
دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف
اروميه1مطيعي بابك3حقي انگنه شيمامعماري586.2ب11400/11/1716631400
اروميه1نقاش شيشوان امير2خالق صفت مجيدعمران586.2ب21400/11/1716631400
اروميه2حبيب زاده آيدنلو امين2خسروزاده ساريجلو حجتتاسيسات مكانيكي586.2ب31400/11/1716631400
اروميه2ساري جالي امين2نجف زاده عليتاسيسات برقي586.2ب41400/11/1716631400
51400/11/1718341400A-اروميه1بهنوش پرهام2شاه حسيني اميرعمران1209ج
اروميه1طرح بنا گستران آتي --1جعفرپناه جابرعمران991.78ب61400/11/1719001400
اروميه1طرح بنا گستران آتي --1طرح بنا گستران آتي --معماري991.78ب71400/11/1719001400
اروميه1رشادت جو حامد1پورسليماني يعقوبتاسيسات مكانيكي991.78ب81400/11/1719001400
اروميه2بدري اسماعيل3مختارزاده راضيهتاسيسات برقي991.78ب91400/11/1719001400
اروميه1فتح اله زاده عطار عباس3رضائي عليعمران258.7ب101400/11/1719121400
111400/11/1720551400A-اروميه2جمال نيا عليرضا3حاجي زاده كهريز رامينعمران88.56الف
121400/11/1720711400A-اروميه3واحدي قره چپق رامين1اردبيلي محمدرضاعمران252.6الف
131400/11/1815141400A-اروميه2شهنازي كوزه كناني محمد2كريمي بهارهعمران108الف
141400/11/1819721400A-اروميه2جمال نيا عليرضا2بهرامي فر اميرعمران84.88الف
151400/11/1820301400A-اروميه2رحيم زاده باالنج آرش2طبيب زاده فرهادعمران92الف
اروميه2عسگرپور نسترن2سالمت ربط انصارمعماري275.02ب161400/11/1820621400
اروميه2حسيني حاجي پيرلو محمد1خوانچه سپهرالدين محمودعمران275.02ب171400/11/1820621400
اروميه2محمدي حجت2طايفه رضائي صابرتاسيسات مكانيكي275.02ب181400/11/1820621400
اروميه2نعمتي مهرداد3بازدار اميرتاسيسات برقي275.02ب191400/11/1820621400
اروميه2يادگار شهرام2عسگري چناقلو رحيممعماري655.8ب201400/11/1917281400
اروميه2تقوي هومن1قرباني رضاعمران655.8ب211400/11/1917281400
اروميه1بنائي فر آرش2فرخ پور فرنازتاسيسات مكانيكي655.8ب221400/11/1917281400
اروميه2هناره خلياني بهروز2نمديان بابكتاسيسات برقي655.8ب231400/11/1917281400
اروميه2شاهين مياوقي سميرا1وطن خواه عليمعماري456.8ب241400/11/1918981400
اروميه1شيدفر محمدتقي2بختيار نداعمران456.8ب251400/11/1918981400
اروميه2رامين فرزين2كوشاني بهزادتاسيسات مكانيكي456.8ب261400/11/1918981400

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1400/11/16 تا تاريخ 1400/11/30)
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اروميه2كاري رضائي حجت3نظري شبنمتاسيسات برقي456.8ب271400/11/1918981400
اروميه1مهندسين مشاور پندار پايدار --1مكاري ايگدير ماهرهمعماري627ب281400/11/2015861400
اروميه1عليزاده ميزاني كامران1حسني دربند ميرانعمران627ب291400/11/2015861400
اروميه1مهندسين مشاور پندار پايدار --2آقالو حسينتاسيسات مكانيكي627ب301400/11/2015861400
اروميه1مهندسين مشاور پندار پايدار --1علمي محمدعليتاسيسات برقي627ب311400/11/2015861400
321400/11/2016511400A-اروميه3حداد هژار1كاسب داننده علي اصغرعمران351.4الف
اروميه2رسولي لعيا3والئي آروق خاطرهمعماري333.9ب331400/11/2017441400
اروميه2طليعه فتح جواد1قرباني رضاعمران333.9ب341400/11/2017441400
اروميه2عيسوي بنتا3مختاريان دباغيان عليتاسيسات مكانيكي333.9ب351400/11/2017441400
اروميه2عليزاده ايرج1خشمان زاده ديزج محمودتاسيسات برقي333.9ب361400/11/2017441400
371400/11/2018691400A-اروميه3صمدخواه تمر رضا1رنجبري سعيدعمران147الف
381400/11/2019451400A-اروميه1خيامي اردشير1عباس زادگان حسينعمران161الف
391400/11/2020761400A-اروميه3آقازاده علي3محمدي عليرضاعمران99.5الف
401400/11/213901400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1حسني افشار شاهپورمعماري3094.85ج
411400/11/213901400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1جعفرزاده صديق مهديعمران3094.85ج
421400/11/213901400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1داودپور نقيتاسيسات مكانيكي3094.85ج
431400/11/213901400B-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1موسي زاده خضرآباد بهنامتاسيسات برقي3094.85ج
441400/11/213901400B-اروميه0---1سليمي جعفرنقشه برداري3094.85ج
اروميه2آزما سارا1وطن خواه عليمعماري380ب451400/11/2116521400
اروميه1شكري داود1اباذري وليعمران380ب461400/11/2116521400
اروميه2خيرالهي كلوانق جواد2احمدي اصل سوره آرشتاسيسات مكانيكي380ب471400/11/2116521400
اروميه2عليزاده فنائلو وحيد1خشمان زاده ديزج محمودتاسيسات برقي380ب481400/11/2116521400
اروميه1مهندسين مشاور اروم پيوند --2عباسپور مصطفيمعماري274ب491400/11/2120231400
اروميه1جوان دل اسد1خوانچه سپهرالدين محمودعمران274ب501400/11/2120231400
اروميه1مهندسين مشاور اروم پيوند --2فكري گمچي زهراتاسيسات مكانيكي274ب511400/11/2120231400
اروميه1مهندسين مشاور اروم پيوند --1كريمي جعفرتاسيسات برقي274ب521400/11/2120231400
