
دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف

اروميهفرانگر توانا گستر1500000الف-Aنرمال74477عبداهللا بيگ زاده2آچاك كبري11401/01/25

اروميهاروم ستاك آذربايجان1500000الف-Aنرمال74568جواد خير خواه1احمدي شاهسون سجاد21401/01/28

اروميهباخترصنعت غرب1500000الف-Bنرمال74336پريسا  الهامي2اسدي قره چال بهنام31401/01/11

اروميهآراد گوهر صنعت ققنوس1500000الف-Aنرمال74469افشار  فتحي سيلوان2اسماعيلي مقدم محمد41401/01/21

اروميهايلدرم صنعت آذربايجان1500000الف-Aنرمال74434آرش منصوري باراندوزي2افتخاري حميد51401/01/18

اروميهفرم 1 - متفرقه3000000ج-Bنرمال74519عليرضا فرنيان1اكبرزاده آذر وحيد61401/01/23

اروميهايمن طراحان نوين آذران1500000الف-Bنرمال74630لطيف كريمي راد2اكبريان تك آغاج علي71401/01/30

اروميهايمن طراحان نوين آذران1500000الف-Bنرمال74340آرش اكبرپور صالح2امين فر امير81401/01/11

اروميهاروم برق آزمون3000000الف-Bنرمال74681عليرضا و بابك عزيزي1بابائي عادل91401/01/31

اروميهتوسعه آفرينان آبديس1500000الف-Aنرمال74654نظامعلي مرادي2بالنده ياسر101401/01/31

اروميهآراد گوهر صنعت ققنوس3000000الف-Bنرمال74320صدرالدين نوري ريگ ابادي1بداقي توحيد111401/01/10

اروميهآريا الكترونيك اروم1500000الف-Aنرمال74367فرهاد دالئي ميالن2بشيركيا شهرام121401/01/15

اروميهاروم ستاك آذربايجان1500000الف-Bنرمال74581ضيا الدين محمدي همت ابادي1بي رشگ عباس131401/01/28

اروميهآريا الكترونيك اروم1500000الف-Bنرمال74319كامران مهرجو وشريك1پاشا فرشيد141401/01/09

اروميهاطمينان كاران ساترصنعت برق اروميه1500000الف-Aنرمال74217رفيق رشيدي3جليل زاده رضا151401/01/16

اروميهآراز حفاظ نيرو1500000الف-Aنرمال74443فخرالدين سعيدپور3چوپان ابراهيم آباد رضا161401/01/20

اروميهاروم برق محور آذربايجان4500000بنرمال74585حامد متين نيا1حاجي حتملو سيدهادي171401/01/28

اروميهاروم صنعت برق1500000الف-Bنرمال74535سركيس شهبازي اباجلو2حسن پور محمد181401/01/25

اروميهنيرو رسان مانا1500000الف-Aنرمال74348خليل علي پور پيراقلعه 2حسين پور حسن191401/01/14

اروميهفرانگر توانا گستر1500000الف-Bنرمال74492اسماعيل  كارامد3حسين نژاد هادي201401/01/23

اروميهنيرو رسان مانا1500000الف-Aنرمال74245رضا فروزش2حسيني سفيدان سيديعقوب211401/01/07

اروميهاروم ستاك آذربايجان3000000الف-Aنرمال74529امير عيسي زاده گولگني1خدايي بالستاني يوسف221401/01/24

اروميهباخترصنعت غرب1500000الف-Aنرمال74337محمد عبداللهي 2خسروزاده قاسم سلطانلو توحيد231401/01/11

اروميهآريا الكترونيك اروم1500000الف-Bنرمال74390حسين فيضي ممكاني1خشمان زاده ديزج محمود241401/01/16

اروميهتوان يكتا برق اروم1500000الف-Bنرمال74542فاطمه تقي پور1رحيم پورانگنه اكبر251401/01/25

اروميهنيما برق اروميه3000000بنرمال74513صدرالدين شيردل قليكي2رضائي پور ناصر261401/01/23

اروميهآريا الكترونيك اروم4500000الف-Bنرمال74389جوانشير اسمعيلي اسبي دره1رضائي جواد271401/01/16

اروميهاخگر سازان برق اروميه1500000الف-Aنرمال74640عليرضا فالحت خواه2شفيع پور يوردشاهي سجاد281401/01/30

اروميهآراز برق اروميه1500000الف-Aنرمال74456فيروز  صفري3شيخي فالح علي291401/01/20

اروميهاروم برق محور آذربايجان1500000الف-Aنرمال74493علي بيكند2صادقزاده ريشكاني مهدي301401/01/22

