئي محمودزاده سامرند2حاجي حسين زاده زرزا شاهدعمران274.36الف
631401/06/165681401A-بوكان3حسيني ادريس2باسامي كويستانعمران154الف
641401/06/165771401A-بوكان3جوانبخت اوزنقشالق محمد2مولودي اينچه كريمعمران158الف
651401/06/175841401A-بوكان3آقاولي مصطفي1جانبالغي اسماعيلعمران193الف
661401/06/185871401A-بوكان3رحيمي سميه2مولودي يوسفمعماري173الف
671401/06/203391401A-بوكان1موالني دياكو2خاكپور سيامندمعماري858.8ج
681401/06/203391401A-بوكان1پاك نژاد كمال1سليماني محمدرئوفعمران858.8ج
691401/06/203391401A-بوكان1موالني فريدون1صداقت سيوانتاسيسات مكانيكي858.8ج
701401/06/203391401A-بوكان1علي آقايي مهدي2ذابح سيد مهديتاسيسات برقي858.8ج
711401/06/205471401A-بوكان1عزيزي يادگار2اسماعيل زاده محمدعمران156الف
بوكان2ذابح سيد مهدي2ذابح سيد مهديتاسيسات برقي317ب721401/06/205781401
بوكان2عزيزپور امير2معروفي ميالدمعماري317ب731401/06/215781401
بوكان1كريمي علي2خضرقويطاسي مهردادعمران317ب741401/06/215781401
751401/06/215941401A-بوكان3شعباني محسن2مينائي ميكائيلعمران264الف
بوكان1محمودنژاد لقمان2ابراهيمي عزيزتاسيسات مكانيكي317ب761401/06/235781401
771401/06/236311401A-بوكان1زرد يونس1زرد يونسعمران268الف
بوكان2مروتي حيدر2اسمعيل سرخ كمالمعماري445ب781401/06/245411401
بوكان1رويان امير2شاه محمدي نادرعمران445ب791401/06/245411401
بوكان1ايالتي منصور3نادري عبدالهتاسيسات مكانيكي445ب801401/06/245411401
بوكان2كاكائي داشكسن عزيز3خياط هاديتاسيسات برقي445ب811401/06/245411401
821401/06/245591401A-بوكان2محمداميني مصطفي2اسمربرده زرد يوسفمعماري178الف
بوكان2عبداللهي علي2رستمي مسعودمعماري311.9ب831401/06/246041401
بوكان2كياني محمد2اميني هيواعمران311.9ب841401/06/246041401
بوكان2پاك بين هادي2بايزيدي طاهاتاسيسات برقي311.9ب851401/06/246041401
861401/06/246051401A-بوكان1داوند آزاد2قلندري زاده عليعمران256الف
871401/06/246151401A-بوكان3حسيني ادريس1مولودي عبدالهعمران50الف
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881401/06/246161401A-بوكان3حسيني ادريس1مولودي عبدالهعمران50الف
891401/06/255831401A-بوكان2رحيمي رضا2باسامي كويستانعمران110الف
بوكان2اسمربرده زرد يوسف2عبداله زاده كيوانمعماري360ب901401/06/255891401
بوكان1سيدقاسمي وسيم2كريمي منصورعمران360ب911401/06/255891401
بوكان2پوستي مهدي2فروغي نيا افشينتاسيسات برقي360ب921401/06/255891401
931401/06/256121401A-بوكان2رسولي محمود2برجسته گوگجلو كمالمعماري208الف
بوكان2محمداميني مصطفي2معروفي ميالدمعماري489ب941401/06/256181401
بوكان2فروزنده آزاد1محمدزاده عبدالوهابعمران489ب951401/06/256181401
بوكان2مجاور حسن3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي489ب961401/06/256181401
بوكان2ضيائي بهزاد2قادري ناصرتاسيسات برقي489ب971401/06/256181401
