
دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف

اروميهايلدرم صنعت آذربايجان1500000الف-Aنرمال73880خيرالنساء تدين3آرقندحصار ميثم11400/12/15
اروميهآراز برق اروميه1500000الف-Aنرمال73799محمد رضا  حسيني1آزادنيا مرتضي21400/12/11
اروميهناب انديشان توانا صنعت1500000الف-Bنرمال73694عيوض  حقي2آهنگر يكتا سعيد31400/12/05
اروميهناب انديشان توانا صنعت3000000الف-Bنرمال73696محمدباقر قنبري1احمدي شاهسون سجاد41400/12/05
اروميهاروم ستاك آذربايجان1500000بنرمال73735رضا پاشايي2اسدي قره چال بهنام51400/12/08
اروميهآذر كنترل آراز1500000الف-Aنرمال73837سياوش جواليي2اسماعيلي مقدم محمد61400/12/12
اروميهايلدرم صنعت آذربايجان1500000الف-Bنرمال73807طاهره  صفرپور ينگجه2افتخاري حميد71400/12/11
اروميهشايان نيرو رسان غرب3000000الف-Bنرمال73758محمد عبادي قولنجي2افرا سهيال81400/12/09
اروميهاروم برق محور آذربايجان9000000الف-Aنرمال73804ساماندهي شهري فرآورده هاي كشاورزي 2اكبري چيانه جهانگير91400/12/11
اروميهآذر كنترل آراز1500000الف-Bنرمال73762محمدعلي آذربويه2امين فر امير101400/12/09
اروميهايلدرم صنعت آذربايجان4500000الف-Bنرمال73638رويا خليلي2بابائي بابك111400/12/02
اروميهناب انديشان توانا صنعت1500000الف-Bنرمال73695عيوض  حقي1بابائي عادل121400/12/05
اروميهتابلو راه انداز نرم3000000الف-Bنرمال73654جواد  رفيعي3بشارت دوست حسن131400/12/03
اروميهاروم برق محور آذربايجان1500000بنرمال73770غالمرضا  قديمي2بشيركيا شهرام141400/12/09
اروميهمهان ابزار آرتا شركت1500000الف-Aنرمال73802شهاب الدين پاشازاده3بوراشاني حق پژمان151400/12/11
اروميهشاهين اخگر الكتريك3000000الف-Bنرمال73794عارف شيخكانلوي ميالن2بيرشك امير161400/12/11
اروميهآريا الكترونيك اروم4500000بنرمال73567فاطمه ضيائي 2تقي نژاد مرتضي171400/12/09
اروميهافق نيرو رسان آراز1500000بنرمال73626اكبر  محمد زاده 3جليل زاده رضا181400/12/01
اروميهآريا الكترونيك اروم1500000بنرمال73717اثمر حسن زاده1جهانگشائي رضائي مهدي191400/12/08
اروميهايمن سازان اروم درنا1500000الف-Aنرمال73622فرج اله بشيري گولكن2جوادي فرد ناصر201400/12/01
اروميهتابلو راه انداز نرم1500000الف-Bنرمال73656سيد علي سيد وليلو3چوپان ابراهيم آباد رضا211400/12/03
اروميهناب انديشان توانا صنعت1500000الف-Bنرمال73760صادق سعدا2حسين پور حسن221400/12/09
اروميهمهان ابزار آرتا شركت3000000الف-Bنرمال73702يعقوب عيسي زاده2حسين زاده اوصالو افشين231400/12/05
اروميهاروم ستاك آذربايجان1500000الف-Bنرمال73677شيرزاد  محمدي مسكين3حسين نژاد هادي241400/12/04
اروميهشايان نيرو رسان غرب1500000الف-Bنرمال73689صمد دهقاني1حسيني اوخچالر عادل251400/12/05
اروميهآلتين كابل نيرو1500000الف-Aنرمال73703جواد آفرنكان2حسيني سفيدان سيديعقوب261400/12/05
اروميهباخترصنعت غرب1500000الف-Bنرمال73616داود احمدي كريم آباد1خشمان زاده ديزج محمود271400/12/01

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1400/12/01 تا تاريخ 1400/12/15)
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اروميهمهان ابزار آرتا شركت1500000الف-Aنرمال73676احمد اصغري2ذوالفقاري مقدم سعيد281400/12/05
اروميهناب انديشان توانا صنعت1500000الف-Bنرمال73693عيوض  حقي1رحيميان داود291400/12/05
اروميهپايا ارتباط سازه باختر1500000الف-Bنرمال73631مهدي معماري1رضائي جواد301400/12/02
اروميهشايان نيرو رسان غرب3000000الف-Bنرمال73721سدابه مصطفي پور1سليمي حسام311400/12/07
اروميهآلتين كابل نيرو1500000بنرمال73707علي باقري1صلح خواه ابراهيم321400/12/05
اروميهآراد گوهر صنعت ققنوس3000000الف-Bنرمال73635عبدالكريم رزاقي زنگكاني1صمدزاده نقده رضا331400/12/02