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531400/11/2120941400A-اروميه1رسولي معماري علي2بختيار نداعمران213.7الف
541400/11/2120991400A-اروميه3پناهي مقدم كمال2اشرف زاده ايگدير جعفرعمران130.22الف
اروميه2امين آذر ليدا1پاشائي طسوج مريممعماري333ب551400/11/2219191400
اروميه2تقوي هومن1خوش نيت جوادعمران333ب561400/11/2219191400
اروميه2رامين فرزين1محمدي بازرگاني فرزادتاسيسات مكانيكي333ب571400/11/2219191400
اروميه1كريمي جعفر1علمي محمدعليتاسيسات برقي333ب581400/11/2219191400
اروميه2اسماعيل زاده انگنه وحيد1پاشائي طسوج مريممعماري378ب591400/11/2219751400
اروميه2جوانبخت علي كندي اكبر3صالحي كيارشعمران378ب601400/11/2219751400
اروميه1رسولي مجد حسام2احمدي اصل سوره آرشتاسيسات مكانيكي378ب611400/11/2219751400
اروميه2ضرغامي فرشاد2خضرلو مجيدتاسيسات برقي378ب621400/11/2219751400
اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --3صالحي كيارشعمران428.6ب631400/11/2220111400
اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --3توانا مسعودتاسيسات مكانيكي428.6ب641400/11/2220111400
اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1علمي محمدعليتاسيسات برقي428.6ب651400/11/2220111400
661400/11/2220121400A-اروميه3سلماسي عليرضا1كاسب داننده علي اصغرعمران167.4الف
671400/11/2220131400A-اروميه3سلماسي عليرضا2لطفي سجادعمران212الف
681400/11/2220201400A-اروميه3سلماسي عليرضا2اشرف زاده ايگدير جعفرعمران125.54الف
اروميه2منتظر بهناز1پاشائي طسوج مريممعماري369.4ب691400/11/2220221400
اروميه1سيدزاده توحيد2شمس الدين عليعمران369.4ب701400/11/2220221400
اروميه2آقامحمدي محمد1محمدي بازرگاني فرزادتاسيسات مكانيكي369.4ب711400/11/2220221400
اروميه2حيدرزاده ميررسول3تيموري بابكتاسيسات برقي369.4ب721400/11/2220221400
731400/11/2220891400A-اروميه1صدرزاده احمدي ساسان2تقي بيگي اصل آيدنعمران94.44الف
741400/11/2414881400B-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1كمالي زهرهمعماري2090ج
751400/11/2414881400B-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1ستاردباغي كورشعمران2090ج
761400/11/2414881400B-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1صدقي هوشنگتاسيسات مكانيكي2090ج
771400/11/2414881400B-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1آبادكن رحمانتاسيسات برقي2090ج
781400/11/2414881400B-اروميه0---1اميني رحماننقشه برداري2090ج
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791400/11/2417751400B-اروميه1نصرتي منصور1زرين تاج پيمانعمران2086ج
801400/11/2417751400B-اروميه1مهندسين مشاور ايمن بنا سازان پنجه روان 1مهندسين مشاور ايمن بنا سازان پنجه روان معماري2086ج
811400/11/2417751400B-اروميه1مهندسين مشاور ايمن بنا سازان پنجه روان 1مهندسين مشاور ايمن بنا سازان پنجه روان تاسيسات مكانيكي2086ج
821400/11/2417751400B-اروميه1مردي ثاني محمدرضا1مهندسين مشاور ايمن بنا سازان پنجه روان تاسيسات برقي2086ج
831400/11/2417751400B-اروميه0---2محمدنژاد مهدينقشه برداري2086ج
841400/11/2418361400A-اروميه1شكري داود2فردوس نيا خسروعمران75الف
851400/11/2418921400A-اروميه2قلي زاده شورگلي حميد1عسگري بهروزعمران255الف
861400/11/2418971400A-اروميه2رحيم زاده باالنج آرش2امامي محمدصابرعمران151.9الف
871400/11/2419381400B-اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --2مظفري نژاد خامنه فاطمهمعماري2107ج
881400/11/2419381400B-اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --1حمزه پوري رسولعمران2107ج
891400/11/2419381400B-اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --1حسن وظيفه شناس مرتضيتاسيسات مكانيكي2107ج
901400/11/2419381400B-اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --1سوبا ماندگار آكام --تاسيسات برقي2107ج
911400/11/2419381400B-اروميه0---1قويدل رضانقشه برداري2107ج
921400/11/2420351400A-اروميه1سيفي شينطيا1محمدي علي آبادي احمدعمران140.66الف
اروميه2علي پور حسين2شفيع پور يوردشاهي پريامعماري329.5ب931400/11/2420651400
اروميه1گيورگيز اراميا1كرامت اميرعمران329.5ب941400/11/2420651400
اروميه2شايگان اكبر3دلير آبگرمي اميرتاسيسات مكانيكي329.5ب951400/11/2420651400
اروميه2خان زاده خالدآباد محمدرضا2محمودپردآبادي يونستاسيسات برقي329.5ب961400/11/2420651400
971400/11/2515831400A-اروميه1ميرزائي افشين2جارحان ياسينعمران90الف
981400/11/2618001400A-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --2مطلبي توحيدمعماري1113.1ج
991400/11/2618001400A-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1جعفرپوررضائي بهزادعمران1113.1ج