بوكان1كاظمي مكري سيدعبداله3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي360ب981401/06/265891401
بوكان2رستم زاده سيامند2ممندي هژيرمعماري664.5ب991401/06/283771401
بوكان2سلطاني علي2شرفي حسنعمران664.5ب1001401/06/283771401
بوكان2بحري انگورد حيدر3رسولي جميلتاسيسات مكانيكي664.5ب1011401/06/283771401
بوكان2كاكه سوري بيژن2پاك بين هاديتاسيسات برقي664.5ب1021401/06/283771401
1031401/06/285621401A-بوكان1مرتضوي جليل1بايزيدي چكوعمران345.63الف
بوكان2قرني زاده عبداله3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي311.9ب1041401/06/286041401
بوكان2عبداللهي محمدمهدي3صالحي محمدمعماري506ب1051401/06/296431401
بوكان2خسروي سهيل1فنائي حسنعمران506ب1061401/06/296431401
بوكان2حسن زاده كامران3نادري عبدالهتاسيسات مكانيكي506ب1071401/06/296431401
بوكان2قادرپناه عبدالعزيز2قادري ناصرتاسيسات برقي506ب1081401/06/296431401
بوكان2عزيزپور امير3فاطمي يكشوه طاهرمعماري340.4ب1091401/06/306101401
بوكان2سليماني احمد2دستياران صالح الدينعمران340.4ب1101401/06/306101401
بوكان2ذابح سيد مهدي2اختياري محمدتاسيسات برقي340.4ب1111401/06/306101401
1121401/06/306441401A-بوكان0---2اسماعيل زاده كيوانمعماري50الف
1131401/06/306451401A-بوكان2غفوري نژاد ارسالن1توتي اميرعمران50الف
بوكان2حسن پور كمال2قهرماني اسماعيلمعماري420.44ب1141401/06/306511401
بوكان2خسروي ليال1محالي احمدعمران420.44ب1151401/06/306511401
بوكان2كريمي كمال3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي420.44ب1161401/06/306511401
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بوكان2بختياري حسين3خياط هاديتاسيسات برقي420.44ب1171401/06/306511401
1181401/06/306551401A-بوكان2خسروي سهيل2رحيم زاده ينگي كند احمدعمران144الف
بوكان2حسيني سيدسامان3عبداهللا نژاد ابراهيممعماري372ب1191401/06/316111401
بوكان1صناعتي بيژن2آزادمنش اميدعمران372ب1201401/06/316111401
بوكان2بختياري حسين2حسين پور طاهرتاسيسات برقي372ب1211401/06/316111401
1221401/06/316411401B-بوكان3علي دوستي ناصر3كريمي مهديمعماري422الف
1231401/06/316411401B-بوكان3نجاري علي1آقائي عزيزعمران422الف
1241401/06/316411401B-بوكان3مام احمدي صالح3مجيدي معصومهتاسيسات برقي422الف
1251401/06/19361401A-پلدشت0---2عباس پوريامچي عبدالهعمران242.5الف
1261401/06/16881401A-پيرانشهر3عبدالهي كمال2مام محمودپور سليمعمران250الف
1271401/06/24921401A-پيرانشهر2سليماني جمال2خالدي ياسرعمران251الف
1281401/06/29941401A-پيرانشهر2آزره خضر2داراب اسماعيلعمران395الف
1291401/06/29951401A-پيرانشهر1قادرزاده ناصر1الهياري طاهرعمران365الف
1301401/06/31981401A-پيرانشهر2سنگي سليمان2افتخاري معروفعمران267الف
1311401/06/16361401A-تكاب3حمزه پور سيدعلي3محمودي سيد حسينعمران233.16الف