اروميهآريا الكترونيك اروم1500000الف-Bنرمال73796مسعود كريم زاده2عسكري بهرام341400/12/11
اروميهناب انديشان توانا صنعت1500000الف-Bنرمال73636عزت سليمي سوليك3عسكري توحيد351400/12/02
اروميهباخترصنعت غرب4500000بنرمال73627محمد تمريان قرائي1فتحي رحيم361400/12/01
اروميهشاهين اخگر الكتريك1500000الف-Bنرمال73686عادل عبدي قصريك1كريمي آذر ابراهيم371400/12/05
اروميهآيين نوآوران علم و صنعت1500000الف-Aنرمال73650الميرا مرحومي كوزه گراني 1معصومي رضا381400/12/03
اروميهاروم برق اسپوتا1500000الف-Bنرمال73646عليرضا منصوري3ميرعلي زاده جاللت سجاد391400/12/04
اروميهشايان نيرو رسان غرب1500000الف-Bنرمال73712عليرضا شكوه1نيك مهر بهناز401400/12/07
اروميهتايمازبرق چي چست1500000الف-Aنرمال73701حبيب نظري1وحيدسليم زاده جعفر411400/12/05
اشنويهانتقال گستر اشنويه3000000الف-Aنرمال73766صالح عليزاده حيق2جودت سنگان احسان421400/12/09
اشنويهمانا نيروي زاگرس1500000الف-Aنرمال73771ابراهيم مامال2رحماني فاروق431400/12/09
اشنويهصنعت برق افق صبا3000000الف-Aنرمال73767كوثر  اميدوار2رحماني فاروق441400/12/11
بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال73840حميد احمدي2اختياري محمد451400/12/12
بوكانتابلو فن بوكان1500000الف-Bنرمال73649اسماعيل گردالي2چاوه رسول461400/12/03
بوكانالكترو امواج نيرو فراز1500000الف-Aنرمال73746جمال صادق1حاجي عباسي آرام471400/12/08
بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال73723امين محمودي بي بي كند2حامدي هيوا481400/12/07
بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال73812جمال درباني2حسين زاده صالح الدين491400/12/11
بوكانتوان افروز بوكان3000000الف-Bنرمال73687خالد جهاني 2شعاع طاهر501400/12/05
بوكانپيشگامان نيروي مكريان3000000الف-Aنرمال73800رسول سالمت2قادري جمال511400/12/11
بوكانتوان افروز بوكان1500000الف-Bنرمال73793محمد  قرباني1كارشي مهدي521400/12/11
بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال73775سليمان اميني3مرادي اصل عباس531400/12/09
بوكانتابان نيرو اميد بوكان1500000الف-Aنرمال73706عمر پور صوفي3نصراله زاده مهران541400/12/05
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بوكانالكترو امواج نيرو فراز1500000الف-Aنرمال73704حسين منصوربيك1نصيري بوكاني شهاب الدين551400/12/05
پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال73620قلي نوري3اسگندري مهدي561400/12/02
پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال73665هاجر صفري3اسگندري مهدي571400/12/05
پلدشتآذركاوان آسيا4500000الف-Bنرمال73724سيفعلي بيت الهي3اسگندري مهدي581400/12/08
پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال73834حسن علم هولو3اسگندري مهدي591400/12/12
پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال73580علي سليماني3بهزادپور حيدر601400/12/04
پلدشتآذركاوان آسيا3000000الف-Aنرمال73664توران هاشم زاده3بهزادپور حيدر611400/12/05
پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال73740وحيد قلي زاده3بهزادپور حيدر621400/12/08
پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال73773سهراب نوري3بهزادپور حيدر631400/12/09
پلدشتآذركاوان آسيا3000000الف-Aنرمال73839احمد به آذين3بهزادپور حيدر641400/12/12
پيرانشهرصنعت برق رسان الجان1500000الف-Aنرمال73610احمد مديري2دلير محمد651400/12/01
پيرانشهربرق زاب نيرو1500000الف-Aنرمال73634رزگار محمدي2دلير محمد661400/12/02
پيرانشهربرق فاز گستر زاب1500000الف-Aنرمال73785محمد تنعم2دلير محمد671400/12/09