1001400/11/2618001400A-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --2محمدي حجتتاسيسات مكانيكي1113.1ج
1011400/11/2618001400A-اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --1سليمي حسامتاسيسات برقي1113.1ج
1021400/11/2618001400A-اروميه0---1بالي كورچين قلعه موسينقشه برداري1113.1ج
اروميه1سوبا ماندگار آكام --1زهدي عليمعماري783.82ب1031400/11/2619591400
اروميه1سوبا ماندگار آكام --1تقي زاده واحد فرشينعمران783.82ب1041400/11/2619591400
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اروميه2پاشاپور مليحه2مجيدي حصار سامانتاسيسات مكانيكي783.82ب1051400/11/2619591400
اروميه1سوبا ماندگار آكام --2نمديان بابكتاسيسات برقي783.82ب1061400/11/2619591400
اروميه0---3خرسندي علي اصغرنقشه برداري783.82ب1071400/11/2619591400
اروميه2عباس پور باري اكبر2عليزاده مرتضيمعماري385.5ب1081400/11/2620391400
اروميه1رسولي معماري علي2علي غالمي حسينعمران385.5ب1091400/11/2620391400
اروميه2شمس پور حامد1محمدي بازرگاني فرزادتاسيسات مكانيكي385.5ب1101400/11/2620391400
اروميه2صحت امير2خضرلو مجيدتاسيسات برقي385.5ب1111400/11/2620391400
1121400/11/2620781400A-اروميه2شكوهي الياس آباد ارسطو2قوچي رضائي سليمعمران255الف
1131400/11/2621171400A-اروميه1رسولي معماري علي2خضرلوي بندلي توحيدعمران190.45الف
اروميه1مهندسين مشاور بوم نقش اثر (بنا) --2رادلو سجادمعماري428.6ب1141400/11/2720111400
اروميه2معماري حسن1زهدي عليمعماري566.8ب1151400/11/2817561400
اروميه1حسين زاده عباس2شه كمال حسينعمران566.8ب1161400/11/2817561400
اروميه2محمدي بازرگاني سجاد2خسروزاده ساريجلو حجتتاسيسات مكانيكي566.8ب1171400/11/2817561400
اروميه1تيبا خسرو3حاتمي زاده رامينتاسيسات برقي566.8ب1181400/11/2817561400
1191400/11/2818761400A-اروميه2صالحي پرهام2شرابياني چيانه مجيدعمران373.55الف
1201400/11/2818911400A-اروميه3عادلي ناصر1اردبيلي محمدرضاعمران255الف
1211400/11/2819551400A-اروميه1ضيائي فرزاد1كاسب داننده علي اصغرعمران132.1الف
1221400/11/294371400A-اروميه1بابائي قره باغ رامين1طرح بنا گستران آتي --معماري1123ج
1231400/11/294371400A-اروميه2عليزاده فنائلو وحيد1آبادكن رحمانتاسيسات برقي1123ج
1241400/11/294371400A-اروميه0---1نادري صمدنقشه برداري1123ج
1251400/11/298471400A-اروميه1مهندسين مشاور طرح و نقش شارمان ارگ 2دربندي معصومهمعماري785.16ج
1261400/11/298471400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1نباتي محمدعمران785.16ج
1271400/11/298471400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --1همتي رسولتاسيسات مكانيكي785.16ج
1281400/11/298471400A-اروميه1مهندسين مشاور فخر آناهيتا --2جليل زاده سجادتاسيسات برقي785.16ج
اروميه2سخاوتي نعمت2اسماعيل زاده انگنه وحيدمعماري484.5ب1291400/11/298641400
اروميه2افسري شاهين3رضايي محمدباقرعمران484.5ب1301400/11/298641400
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اروميه1ابراهيمي فر سميرا2حميدي مجيدتاسيسات مكانيكي484.5ب1311400/11/298641400
اروميه2عابدي افرا2رضاپور اوصالو سميراتاسيسات برقي484.5ب1321400/11/298641400
اروميه2حسين خانلو مريم2اسماعيل زاده انگنه وحيدمعماري345ب1331400/11/2921461400
اروميه1يگانه پويا عادل2شمس الدين عليعمران345ب1341400/11/2921461400
اروميه2فكري گمچي زهرا1محمدي بازرگاني فرزادتاسيسات مكانيكي345ب1351400/11/2921461400
اروميه2صحرانوردقندهار ربابه2خضرلو مجيدتاسيسات برقي345ب1361400/11/2921461400
1371400/11/201141400A-اشنويه3شاير عثمان3فقه محمدي صالحعمران172.12الف
1381400/11/201151400A-اشنويه3شاير عثمان2كاسب شهابعمران117.9الف
1391400/11/201161400A-اشنويه3محمداميني سنگان جعفر2كاسب شهابعمران245.23الف
1401400/11/211181400A-اشنويه3محمداميني سنگان جعفر2شيخاني اسمعيلعمران199.99الف
بوكان1نوري فواد3سليماني پور محسنمعماري176ب1411400/11/187181400
بوكان1غفوري نژاد امير2حسن پور انورعمران176ب1421400/11/187181400
بوكان2بهاري سيامك2حامدي هيواتاسيسات برقي176ب1431400/11/187181400
1441400/11/187481400A-بوكان3نجاري تكانتپه علي3عبدالهي هيمنعمران195الف
1451400/11/187571400A-بوكان1رحيم پور جليل2فرامرزي يوسفعمران139الف
بوكان1آغاميري آزاد1اميني جعفرتاسيسات مكانيكي176ب1461400/11/197181400
بوكان1عابد شورش2توحيدي راد سامانمعماري216ب1471400/11/197711400
بوكان1حسن زاده حماميان علي3واحدي هيمنعمران216ب1481400/11/197711400
بوكان2مولوديان صالح الدين2پاك بين هاديتاسيسات برقي216ب1491400/11/197711400
بوكان2مولودي پيمان2رسول زاده اسپوغه اسعدمعماري593.02ب1501400/11/206941400
بوكان1محمودنژاد لقمان3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي216ب1511400/11/217711400
1521400/11/217841400A-بوكان3محمدي محمد2دل داده اميرمعماري112الف
1531400/11/217851400A-بوكان2فروزنده آزاد2اميني هيواعمران164الف