اروميهايلدرم صنعت آذربايجان1500000الف-Bنرمال74685الياس  نوري مياوقي1صحرانورد رسول311401/01/31

اروميهآلتين كابل نيرو1500000الف-Aنرمال74385نادر اسدپور1صمدزاده نقده رضا321401/01/16

اروميهآراز برق اروميه3000000الف-Aنرمال74420قاسم معنوي2عباسي چهارراهي هادي331401/01/18

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1401/01/01 تا تاريخ 1401/01/31)



دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1401/01/01 تا تاريخ 1401/01/31)

اروميهاروم برق محور آذربايجان3000000الف-Bنرمال74391نقي اسدي2عسكري بهرام341401/01/16

اروميهآراز برق اروميه3000000الف-Aنرمال74408داود شهامت3عسكري توحيد351401/01/17

اروميهاروم برق اسپوتا1500000الف-Bنرمال74388هارون تمرزاده3علي پور فرشيد361401/01/16

اروميهاروم ستاك آذربايجان1500000الف-Bنرمال74491صفر عيسي مداري موانه1عليزاده عرشلو بنفشه371401/01/22

اروميهمهان ابزار آرتا شركت3000000بنرمال74683بهزاد دولتخواه گالنيكي2فتحي امير381401/01/31

اروميهنيرو رسان مانا1500000الف-Aنرمال74532شهناز  بابا وكيل پور2قاسمي مير مجيد391401/01/25

اروميهنيما برق اروميه1500000الف-Bنرمال74530هاجر جليلي لك3كاظمي سنجي يوسف401401/01/24

اروميهاروم صنعت برق1500000الف-Bنرمال74559زهرا دادستدادي مقدم1كريمي آذر ابراهيم411401/01/28

اروميهاروم ستاك آذربايجان3000000الف-Bنرمال74295مهران اميري خوشاكو1كريمي جعفر421401/01/07

اروميهاروم برق محور آذربايجان1500000الف-Aنرمال74666معصوم محمدزاده وشريك2گهرفر مريم431401/01/31

اروميهآذر كنترل آراز1500000الف-Bنرمال74679علي بابايي گورچين قلعه2گهرفر مريم441401/01/31

اروميهناب انديشان توانا صنعت3000000الف-Aنرمال74544رسول ناجيان نيالنلو2مالدار مژن آبادي فائزه451401/01/25

اروميهنيرو رسان مانا1500000الف-Aنرمال74279حسين  طاهرزاده 3محبوبه اي اميد461401/01/07

اروميهاروم برق محور آذربايجان1500000الف-Aنرمال74473مختار تارويرديزاده1محمدي آذر مرتضي471401/01/21

اروميهايمن طراحان نوين آذران1500000الف-Bنرمال74338حامد بيدار2محمودي اسالملو لعيا481401/01/11

اروميهفرم 1 - متفرقه1500000الف-Aنرمال74588خديجه موسوي1مردي ثاني محمدرضا491401/01/28

اروميهايلدرم صنعت آذربايجان1500000الف-Bنرمال74294عيسي طائي حسنلوئي3مسعودي هروان سجاد501401/01/07

اروميهباخترصنعت غرب1500000الف-Aنرمال74448ميركريم  بهادري1معصومي رضا511401/01/20

اروميهتايمازبرق چي چست3000000الف-Aنرمال74313مهران علي نژاد كهريز1مهپور علي521401/01/09

اروميهآراد گوهر صنعت ققنوس1500000الف-Aنرمال74321شهرام مقتدركوره1مهديزاده مالباشي كوروش531401/01/10

اروميهناب انديشان توانا صنعت3000000الف-Bنرمال74259عظيم  نظري3ميرعلي زاده جاللت سجاد541401/01/20

اروميهايلدرم صنعت آذربايجان1500000الف-Aنرمال74394نجيبه پاساد2يوسفي آذر آسو551401/01/16

اروميهآراد گوهر صنعت ققنوس1500000بنرمال74602محمد حسين محمدزاده خلياني2يوسفي بهزاد561401/01/29

اشنويهنويد قدرت فاز صبا1500000الف-Aنرمال74332عباس قادريان2جودت سنگان احسان571401/01/11

اشنويهصنعت برق افق صبا3000000الف-Aنرمال74384انور رسولي2رحماني فاروق581401/01/18

اشنويهانتقال گستر اشنويه1500000الف-Aنرمال74462جالل  پيران2وحداني كريم591401/01/21

بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال74508پيمان مرادزاده ينگي2اختياري محمد601401/01/23

بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال74509طه  سعادت2بلقيس آذر يوسف611401/01/23

بوكانالكترو امواج نيرو فراز1500000الف-Aنرمال74316جمال اقابيگي2پاك بين هادي621401/01/09

بوكانالكترو امواج نيرو فراز1500000الف-Aنرمال74277بيانه رمضاني2پرزور ادريس631401/01/06

بوكانالكترو امواج نيرو فراز1500000الف-Aنرمال74314حسن احمدي2چاوه رسول641401/01/09

بوكانتابان نيرو اميد بوكان1500000الف-Aنرمال74276محمدامين  قادري1حاجي عباسي آرام651401/01/06

بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال74541سعدي سلطاني2حافظ قرآن مينا661401/01/28



دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1401/01/01 تا تاريخ 1401/01/31)

بوكانتابان نيرو اميد بوكان1500000الف-Aنرمال74356محمد غالمي2حامدي هيوا671401/01/14

بوكانتوان افروز بوكان3000000الف-Bنرمال74376منصور فقيهي2حسين زاده صالح الدين681401/01/20

بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال74428عمر بيگري1حسيني ابراهيم691401/01/18

بوكانتوان افروز بوكان1500000الف-Bنرمال74638علي احمدي2عزيزي نويد701401/01/30

بوكانتابان نيرو اميد بوكان1500000الف-Aنرمال74267طه  محمدي1علي آقايي مهدي711401/01/06

بوكانتابان نيرو اميد بوكان1500000الف-Aنرمال74370ايوب رحيمي3علي زاده بوكاني پرويز721401/01/15

بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال74531حسن صوفي احمدي2قادرپناه عبدالعزيز731401/01/24

بوكاننيرو رسان ماد1500000الف-Bنرمال74302نادر يارمحمدي2قادري ناصر741401/01/09

بوكانالكترو امواج نيرو فراز1500000الف-Aنرمال74515حسين دال2قادريان آكو751401/01/23

بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال74562جعفر  گرديگالني2قريشي آذر كوشا761401/01/28

بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال74371يعقوب بكري1كارشي مهدي771401/01/15

بوكانتوان افروز بوكان3000000الف-Bنرمال74650عايشه /ثويبه  آذرنوش / شريف پور 3كريمي ميالد781401/01/31

بوكانالكترو امواج نيرو فراز1500000الف-Bنرمال74516حسن احمدي2مجيدي پرويز791401/01/23

بوكانتابان نيرو اميد بوكان1500000الف-Aنرمال74296يوسف رحيمي3ميره ابراهيم801401/01/09

بوكانتوان افروز بوكان1500000الف-Bنرمال74635فريده حسن زاده3نصراله زاده مهران811401/01/30

بوكانتوان افروز بوكان4500000الف-Bنرمال74648جعفر اميني 1نصيري بوكاني شهاب الدين821401/01/31

پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال74304سعيد حبيب زاده3اسگندري مهدي831401/01/08

پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال73851محرم خدادادي3اسگندري مهدي841401/01/18

پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال74375جعفر حبيب زاده3اسگندري مهدي851401/01/18

پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال74461سينا مجرد نقده اي3اسگندري مهدي861401/01/21

پلدشتآذركاوان آسيا3000000الف-Aنرمال74624طاهر اقدمي3اسگندري مهدي871401/01/31

پلدشتآذركاوان آسيا1500000الف-Aنرمال74324امير عباسي بهلول آبادي3بهزادپور حيدر881401/01/10

پلدشتآذركاوان آسيا3000000الف-Aنرمال74398حكيم شادي3بهزادپور حيدر891401/01/18

پلدشتآذركاوان آسيا3000000الف-Aنرمال74556فارس دين پرور3بهزادپور حيدر901401/01/27

پيرانشهرماد صنعت نورپردازان3000000الف-Aنرمال74351عبداهللا چمراسي2دلير محمد911401/01/14

پيرانشهربرق زاب نيرو3000000الف-Aنرمال74511عبداله نازي2دلير محمد921401/01/23

پيرانشهرمادگستر روناك زاب3000000الف-Aنرمال74636نصرت شكوه2دلير محمد931401/01/30

پيرانشهربرق فاز گستر زاب1500000الف-Aنرمال74484سليمان خاني3سرخابي محسن941401/01/22

پيرانشهرماد صنعت نورپردازان1500000الف-Aنرمال74533سليمان ابراهيمي3سرخابي محسن951401/01/25