پيرانشهربرق زاب نيرو1500000الف-Aنرمال73609فريده اميدوار3سرخابي محسن681400/12/02
پيرانشهربرق فاز گستر زاب1500000بنرمال71794جاويد ناصري2محمدمرادي شهاب691400/12/05
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال73756فريبا مواليي2افالكي مقداد701400/12/09
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال73586شورش راعي2افالكي مقداد711400/12/14
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال73585نادر باقري3جاللي نصراله721400/12/04
تكابآذر دقيق افالك1500000الف-Bنرمال73742بهزاد عبادي3جاللي نصراله731400/12/11
تكابآذر دقيق افالك6000000الف-Aنرمال73874خالد رحيميان3جاللي نصراله741400/12/15
تكابآذر دقيق افالك1500000الف-Aنرمال73873ناصر كرمي3رنجي هادي751400/12/15
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال73757داود جليل پور3رنجي هادي761400/12/15
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال73584مظفر عمراني3عشقي تكانتپه هاتف771400/12/05
تكابآذر دقيق افالك3000000الف-Aنرمال73741شمس اله فرجي3عشقي تكانتپه هاتف781400/12/11
تكابآذر دقيق افالك1500000الف-Aنرمال73679يحيي جواني2علي ميرزائي نظام آباد ميثم791400/12/04
تكابآذر دقيق افالك1500000الف-Aنرمال73745محمد صديق محسني2علي ميرزائي نظام آباد ميثم801400/12/11
تكابآذر دقيق افالك1500000الف-Aنرمال73877اسداله احدي2علي ميرزائي نظام آباد ميثم811400/12/15
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تكابشيز سهند1500000الف-Aنرمال73871محمود مرحمتي2علي ميرزائي نظام آباد ميثم821400/12/15
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال73588هادي دسترس2غيبي محسن831400/12/03
تكابآذر دقيق افالك3000000الف-Aنرمال73743سليمان دشتي2غيبي محسن841400/12/11
تكابآذر دقيق افالك3000000الف-Aنرمال73680حميد رستمي3فرهادپور صابر851400/12/04
تكابآذر دقيق افالك1500000الف-Aنرمال73876ميكاييل بهاري3فرهادپور صابر861400/12/15
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال73583امير پروين2مردي يلقون اغاج مرتضي871400/12/09
تكابآذر دقيق افالك1500000الف-Aنرمال73744ناصر رحماني2مردي يلقون اغاج مرتضي881400/12/11
تكابشيز سهند3000000الف-Aنرمال73869توفيق اسدي2مردي يلقون اغاج مرتضي891400/12/15
تكابشيز سهند3000000الف-Aنرمال73618زعفران بيگ محمدي3ميرزازاده نبي كندي بهزاد901400/12/01
تكابشيز سهند1500000الف-Aنرمال73868ثريا شكرابادي3ميرزازاده نبي كندي بهزاد911400/12/15
تكابآذر دقيق افالك4500000الف-Aنرمال73875عبدالقادر محمودي3ميرزازاده نبي كندي بهزاد921400/12/15
تكابآذر دقيق افالك3000000الف-Aنرمال73229هادي حيدري2نوري توحيد931400/12/07
تكابآذر دقيق افالك1500000الف-Aنرمال73872سجاد شهبازي2نوري توحيد941400/12/15
تكابشيز سهند1500000الف-Aنرمال73870ابراهيم رحمان زاده2نوري توحيد951400/12/15
چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Aنرمال73675سعيد ابراهيم پور3پورباقر سيدعسگر961400/12/05
چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Aنرمال73710برهان  دودكانلوي ميالن3پورباقر سيدعسگر971400/12/07
چايپارهنداي ايمن سازان شبكه1500000الف-Aنرمال73543بخشداري حاجيالر3پورباقر سيدعسگر981400/12/14
چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Aنرمال73672گلي  حيدري3محمودي كريم991400/12/05
چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Aنرمال73753عباس قاسمي3محمودي كريم1001400/12/09
چايپارهنداي ايمن سازان شبكه1500000الف-Aنرمال73849عادل محمد زاده3محمودي كريم1011400/12/14
چايپارهنداي ايمن سازان شبكه1500000الف-Aنرمال73613غالمعباس فرخي2ميرزائي اكبر1021400/12/01
چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Aنرمال73685محمود تقي زاده چركندي2ميرزائي اكبر1031400/12/05
چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Bنرمال73754سعيد  خليلي2ميرزائي اكبر1041400/12/09
چايپارهنداي ايمن سازان شبكه1500000بنرمال73805حميد باقرنژاد2ميرزائي اكبر1051400/12/11
چايپارهنداي ايمن سازان شبكه1500000الف-Aنرمال73879محرم  راد2ميرزائي اكبر1061400/12/15
خويبهسازان نيروي خوي1500000الف-Aنرمال73637جواد نجفي2اباذري حسن1071400/12/02
خويالكترو پردازش شمس1500000الف-Aنرمال73658عليقلي شكارلو1جمشيدي ناصر1081400/12/07
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خويالكترو پردازش شمس1500000الف-Aنرمال73486ابراهيم خليل  حسيني دودكانلو1رادنژاد كوروش1091400/12/12
خويالكترود رعد شمس1500000بنرمال73730يوسف مرادزاده1عراقي جواد1101400/12/09
خويالكترود رعد شمس1500000الف-Aنرمال73768اسماعيل جعفرزاده1قهرماني رضا1111400/12/09
خويالكترود رعد شمس1500000الف-Bنرمال73733اكبر نقي لو1مفيدي ابراهيم1121400/12/08
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت3000000الف-Aنرمال73628خديجه كريوه2بايزيدي سيروان1131400/12/01
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت0الف-Aرايگان73699قدم و رابعه عبداله زاده و محمديان3رحيمي مجيد1141400/12/09
سلماسكارا فن اتحاد نيرو1500000الف-Aنرمال73660رضا فيروزان3جعفرزاده مهسا1151400/12/03
سلماسديلمان نيروي سلماس3000000الف-Aنرمال73780عبداله صيادي3رامين پرويز1161400/12/11
سلماساروم توان قدرت1500000الف-Aنرمال73722آمنه كامران سرنقي2رجبي قره قشالقي وحيد1171400/12/08
سلماسكيان صنعت ديلمانكار3000000الف-Aنرمال73697ميرسعيد مصطفوي1رسولي قلعه اصغر1181400/12/07
سلماسكيان صنعت ديلمانكار3000000الف-Aنرمال73778مينا مامد عبدوئي 3رضائي حمزه كندي ايرج1191400/12/11
سلماسكارا فن اتحاد نيرو1500000الف-Aنرمال73692علي قهرماني2زماني حميد1201400/12/07
سلماستك سازه ديلمان1500000الف-Aنرمال73647فرهاد جعفرلو3عبادي يالقوز آغاجي كامران1211400/12/03
سلماستك سازه ديلمان1500000الف-Aنرمال73641مهلقا نيكوهش3قرائتي سليمان1221400/12/02
سلماسكيان صنعت ديلمانكار1500000الف-Aنرمال73698رامين  ذاكري3محمدزاده ليال1231400/12/07
سلماسكارا فن اتحاد نيرو3000000الف-Aنرمال73777هاشم ساجدي كنگرلويي1مختارزاده خانقاهي محمد1241400/12/09
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال73716افشين اسدي2اسمعيل پور مهدي1251400/12/07
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال73713حسين رضايي كردكندي2اسمعيل پور مهدي1261400/12/07
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال73755منوچهر  مرادي ماين بالغ2اسمعيل پور مهدي1271400/12/09
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال73786ناصر مرتعي اقدره2اسمعيل پور مهدي1281400/12/11
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال73848ناصر مرداني2اسمعيل پور مهدي1291400/12/14
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال73608زينب نجارزاده هاجه سو2خالوئي پژمان1301400/12/01
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال73715صالح مهرآور2خالوئي پژمان1311400/12/07
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال73763احد  پناهي كشاور2خالوئي پژمان1321400/12/09
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال73764محمد رضا اسدي2خالوئي پژمان1331400/12/09
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال73787ابراهيم  نويدي قوزلو2خالوئي پژمان1341400/12/11