1541400/11/227491400A-بوكان1عزيزي يادگار2جوانبخت اوزنقشالق محمدعمران175الف
بوكان1بوكاني ايوب3كريمي مهديمعماري515.44ب1551400/11/227861400
بوكان1عزيزي يادگار1نادري عباسعمران515.44ب1561400/11/227861400
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بوكان1كيواني فر سمكو3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي515.44ب1571400/11/227861400
بوكان2مام خسروي حسام3فرامرزي قادرتاسيسات برقي515.44ب1581400/11/227861400
بوكان2رش خالق2توحيدي راد سامانمعماري228ب1591400/11/227891400
بوكان2رحيمي رضا2آقاولي مصطفيعمران228ب1601400/11/227891400
بوكان1كاظمي مكري سيدعبداله3كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي228ب1611400/11/227891400
بوكان2مولوديان صالح الدين3حسين پور طاهرتاسيسات برقي228ب1621400/11/227891400
بوكان2مروتي حيدر2اسمربرده زرد يوسفمعماري464.12ب1631400/11/227971400
بوكان2خسروي ليال1يوسفي محمدعمران464.12ب1641400/11/227971400
بوكان1ايالتي منصور3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي464.12ب1651400/11/227971400
بوكان2انصاري بابك3مجيدي معصومهتاسيسات برقي464.12ب1661400/11/227971400
بوكان1شريف زاده حسين1شريف زاده حسينعمران524.6ب1671400/11/237251400
بوكان2مهرنيا حسن3شيخ عزيز برده زردي فرزانهمعماري228ب1681400/11/257751400
بوكان1مددجو رسول2مجاور رامينعمران228ب1691400/11/257751400
بوكان2كريمي كمال3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي228ب1701400/11/257751400
بوكان2مولوديان صالح الدين2فروغي نيا عزيزتاسيسات برقي228ب1711400/11/257751400
1721400/11/258151400A-بوكان2بهرامي كاوه1سليمي جمالعمران174الف
بوكان2عبداله زاده كيوان2دل داده اميرمعماري524.6ب1731400/11/267251400
بوكان2قرني زاده عبداله3نيك پي عليتاسيسات مكانيكي524.6ب1741400/11/267251400
بوكان2شعاع طاهر3ملكه ينگي كندي اميرتاسيسات برقي524.6ب1751400/11/267251400
بوكان2محمدي رسول1رش خالقمعماري496ب1761400/11/268161400
بوكان1عزيزي يادگار1سيدقاسمي وسيمعمران496ب1771400/11/268161400
بوكان2انصاريان يونس2كريمي كمالتاسيسات مكانيكي496ب1781400/11/268161400
بوكان2بهاري سيامك3مجيدي معصومهتاسيسات برقي496ب1791400/11/268161400
بوكان2كدخدامحمدي ناصر3فاطمي يكشوه طاهرمعماري157ب1801400/11/268181400
بوكان1داوند آزاد1غفوري نژاد اميرعمران157ب1811400/11/268181400
بوكان2رستمي بوكاني حميرا3اشگرف عليتاسيسات مكانيكي157ب1821400/11/268181400
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بوكان2پرزور ادريس2پاك بين هاديتاسيسات برقي157ب1831400/11/268181400
بوكان1عباسي ابراهيم3يوسفي خالدعمران216ب1841400/11/286201400
بوكان2حامدي هيوا3نصراله زاده مهرانتاسيسات برقي216ب1851400/11/286201400
بوكان2كريمي سيدمحي الدين2آريا دياكومعماري364ب1861400/11/287791400
بوكان1پاك نژاد كمال2خسروي ليالعمران364ب1871400/11/287791400
بوكان2موالني فريدون3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي364ب1881400/11/287791400
بوكان2علي آقايي مهدي2حسيني سونج سيدجمالتاسيسات برقي364ب1891400/11/287791400
بوكان2شنگه سيدناصر3رحيمي صبريمعماري260ب1901400/11/287941400
بوكان1سواره صالح الدين1بهرام بيگي يوسفعمران260ب1911400/11/287941400
بوكان2حافظ قرآن مينا3علي زاده بوكاني پرويزتاسيسات برقي260ب1921400/11/287941400
1931400/11/298261400A-بوكان1فالحي بوكاني محمد2پاكزاد مصلحعمران152الف
بوكان1آغاميري آزاد3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي216ب1941400/11/306201400
بوكان2قرني زاده عبداله3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي260ب1951400/11/307941400
پلدشت0---3محمدپور مروئي حميدمعماري477.9ب1961400/11/18481400
پلدشت0---2عباس پوريامچي عبدالهعمران477.9ب1971400/11/18481400
پلدشت0---3ابراهيمي حامدتاسيسات مكانيكي477.9ب1981400/11/18481400
پلدشت0---3اسگندري مهديتاسيسات برقي477.9ب1991400/11/18481400
2001400/11/19551400A-پلدشت0---2بهرامي اكبرعمران265.6الف
2011400/11/19601400A-پلدشت2عباس پوريامچي عبداله2بهرامي اكبرعمران143.61الف
2021400/11/28641400A-پلدشت2عباس پوريامچي عبداله2بهرامي اكبرعمران292الف
2031400/11/28671400A-پلدشت2عباس پوريامچي عبداله2بهرامي اكبرعمران148.32الف
پيرانشهر2منصوري شيروان3عبداله نژاد صديقمعماري386ب2041400/11/201281400
پيرانشهر1مام عزيزي آرمان3مهرداديان خالدعمران386ب2051400/11/201281400
پيرانشهر2بناوند محسن3صوفي محمدي فاروقتاسيسات مكانيكي386ب2061400/11/201281400
پيرانشهر2محمدمرادي شهاب3انتظاري پيمانتاسيسات برقي386ب2071400/11/201281400
2081400/11/201381400A-پيرانشهر1مام عزيزي آرمان2داراب اسماعيلعمران249.6الف
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2091400/11/201431400A-پيرانشهر3حسيني سيدشهرام2ابراهيمي صمدعمران199.8الف