1321401/06/21471401A-تكاب3عبدي اكبر2درفشي نبي كندي افسانهعمران196.67الف
1331401/06/24421401A-تكاب2مختاري كشاور ناصر1اخوان مهديعمران187.24الف
1341401/06/21321401A-چايپاره0---1ميرزازاده رضاعمران168الف
1351401/06/172871401A-خوي1قابچيلو توحيد2اسمعيل لو رضاعمران156الف
1361401/06/172881401A-خوي3چاوشيني اميد2صمدزاده صابرعمران184الف
1371401/06/172941401A-خوي3بنكداري احمد1ميرنقي زاده ميرحيدرعمران240.78الف
1381401/06/173191401A-خوي1توحيدنيا علي2ابراهيم پور اقدم مهديعمران98الف
1391401/06/202571401B-خوي2درستي وحيد3حكيمي بهارهمعماري599.8الف
1401401/06/202571401B-خوي1قابچيلو توحيد2هادوي حسينعمران599.8الف
1411401/06/202571401B-خوي1امامي سجاد2نيك راد وحيدتاسيسات مكانيكي599.8الف
1421401/06/202571401B-خوي1عراقي جواد3حسيني سيدهاديتاسيسات برقي599.8الف
1431401/06/212561401B-خوي2درستي وحيد3موسي نژاد اميدمعماري596الف
1441401/06/212561401B-خوي1قابچيلو توحيد2خليلي مرتضيعمران596الف
1451401/06/212561401B-خوي1امامي سجاد2بيداريان محمدتاسيسات مكانيكي596الف
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1461401/06/212561401B-خوي1عراقي جواد3كيوان رسولتاسيسات برقي596الف
1471401/06/223211401A-خوي3چاوشيني اميد2تراب زاده علي اكبرعمران254.4الف
1481401/06/223241401A-خوي2بابايي داود3فرج اله پور فرهادعمران273.6الف
خوي2طايفه باقرلو پريسا2يكاني زارع النازمعماري360ب1491401/06/243081401
خوي1كاظم عليلو فرزين2كياني ابوذرعمران360ب1501401/06/243081401
خوي2اطهري ايلقار3قاسمي مهديتاسيسات مكانيكي360ب1511401/06/243081401
1521401/06/253071401A-خوي3چاوشيني اميد2تراب زاده علي اكبرعمران232.7الف
خوي2احمدزاده احمد3مرادي اميرتاسيسات برقي360ب1531401/06/263081401
سردشت1پيامي شيركو2مسگري عبدالهاديمعماري278.4ب1541401/06/28411401
سردشت1خرازي ناصر2حسن پور اسماعيلعمران278.4ب1551401/06/28411401
سردشت1خوشوقت هيمن3ابراهيمي هيواتاسيسات برقي278.4ب1561401/06/28411401
سردشت1كريم بهرام سيروان1پناهنده ايوبتاسيسات مكانيكي278.4ب1571401/06/29411401
1581401/06/21781401A-سلماس2طهمورثي سعيد1مددي صدقياني موسيعمران228الف
1591401/06/21801401A-سلماس1جباري قره قشالقي جعفر3بهاري مغانجوقي شيرزادعمران240الف
1601401/06/22811401A-سلماس3جوادنژاد يوسف1رستمي عليعمران176.92الف
1611401/06/23771401A-سلماس3هدايتي بهنام2ميوه فروش سجادعمران252.8الف
1621401/06/23561401A-شاهين دژ1عزيزيان هادي1عبدلي افشينعمران173.42الف
1631401/06/19701401A-شوط0---1نوري مهديعمران150الف
1641401/06/29791401A-شوط0---1زماني مصطفيعمران192الف
1651401/06/29821401A-شوط0---2قربانپور حسينعمران120الف
شوط0---3احمدزاده سعيدمعماري456ب1661401/06/29841401
شوط0---3ابراهيم نژاد سجادعمران456ب1671401/06/29841401
شوط2زماني عطااله3زماني محرمتاسيسات مكانيكي456ب1681401/06/29841401