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال73867سيدعباس احمدزاده2خالوئي پژمان1351400/12/15
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شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 3000000الف-Aنرمال73714ناصر دهقان3عباسيان ياستي كند امير1361400/12/07
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال73797كريم داداشيان كشاور3عباسيان ياستي كند امير1371400/12/11
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال73866اميد پوريوسف3عباسيان ياستي كند امير1381400/12/15
شوطرعد آساي پرتو نيرو 3000000الف-Aنرمال73592صادق حسنعليزاده3رضائي آمنه1391400/12/01
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73189بهمن علي اكبرزاده3رضائي آمنه1401400/12/03
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73645مظفر پاشا زاده شيخ كانلو3رضائي آمنه1411400/12/04
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73670يوسف آگند3رضائي آمنه1421400/12/08
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73138حمزه ابراهيمي3رضائي آمنه1431400/12/08
شوطرعد آساي پرتو نيرو 3000000الف-Aنرمال73774علي اكبر و اصغر اسماعيل زاده3رضائي آمنه1441400/12/11
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73788خالص بهرامي3رضائي آمنه1451400/12/14
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73596جمشيد بداقي2فتح الهي حسن1461400/12/01
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73593بهرام سلمان زاده2فتح الهي حسن1471400/12/01
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73544علي مشكيني مصر كانلو2فتح الهي حسن1481400/12/01
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73190فخرالدين رستمي2فتح الهي حسن1491400/12/02
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73644ناصر احمد پور قولكي2فتح الهي حسن1501400/12/03
شوطرعد آساي پرتو نيرو 3000000الف-Aنرمال73595علي بابازاده2فتح الهي حسن1511400/12/04
شوطرعد آساي پرتو نيرو 3000000الف-Aنرمال73671حسين اكبري2فتح الهي حسن1521400/12/08
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73781نصيب عليزاده2فتح الهي حسن1531400/12/11
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73783زهرا رستم زاده2فتح الهي حسن1541400/12/11
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73790عبدالرحمان توزيانپور2فتح الهي حسن1551400/12/14
ماكوكيان دژ گنجينه3000000الف-Aنرمال73843محمد  پيغامي مصر كانلو 1اكبرپور صادق1561400/12/15
ماكونوري برق آرارات ماكو1500000الف-Aنرمال73791عليرضا احمدي2جعفرنژاد قره تپه ميثم1571400/12/11
ماكونوري برق آرارات ماكو1500000الف-Aنرمال73857خليل اسماعيل زادگان1حسنعليزاده افشين1581400/12/15
ماكومهام برق غرب1500000الف-Aنرمال73809حسن  جليل نژاد 3حسنلويي نوراهللا1591400/12/11
ماكونوري برق آرارات ماكو1500000الف-Aنرمال73792عزيز رمضاني3فرهنگي قلعه جوق نيكو1601400/12/11
ماكومهام برق غرب3000000الف-Aنرمال73617رسول  حاجي زاده 3هاشمي سيدرضا1611400/12/03
مهابادافزا الكترونيك مهاباد1500000الف-Aنرمال73643رحيم شيخ آقايي2آريا دياكو1621400/12/03
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مهابادتوان الكتريك سهوالن1500000الف-Bنرمال73862مولود نويدي فر2بهمن خضر1631400/12/15
مهابادساختارسازان نيرو صنعت غرب1500000الف-Bنرمال73495حسن پيروت پور1جهيني فرزاد1641400/12/04
مهابادممتاز برق قدرت مهاباد3000000الف-Bنرمال73823ناصر  بردنوس2حاجي زاده طاهر1651400/12/12