پيرانشهر2سرخابي يونس3قزلداغي هاديمعماري370.5ب2101400/11/231391400
پيرانشهر2سليماني جمال1بايزيدي يونسعمران370.5ب2111400/11/231391400
پيرانشهر2بناوند محسن3اجاقي سورانتاسيسات مكانيكي370.5ب2121400/11/231391400
پيرانشهر2مقدور ناصر3خضري رحمانتاسيسات برقي370.5ب2131400/11/231391400
2141400/11/231461400A-پيرانشهر3قادرپور رسول1بهجت ديزج فريدعمران191الف
پيرانشهر2سرخابي يونس3سيدمحمدي امام سيدرضامعماري375ب2151400/11/241501400
پيرانشهر2سنگي سليمان2قادري اقدم انورعمران375ب2161400/11/241501400
پيرانشهر2ملكي چوپلو عبدالرضا2افشان محمدتاسيسات مكانيكي375ب2171400/11/241501400
پيرانشهر2مرتضي رزگار3رسولي حسينتاسيسات برقي375ب2181400/11/241501400
2191400/11/241511400A-پيرانشهر2سنگي سليمان1روكش حامدعمران390الف
2201400/11/251471400A-پيرانشهر3قادرپور رسول1بهجت ديزج فريدعمران222الف
2211400/11/271411400A-پيرانشهر2ريواز احمد2ابراهيمي صمدعمران168الف
2221400/11/271481400A-پيرانشهر3حسيني سيدشهرام1افخمي فرد محمدامينعمران240الف
2231400/11/30311400A-پيرانشهر3حسيني سيدشهرام2حسن پور محمدعمران312الف
2241400/11/301571400A-پيرانشهر2آزره خضر1بايزيدي يونسعمران353.4الف
2251400/11/301621400A-پيرانشهر1محمدي طه2داراب اسماعيلعمران264الف
2261400/11/301671400A-پيرانشهر3حسيني سيدشهرام2ابراهيم پور سعدونعمران288الف
تكاب2عبدي قجور بهلول2درفشي نبي كندي افسانهعمران98.15ب2271400/11/161561400
تكاب2تقوي قره بالغ رضا2آقامحمدي مهديمعماري98.15ب2281400/11/171561400
تكاب3صلواتي يعقوب3شهبازي تكانتپه كيوانتاسيسات مكانيكي98.15ب2291400/11/171561400
تكاب2افالكي مقداد3غيبي محسنتاسيسات برقي98.15ب2301400/11/171561400
تكاب2تقوي قره بالغ رضا2اخوان حيدرمعماري402.7ب2311400/11/171591400
تكاب2قدمي بدرلو عباس2قاسملوي مرتضيعمران402.7ب2321400/11/171591400
تكاب2فرهادپور افشين3دشتي برنجه حميدتاسيسات مكانيكي402.7ب2331400/11/171591400
تكاب2افالكي مقداد3جاللي نصرالهتاسيسات برقي402.7ب2341400/11/171591400
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تكاب0---2آقامحمدي مهديمعماري549.47ب2351400/11/171611400
تكاب2قاسملوي تكانتپه ساسان1اخوان مهديعمران549.47ب2361400/11/171611400
تكاب3صلواتي يعقوب2عظيمي داشبالغ عطاءالهتاسيسات مكانيكي549.47ب2371400/11/171611400
تكاب2مردي يلقون اغاج مرتضي3رنجي هاديتاسيسات برقي549.47ب2381400/11/171611400
2391400/11/231581400A-تكاب2عبدي قجور بهلول2محمدي فرشيدعمران94.4الف
2401400/11/251031400A-تكاب3عبدي اكبر2محمدي فرشيدعمران196.47الف
تكاب0---2اخوان حيدرمعماري199.57ب2411400/11/301641400
تكاب2قاسملوي تكانتپه ساسان2انصاري داورعمران199.57ب2421400/11/301641400
تكاب0---3شهبازي تكانتپه كيوانتاسيسات مكانيكي199.57ب2431400/11/301641400
تكاب0---3غيبي محسنتاسيسات برقي199.57ب2441400/11/301641400
2451400/11/18701400A-چالدران0---2ميكائيلي زهراعمران46.85الف
2461400/11/18711400A-چالدران0---2ميكائيلي زهراعمران218الف
2471400/11/23721400A-چالدران0---2ميكائيلي زهراعمران72الف
2481400/11/23731400A-چالدران0---2ميكائيلي زهراعمران99.6الف
2491400/11/27821400A-چالدران0---2عابدي حسينعمران167.88الف
2501400/11/28761400A-چالدران0---2فالح آشناآباد رضاعمران299الف
چايپاره2حسين زاده خليل3جباري يوسفتاسيسات مكانيكي341.4ب2511400/11/16611400
2521400/11/17691400A-چايپاره3آقاپور مجتبي2آقازاده خضرلو غالمرضاعمران243الف
2531400/11/18671400A-چايپاره0---3حسين زاده آذر محمودعمران270.92الف
2541400/11/18681400A-چايپاره0---2رنجبر وحيدعمران297الف
2551400/11/19721400A-چايپاره1ميرزاخاني ايرج3حسين پور اميرعمران245الف
2561400/11/21661400A-چايپاره0---2پورعلي وليعمران154الف
چايپاره0---2آقازاده خضرلو غالمرضاعمران341.4ب2571400/11/25611400
2581400/11/30731400A-چايپاره1زينالپور بهروز1ميرزازاده رضاعمران276الف
2591400/11/30771400A-چايپاره3كريم زاده بهمن2پورعلي وليعمران348الف
2601400/11/177051400A-خوي2سليماني افشين1معصومي غالمرضاعمران186.72الف
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خوي2جعفري الهام3جوانشير نژاد معصومهمعماري441ب2611400/11/215441400
خوي1طبيبي سيدجميل1كاظم عليلو فرزينعمران441ب2621400/11/215441400
خوي2اطهري ايلقار3قيامي صدقياني يحييتاسيسات مكانيكي441ب2631400/11/215441400
خوي2عموجاني سيامك3كيوان رسولتاسيسات برقي441ب2641400/11/215441400
خوي2گلواني وحيده3عليپور قياسي ليدامعماري592.8ب2651400/11/255841400
خوي1صابرنيا ايوب3مرزي ايرجعمران592.8ب2661400/11/255841400
خوي2محمدلو جابر1غروبي ابراهيمتاسيسات مكانيكي592.8ب2671400/11/255841400
خوي2كاظمي كوه كمر فاطمه2ياحقي فر سجادتاسيسات برقي592.8ب2681400/11/255841400