شوط0---3عظيمي ياسرتاسيسات برقي456ب1691401/06/29841401
ماكو0---3احمد اقدم احمدتاسيسات مكانيكي388.8ب1701401/06/161761401
1711401/06/171531401A-ماكو0---1پوراسمعيل عليعمران925ج
ماكو0---3محرم نژاد صيادمعماري253.89ب1721401/06/191521401
1731401/06/191531401A-ماكو0---2محمدنژاد كامرانمعماري925ج
1741401/06/191531401A-ماكو0---2كريم نژاد امينتاسيسات مكانيكي925ج
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ماكو2افتخاري هادي3محمودي ماكويي ياورمعماري837.75ب1751401/06/201671401
ماكو0---1اسماعيل زادگان پژمانعمران837.75ب1761401/06/201671401
ماكو2رضازاده ماكوئي علي3محمدي ميروحيدتاسيسات برقي837.75ب1771401/06/201671401
1781401/06/201791401A-ماكو0---2نجف زاده همتعمران240الف
ماكو0---3حمزه پور آذرمعماري652.7ب1791401/06/21841401
ماكو1برمكي صمد1خليل زاده شهرامعمران652.7ب1801401/06/21841401
ماكو2حسين زاده پيمان3رضائي رندي عليتاسيسات برقي652.7ب1811401/06/21841401
ماكو0---2امراه زاده سجادتاسيسات مكانيكي253.89ب1821401/06/211521401
1831401/06/211531401A-ماكو1حسنعليزاده افشين2حسنلويي نوراهللاتاسيسات برقي925ج
ماكو1بهبودي غالمرضا2حسن اقدم عليعمران360ب1841401/06/211611401
ماكو0---3ارسالني فر رضاتاسيسات برقي360ب1851401/06/211611401
ماكو0---3محمدزاده ياسرتاسيسات مكانيكي652.7ب1861401/06/22841401
ماكو0---3محمدزاده ياسرتاسيسات مكانيكي837.75ب1871401/06/221671401
ماكو2پوراسمعيل علي2حسن اقدم عليعمران360ب1881401/06/291771401
ماكو0---3ارسالني فر رضاتاسيسات برقي360ب1891401/06/291771401
ماكو2اسدزاده رضا3محمدعلي زاده ماكوئي ميالدمعماري664.24ب1901401/06/311321401
ماكو1شكري سلطان آبادي رضا1نوري هاديعمران664.24ب1911401/06/311321401
ماكو0---3سيدي ام البنينتاسيسات برقي664.24ب1921401/06/311321401
1931401/06/163311401A-مهاباد2بتوراك مناف1بتوراك منافعمران197.55الف
مهاباد2ابراهيمي آكام3دانشخواه فرهادتاسيسات مكانيكي207.4ب1941401/06/192831401
1951401/06/203291401A-مهاباد3موالني سردار1فرخي كرد خليلمعماري161.74الف
مهاباد2رمضاني رحمت3برده زرد بابكمعماري378ب1961401/06/203301401
مهاباد1رحماني مقدم واحد2ميكائيلي توفيقعمران378ب1971401/06/203301401
1981401/06/212621401A-مهاباد1حمزه پور لقمان2ابراهيم نژاديان ناصرمعماري802ج
1991401/06/212621401A-مهاباد1رحماني كمال1پيروتي صابرعمران802ج
2001401/06/212621401A-مهاباد1اسمعيلي رضا2حسن زاده اميرتاسيسات مكانيكي802ج
2011401/06/212621401A-مهاباد1خياط صالح1جوال كاملتاسيسات برقي802ج
2021401/06/213281401A-مهاباد1هوشيار محسن2مرادي موسيعمران65.87الف
مهاباد2آوند ناصر3خورشيدي صالح الدينتاسيسات مكانيكي378ب2031401/06/213301401
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مهاباد2ديواني آذر هرو3حامدي هيمنتاسيسات برقي378ب2041401/06/213301401