مهاباداسپوتا الكتريك غرب1500000بنرمال73666محي الدين و رسول سلطاني1حسين زاده كامبيز1661400/12/04
مهابادسپيده دم مكريان1500000الف-Aنرمال73820صديق حبيبي اقدم1خضري معصومه1671400/12/11
مهابادفراز برق مهاباد1500000الف-Bنرمال73856يوسف قاسمي الچين3خوش خواهش سلطان1681400/12/15
مهابادساختارسازان نيرو صنعت غرب1500000الف-Bنرمال73688سيد انور حسيني3رباني ادريس1691400/12/05
مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز1500000الف-Bنرمال73814قاسم محمدي2قاسمي پرويز1701400/12/11
مهابادساختارسازان نيرو صنعت غرب1500000الف-Bنرمال73718ابوبكر معروف زاده3كدخدا فرشاد1711400/12/07
مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز1500000الف-Aنرمال73836سعد آقا ميري3نادري ايوب1721400/12/12
مياندوآبآراد آراز شجاعت1500000الف-Aنرمال73681افراسياب مكاريان3اسگندري حجت1731400/12/04
مياندوآبالكترو موج گستر پايالر1500000الف-Aنرمال73765سكينه جباري1اسماعيل پور شهرام1741400/12/11
مياندوآبالكترو موج گستر پايالر13500000د-Aنرمال73708سعيد  عبدالهي1باقرفام بابك1751400/12/05
مياندوآبآرتان برق سهند 3000000الف-Aنرمال73711پوالد جعفري جعفرآباد3پاشايان مياندوآب علي1761400/12/08
مياندوآبآراد آراز شجاعت1500000الف-Aنرمال73521سميرا بابايي2جهاني وكيل كندي صابر1771400/12/04
مياندوآبآراد آراز شجاعت1500000الف-Aنرمال73678شهرام رفيعي2عظيم پور منوچهر1781400/12/04
مياندوآبالكترو موج گستر پايالر3000000الف-Aنرمال73652بهمن  سخي ساني2فروزش رضوان1791400/12/03
مياندوآبآتيال برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال73008فرامرز فيروزمند2مرادي سينا1801400/12/02
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73829محمدرضا رشادت3اميري راد علي1811400/12/12
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Bنرمال73655قادر نوبهاري1تيمورپور بهنام1821400/12/03
نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال73738الهوردي ابراهيمي1تيمورپور بهنام1831400/12/08
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73668زين العابدين اسكندري امينلويي2خليل زاده عليرضا1841400/12/04
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Bنرمال73657بابك ولي ثمرتويي1زيرك افشين1851400/12/03
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73833رضا نادي حق1زيرك افشين1861400/12/12
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73669صونا خان اوغالن2شكراني مهدي1871400/12/04
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73864رضا پروين2شكراني مهدي1881400/12/15
نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال73747سميه عبادي1عسگري حاجي فيروز اتابك1891400/12/08
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نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73828عليرضا نيكبخت راهدانه1عسگري حاجي فيروز اتابك1901400/12/12
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73662محرم اسكندرنژاد2فيضي ابراهيم1911400/12/03
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73865كريم  رحمان زاده2فيضي ابراهيم1921400/12/15
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73684محمدرضا  معروفي نقدهي2قاضي سعيدي ندا1931400/12/04
نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال73739حيدر پورمند1كرمي نقده عبداله1941400/12/08
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73826سيدناصر شباني شيشوان1كرمي نقده عبداله1951400/12/12
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73832خاور رضايي3هشترودي روشتي مرتضي1961400/12/12