خوي2رحيم پورخويي سعيد1هاشمي ابراهيممعماري278.46ب2691400/11/256881400
خوي1ايرجي امين2عباس زاده مهديعمران278.46ب2701400/11/256881400
خوي2محب عليلو عبدالعلي1جباري مقدم ناصرتاسيسات مكانيكي278.46ب2711400/11/256881400
خوي2سيدعلي بابائي اسمعيل2ياحقي فر سجادتاسيسات برقي278.46ب2721400/11/256881400
خوي2گلواني وحيده2ايرجي احسانمعماري234ب2731400/11/266721400
خوي2مالقاسمي عباسعلي2مرندي جوادعمران234ب2741400/11/266721400
خوي2اطهري ايلقار3شريفي ستارتاسيسات مكانيكي234ب2751400/11/266721400
2761400/11/267561400A-خوي2بابايي داود3مرزي ايرجعمران240الف
خوي2درستي عارف3امامي سميرامعماري693ب2771400/11/286801400
خوي2پاشائي تقي2عليلو عظيمعمران693ب2781400/11/286801400
خوي2كريمي حامد3شريفي ستارتاسيسات مكانيكي693ب2791400/11/286801400
خوي2عموجاني سيامك3بابالو مهديتاسيسات برقي693ب2801400/11/286801400
خوي2بايرام زاده حميد3راثي زاده يحييمعماري478.56ب2811400/11/296701400
خوي1شكرزاده حجت1محمداميني توحيدعمران478.56ب2821400/11/296701400
خوي1فتح الهي رضا2بيداريان محمدتاسيسات مكانيكي478.56ب2831400/11/296701400
خوي2تيمورزاده سيواني ندا3بابالو مهديتاسيسات برقي478.56ب2841400/11/296701400
2851400/11/297551400A-خوي1سيفلو حسن3نقي لو صمدعمران119.8الف
2861400/11/305511400A-خوي1شكرزاده حجت2محمدرضائي اسماعيلعمران212.4الف
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2871400/11/20751400A-سلماس3اسعدي علي3بهاري مغانجوقي شيرزادعمران173الف
2881400/11/24771400A-سلماس1نوروزي مغانجوقي كريم2بهاري مغانجوقي وحيدعمران283.1الف
2891400/11/171841400A-شاهين دژ1داني مجيد1محمدپوري كشاورز ابراهيمعمران125الف
2901400/11/181821400A-شاهين دژ2عارف عزيزيان1دهقاني محمدعليعمران147الف
2911400/11/181851400A-شاهين دژ2عارف عزيزيان1صديقي كورشعمران333الف
2921400/11/181871400A-شاهين دژ1اردخاني داود2حسن زاده محمدآباد سعيدعمران163الف
2931400/11/191881400A-شاهين دژ2عارف عزيزيان2محموديان عيسيعمران193الف
2941400/11/201891400A-شاهين دژ3عزيزيان عارف1دهقاني محمدعليعمران334الف
2951400/11/231901400A-شاهين دژ1عزيزيان هادي3فهامي ساسانعمران119الف
2961400/11/241921400A-شاهين دژ1عبداله پورمامالو پرويز2اسكندري بابكعمران290الف
2971400/11/241941400A-شاهين دژ1اردخاني داود2حسن زاده محمدآباد سعيدعمران123الف
2981400/11/251961400B-شاهين دژ2عارف عزيزيان2محموديان عيسيعمران149الف
2991400/11/271971400A-شاهين دژ1داني مجيد2حسن زاده محمدآباد سعيدعمران120الف
3001400/11/281931400A-شاهين دژ3عزيزيان عارف3فهامي ساسانعمران308الف
3011400/11/231621400A-شوط0---2خداياري واحدعمران70الف
3021400/11/241631400A-شوط0---2باقرزاده حسيني سيدهاديعمران85الف
3031400/11/241651400A-شوط0---2خداياري واحدعمران44الف
شوط0---2اوموئي ميالن محمدمعماري234ب3041400/11/251641400
شوط0---2باقرزاده حسيني سيدهاديعمران234ب3051400/11/271641400
شوط2زماني عطااله3حسين زاده جوادتاسيسات مكانيكي234ب3061400/11/271641400
ماكو0---3قرباني جوادمعماري576ب3071400/11/193121400
ماكو0---2محمدي ميرمحبوبعمران576ب3081400/11/193121400
ماكو2سيدسجادي ميرحميد3احمد اقدم احمدتاسيسات مكانيكي576ب3091400/11/193121400
ماكو2علي پور نيك نام3محمدي ميروحيدتاسيسات برقي576ب3101400/11/193121400
3111400/11/193291400A-ماكو1اكرمي سيدحبيب2محمدي ميرمحبوبعمران240الف
ماكو0---3محمدنژاد كامرانمعماري755.39ب3121400/11/233311400
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ماكو1خوشكنار رامين2مناف زاده رسولعمران755.39ب3131400/11/233311400
ماكو1جليل زاده قره خاج حامد3امراه زاده سجادتاسيسات مكانيكي755.39ب3141400/11/233311400
ماكو1حسنعليزاده افشين3هاشم نژاد راضيهتاسيسات برقي755.39ب3151400/11/283311400
3161400/11/185421400A-مهاباد3آفرين نادر2فرخي سيروانمعماري197.17الف
3171400/11/185561400A-مهاباد2فتاحي فايق2سيدصالحي سيدئاسوعمران186.37الف
مهاباد2نيكزاد سلمان3الياسي غفورمعماري499.28ب3181400/11/185681400
مهاباد1سلطاني سليمان1مكائيلي بهزادعمران499.28ب3191400/11/185681400
مهاباد2محمودزاده ته وار1مصطفي پور جوانتاسيسات مكانيكي499.28ب3201400/11/185681400
مهاباد2عبداله پوري سامان2آزاده هيواتاسيسات برقي499.28ب3211400/11/185681400
3221400/11/195481400A-مهاباد2فتاحي فايق2بي باك ساسانعمران125.54الف
3231400/11/205251400A-مهاباد3مصطفي نژاد فاروق2نوراني كليجي يوسفعمران217.1الف
مهاباد2راستانيا موسي3اهتمام پاوانمعماري399.41ب3241400/11/225661400
مهاباد2فتاحي فايق1حسني نالوسي جمالعمران399.41ب3251400/11/225661400
مهاباد2رشيدزاده مسعود3نيك بخت ادريستاسيسات مكانيكي399.41ب3261400/11/225661400
مهاباد2كريم زاده سهيال3حامدي هيمنتاسيسات برقي399.41ب3271400/11/225661400
3281400/11/245811400A-مهاباد1سلطاني سليمان3عنايتي سيدساالرعمران199.2الف