2051401/06/222351401A-مهاباد1رسولي دهبكري هلگورد2سلحشور يوسفمعماري934.5ج
2061401/06/222351401A-مهاباد1حيدري محمد1عباسي قادرعمران934.5ج
2071401/06/222351401A-مهاباد1پورمحمد اقدم عباس2داودي كيوانتاسيسات مكانيكي934.5ج
2081401/06/222351401A-مهاباد1ساالرعشايري فاخر2خلقتي شيركوتاسيسات برقي934.5ج
2091401/06/222351401A-مهاباد0---2عبدالهي فرزادنقشه برداري934.5ج
2101401/06/222621401A-مهاباد0---2عبدالهي فرزادنقشه برداري802ج
2111401/06/223351401A-مهاباد1قاضي طاهر2كردافشار حامدعمران225.13الف
مهاباد2مناف پور حامد3خضري كمالمعماري177.58ب2121401/06/233141401
مهاباد1رحيمي لقمان1رحماني فايقعمران177.58ب2131401/06/233141401
مهاباد2محمودزاده ته وار3حسيني سيدانورتاسيسات مكانيكي177.58ب2141401/06/243141401
مهاباد2حاجي زاده طاهر3خوش خواهش سلطانتاسيسات برقي177.58ب2151401/06/283141401
2161401/06/283371401A-مهاباد3مصطفي نژاد فاروق2سرحدي اگريقاش پرويزعمران127.16الف
2171401/06/283521401A-مهاباد1كريمي كوروش2آسيابي حاجي كند صالحعمران193.5الف
مهاباد2رمضاني رحمت2سورالچين خباتمعماري260.12ب2181401/06/293221401
مهاباد2فتاحي فايق1ماوراني هاوارعمران260.12ب2191401/06/293221401
مهاباد2مناف پور حامد3ديده بان سامانمعماري285.79ب2201401/06/293251401
مهاباد2مامندي پور مامند2حسني تاراعمران285.79ب2211401/06/293251401
2221401/06/293491401A-مهاباد3سلطاني فاروق1رزمنده محمدامينمعماري218.2الف
مهاباد2سيماني شمال3زرين محمدمعماري197.46ب2231401/06/303271401
مهاباد1رياحي فرهاد2اعزازي محمدعمران197.46ب2241401/06/303271401
مهاباد2فيض اله بيگي رشيد2شافعي شاهينتاسيسات برقي285.79ب2251401/06/313251401
مياندوآب2بابائي علي2زهتابيان رضائي نيمامعماري624ب2261401/06/24631401
مياندوآب1جديدي ناصر1اكرمي شاهينعمران624ب2271401/06/24631401
مياندوآب1شايان الناز2ثوري ابوالفضلتاسيسات مكانيكي624ب2281401/06/24631401
مياندوآب2رضائي كشاور بهرام3نگهبان بيژنتاسيسات برقي624ب2291401/06/24631401
نقده2احمدي معصومه2محمدكشي دربندي رضامعماري399.99ب2301401/06/171221401
نقده2اسدي چيانه محمد2مهديزاده اسفنديارعمران399.99ب2311401/06/171221401
نقده2قليزاده چيانه منصور1اكبري فرهادتاسيسات مكانيكي399.99ب2321401/06/171221401
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نقده2حميدي شيخ احمدي مهدي3باقري شونقاري افشينتاسيسات برقي399.99ب2331401/06/171221401
2341401/06/171261401A-نقده1فرجي ولي1صالحي نظام آباد موسيعمران237الف
2351401/06/281391401A-نقده3مصطفي واحد2يزدانفر توحيدعمران244.24الف
نقده2چاخرلو حامد3كرمي نقده رضامعماري377.63ب2361401/06/311411401
نقده1عسگري حاجي فيروز جليل1رحيمي مسعودعمران377.63ب2371401/06/311411401
نقده2شكراني مهدي3باقري شونقاري افشينتاسيسات برقي377.63ب2381401/06/311411401