3291400/11/246081400A-مهاباد3درويش زاده سارا1فرخي كرد خليلمعماري229الف
مهاباد2مستاني فريناز3خضري كمالمعماري209.34ب3301400/11/255741400
مهاباد1مصطفوي خسرو1چلبي جعفرعمران209.34ب3311400/11/255741400
مهاباد2محمودزاده ته وار3حسين پور شهابتاسيسات مكانيكي209.34ب3321400/11/255741400
مهاباد2عبداله پوري سامان2رادين رحمانتاسيسات برقي209.34ب3331400/11/255741400
مهاباد1رسولي محمد2شاهين فر آزادهمعماري599.05ب3341400/11/265881400
مهاباد2محمداميني يوسف1رحماني فايقعمران599.05ب3351400/11/265881400
مهاباد2رشيدزاده مسعود2اسمعيل پوري سيروانتاسيسات مكانيكي599.05ب3361400/11/265881400
مهاباد2باوفا مازيار3نادري ايوبتاسيسات برقي599.05ب3371400/11/265881400
مهاباد2خضرپور سياوش3خنداني سينامعماري498.84ب3381400/11/265891400
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مهاباد1استادرحماني محمد1شاوله مصطفيعمران498.84ب3391400/11/265891400
مهاباد2رسول نژاد يونس1ميرخضري فاروقتاسيسات مكانيكي498.84ب3401400/11/265891400
مهاباد2استادرحماني خليل2شريفي رحيمتاسيسات برقي498.84ب3411400/11/265891400
3421400/11/266001400A-مهاباد1حيدري محمد2پورمند هيمنعمران132.81الف
3431400/11/266031400A-مهاباد1حيدري محمد2موسي زاده مهرانعمران265.2الف
مهاباد2عزيزي اسماعيل2سلطاني فاروقمعماري202.7ب3441400/11/285231400
مهاباد2حسني نالوسي كمال3اسماعيل نيا آواتعمران202.7ب3451400/11/285231400
مهاباد2رسول نژاد يونس1كيواني فر ساكوتاسيسات مكانيكي202.7ب3461400/11/285231400
مهاباد2خاوري هيرش2شريفي رحيمتاسيسات برقي202.7ب3471400/11/285231400
3481400/11/285781400A-مهاباد1فرخي كرد خليل2آرست قهرمانمعماري932ج
3491400/11/285781400A-مهاباد1حيدري محمد1شفي سعديعمران932ج
3501400/11/285781400A-مهاباد1مجيدپور احمد2مازوجي راميارتاسيسات مكانيكي932ج
3511400/11/285781400A-مهاباد1محموديان جمال2حاجي زاده طاهرتاسيسات برقي932ج
3521400/11/285781400A-مهاباد0---2خضري صالحنقشه برداري932ج
3531400/11/286101400A-مهاباد3مصطفي نژاد فاروق2ابراهيم شريفي سيامندعمران233.2الف
مهاباد2ابراهيم نژاديان ناصر3اهتمام پاوانمعماري234.4ب3541400/11/295331400
مهاباد2اسمعيل پوري عزيز1كريمي سورانعمران234.4ب3551400/11/295331400
مهاباد2مصطفوي نيا ناصر3معروفي آذر اميرتاسيسات مكانيكي234.4ب3561400/11/295331400
مهاباد2عبداله پوري سامان2رادين رحمانتاسيسات برقي234.4ب3571400/11/295331400
مهاباد2رمضاني رحمت2رش صابرمعماري433.75ب3581400/11/295571400
مهاباد1افشارفر اميد2عدل نيا مسعودعمران433.75ب3591400/11/295571400
مهاباد2رشيدزاده مسعود1مصطفي پور جوانتاسيسات مكانيكي433.75ب3601400/11/295571400
مهاباد2حسيني قدسي سبزي سامان3احمدي شيركوتاسيسات برقي433.75ب3611400/11/295571400
مهاباد1حمزه پور لقمان3دانا عبدالواحدمعماري247.68ب3621400/11/295611400
مهاباد2مامندي پور مامند1ايزدي دلشادعمران247.68ب3631400/11/295611400
مهاباد2مصطفوي نيا ناصر1مصطفي پور جوانتاسيسات مكانيكي247.68ب3641400/11/295611400
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مهاباد2عبداله پوري سامان2شريفي رحيمتاسيسات برقي247.68ب3651400/11/295611400
3661400/11/295691400A-مهاباد1خضرپور اميد2سلحشور يوسفمعماري1144.44ج
3671400/11/295691400A-مهاباد1ابراهيم امير1رياحي فرهادعمران1144.44ج
3681400/11/295691400A-مهاباد1زبيري سروه2مصطفوي نيا ناصرتاسيسات مكانيكي1144.44ج
3691400/11/295691400A-مهاباد1محموديان جمال2فيض اله بيگي رشيدتاسيسات برقي1144.44ج
3701400/11/295691400A-مهاباد0---2ابراهيمي كيا حسيننقشه برداري1144.44ج
3711400/11/296211400A-مهاباد1شاهنگيان هاشم2جهان فر عليعمران227.55الف
3721400/11/296331400A-مهاباد1كريمي كوروش2حسني تاراعمران136.73الف
مياندوآب2امامي شاپور2زينالفام يعقوبمعماري448ب3731400/11/172171400
مياندوآب1شمس حاصل قوپي شهباز1عباس زاده بيوك آقاعمران448ب3741400/11/172171400
مياندوآب1عباسي يلدا3قليزاده سجادتاسيسات مكانيكي448ب3751400/11/172171400
مياندوآب2ابراهيمي هوشيار مهران2جهاني وكيل كندي صابرتاسيسات برقي448ب3761400/11/172171400
مياندوآب2محمدپور شريفلو سجاد2شكري ساتلمش سمانهمعماري187ب3771400/11/192261400
مياندوآب1پوررمضان كمال3ابراهيم زاده وحيدعمران187ب3781400/11/192261400
مياندوآب1پورحسين مجتبي2محمدپور عليتاسيسات مكانيكي187ب3791400/11/192261400
مياندوآب2معصومي حيدر3نگهبان بيژنتاسيسات برقي187ب3801400/11/192261400
مياندوآب2امامي شاپور2فتحي فرامرزمعماري518ب3811400/11/212241400
مياندوآب1فرجامي صالح3باقريان مياندوآب بديرعمران518ب3821400/11/212241400
مياندوآب1اعتمادي هادي3كهوري مياندواب پرهامتاسيسات مكانيكي518ب3831400/11/212241400
مياندوآب2ابراهيمي هوشيار مهران3ونداكبر مياندوآب فرزادتاسيسات برقي518ب3841400/11/212241400
3851400/11/212251400A-مياندوآب3اسدزاده شبيلوي سفلي حامد2نوري فخرالدينعمران259الف
مياندوآب2بخشي بالكانلو حجت2محمودي سميهمعماري442ب3861400/11/282271400
مياندوآب1رازجوي خلجان احد1رحيمي الهورديعمران442ب3871400/11/282271400
مياندوآب1شايان الناز3زينالي جعفرتاسيسات مكانيكي442ب3881400/11/282271400
مياندوآب2رضائي كشاور بهرام3شجاعت مهديتاسيسات برقي442ب3891400/11/282271400
3901400/11/282291400A-مياندوآب1ذوقي نادر1باقرپورگول مهديعمران367الف
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مياندوآب2بخشي بالكانلو عادل2اعظمي چهاربرج اصغرمعماري304ب3911400/11/282301400
مياندوآب1ملكي ميكائيل2اسمعيل نژاد  نصيركندي هاديعمران304ب3921400/11/282301400
مياندوآب2نديريان مياندوآب نيما3برادران سجادتاسيسات مكانيكي304ب3931400/11/282301400
مياندوآب2نقي پور اصل مياندوآب مهسا3شجاعت مهديتاسيسات برقي304ب3941400/11/282301400
نقده2چاخرلو حامد2چاخرلو حامدمعماري340.5ب3951400/11/213091400
3961400/11/233191400A-نقده1فداي ايران اسماعيل1فداي ايران اسماعيلعمران217.4الف
3971400/11/252501400A-نقده1صادق پور اژدر2محب خواه حسينعمران200.6الف
نقده2شيري حسن2احمدي معصومهمعماري1636.55ب3981400/11/252521400
نقده1خان پناه بكتاش جاويد1ملكي مهديعمران1636.55ب3991400/11/252521400
نقده1احمدي صابر2روانيار بهرنگتاسيسات مكانيكي1636.55ب4001400/11/252521400
نقده2كرمي نقده عبداله1تيمورپور بهنامتاسيسات برقي1636.55ب4011400/11/252521400
4021400/11/252531400A-نقده1خان پناه بكتاش جاويد1شيخي پور عبدالهعمران388الف
4031400/11/252611400A-نقده2شكوهي آقابگلو فرنود2رحيمي اسفنديارعمران161.55الف
4041400/11/252671400A-نقده3مصطفي واحد1بناوند ابراهيمعمران325.94الف
4051400/11/252681400A-نقده3ملكي مهدي2محب خواه حسينعمران135الف
نقده2احمدي معصومه3شاوله فاطمهمعماري485.4ب4061400/11/252761400
نقده2اسدي چيانه محمد1وليزاده محمدحسنعمران485.4ب4071400/11/252761400
نقده1احمدي صابر2ملك زاده آرشتاسيسات مكانيكي485.4ب4081400/11/252761400
نقده2قاضي سعيدي ندا1تيمورپور بهنامتاسيسات برقي485.4ب4091400/11/252761400
4101400/11/252831400A-نقده3مولودي آذر فريدون1فداي ايران اسماعيلعمران242.9الف
نقده2سليماني سليم3عليزاده امينلوئي سميرامعماري240ب4111400/11/252841400
نقده2اسدي چيانه محمد1بناوند ابراهيمعمران240ب4121400/11/252841400
نقده2كرمي نقده عبداله3اميري راد عليتاسيسات برقي240ب4131400/11/252841400
4141400/11/252911400A-نقده2شهريارفر داود2بيرانلوي احمدآباد منصورعمران147.54الف
4151400/11/252921400A-نقده2شهريارفر داود2حسني افشينعمران130.77الف
4161400/11/252981400A-نقده1بناوند ابراهيم2بيرانلوي احمدآباد منصورعمران146.3الف
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نقده2تقي زاده عيسي3رمضان پوري عليمعماري408ب4171400/11/253061400
نقده2اسدي چيانه محمد3آذري فر اميرعمران408ب4181400/11/253061400
نقده1اكبري فرهاد2روانيار بهرنگتاسيسات مكانيكي408ب4191400/11/253061400
نقده2قاضي سعيدي ندا1تيمورپور بهنامتاسيسات برقي408ب4201400/11/253061400
4211400/11/253071400A-نقده1نوري آالگوز فرهاد2سيف اله زاده سعيدعمران161.24الف
نقده1فداي ايران اسماعيل1علي اكبري فرودعمران340.5ب4221400/11/253091400
نقده2فيضي ابراهيم3اميري راد عليتاسيسات برقي340.5ب4231400/11/253091400
4241400/11/253181400A-نقده3نوري محمدتقي1الماس زاد حميدعمران229.1الف
نقده2قليزاده چيانه منصور3نقي پور سجادتاسيسات مكانيكي240ب4251400/11/262841400
نقده2اميرعابدي مهسا3نقي پور سجادتاسيسات مكانيكي340.5ب4261400/11/263091400
4271400/11/272591400A-نقده1رضازاده رسول1آذري فر پيمانعمران259.8الف
4281400/11/272821400A-نقده1خان پناه بكتاش جاويد2محب خواه حسينعمران222.45الف
4291400/11/273021400A-نقده1ميري صالح الدين1شيخي پور عبدالهعمران214.5الف
4301400/11/273121400A-نقده3محمودپور محسن2حسيني ئيالنلو محمدعمران229.7الف
4311400/11/273131400A-نقده1ميري صالح الدين1فرجي وليعمران360.85الف
4321400/11/273231400A-نقده1صادق پور اژدر1خان پناه بكتاش جاويدعمران257الف
4331400/11/273291400A-نقده2شيخي پور عبداله2راه زاوشتي داودعمران199.99الف
4341400/11/283151400A-نقده1حسيني ئيالنلو محمد2حقياري مسعودعمران283.9الف
4351400/11/283211400A-نقده1بناوند ابراهيم2قاسمي بكتاش جعفرعمران239.19الف
4361400/11/283241400A-نقده3نوري محمدتقي1آذري فر پيمانعمران194الف
4371400/11/283261400A-نقده1بناوند ابراهيم1گلشني جمالعمران252.33الف
4381400/11/283311400A-نقده1بناوند ابراهيم1گلشني جمالعمران197.65الف
4391400/11/283341400A-نقده1الماس زاد حميد1موسي زاده اكبرعمران302.45الف
4401400/11/293331400A-نقده3محمودپور محسن1رضازاده رسولعمران321.6الف
4411400/11/293381400A-نقده1حسيني ئيالنلو محمد2حقياري مسعودعمران159.07الف