پيرانشهرفيدار نيروي برق پيرانشهر1500000الف-Aنرمال74318سيد طوبا برزنجي2محمدمرادي شهاب961401/01/09

پيرانشهربرق فاز گستر زاب1500000الف-Aنرمال74264دانيال قرباني2محمدمرادي شهاب971401/01/18

پيرانشهربرق فاز گستر زاب1500000الف-Aنرمال74419حسين احمداقبال2محمدمرادي شهاب981401/01/18

پيرانشهربرق زاب نيرو1500000الف-Aنرمال74528محمد ذكوي2محمدمرادي شهاب991401/01/24



دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1401/01/01 تا تاريخ 1401/01/31)

پيرانشهرمكريان نيروي قنديل پيرانشهر1500000الف-Aنرمال74601جمال آچاك2محمدمرادي شهاب1001401/01/29

تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال74287اسعد قادري2افالكي مقداد1011401/01/28

تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال74291آهو زارعي2افالكي مقداد1021401/01/28

تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال74290داريوش چراغي3رنجي هادي1031401/01/28

تكابآذر دقيق افالك1500000الف-Aنرمال74575عطااله سيدي3رنجي هادي1041401/01/29

تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال74285محمدعارف كنعاني 3عشقي تكانتپه هاتف1051401/01/28

تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال74250محمد قرني2علي ميرزائي نظام آباد ميثم1061401/01/10

تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال74286احمد سالميان افشار2علي ميرزائي نظام آباد ميثم1071401/01/28

تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال74289فتحعلي  سلطاني2علي ميرزائي نظام آباد ميثم1081401/01/28

تكابآذر دقيق افالك1500000الف-Aنرمال74453ناصر قديري2غيبي محسن1091401/01/20

تكابشيز سهند3000000الف-Aنرمال74329عطاله كمالي3فرهادپور صابر1101401/01/20

تكابشيز سهند1500000الف-Aنرمال74451ناصر هاشمي2مردي يلقون اغاج مرتضي1111401/01/20

تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال74288ساسان اصدق2مردي يلقون اغاج مرتضي1121401/01/28

تكابشيز سهند4500000الف-Aنرمال74328تامينه نصيري2نوري توحيد1131401/01/20

چايپارهنداي ايمن سازان شبكه1500000الف-Aنرمال74359رسول محمد زاده3پورباقر سيدعسگر1141401/01/15

چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Aنرمال74283سجاد اكبري آذر3پورباقر سيدعسگر1151401/01/16

چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000بنرمال74280حسن  علي نژاداقدم3پورباقر سيدعسگر1161401/01/18

چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Aنرمال74470غالم  نصيري 3پورباقر سيدعسگر1171401/01/21

چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Aنرمال74600خيراهللا قاسمي3پورباقر سيدعسگر1181401/01/30

چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Aنرمال74366ذوالفعلي  رنجبري3محمودي كريم1191401/01/16

چايپارهنداي ايمن سازان شبكه3000000بنرمال74401عادل دودكانلوي ميالن3محمودي كريم1201401/01/17

چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره3000000الف-Aنرمال74281ميرمهدي حسين پور3محمودي كريم1211401/01/22

چايپارهنداي ايمن سازان شبكه1500000بنرمال74312مجيد حمزه لي2ميرزائي اكبر1221401/01/14

چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره3000000الف-Aنرمال74282حسن جليل پور2ميرزائي اكبر1231401/01/16

چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره3000000الف-Aنرمال74368حسن حسن زاده سالطه2ميرزائي اكبر1241401/01/18

چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Bنرمال74490عزيز رضائي2ميرزائي اكبر1251401/01/22

چايپارهنداي ايمن سازان شبكه1500000الف-Aنرمال74520 حمام تاريخي ميراث فرهنگي قره ضياالدين2ميرزائي اكبر1261401/01/23

چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره3000000الف-Aنرمال74598محمد نسيم داليي ميالن2ميرزائي اكبر1271401/01/30

خويروشنا صنعت اورين3000000الف-Bنرمال74292اصغر اباذري2اباذري حسن1281401/01/07

خويالكترود رعد شمس1500000بنرمال74357صفر اقاعليزاده2احمدزاده احمد1291401/01/15

خويسايار صنعت كهربا نيرو1500000الف-Bنرمال74437حسين مقدم1باقري يعقوب1301401/01/23

خويالكترود رعد شمس1500000الف-Aنرمال74526بالل محرمي3پيربداقي اصغر1311401/01/24

خويرعد نيرو گستر1500000الف-Aنرمال72712مير احمد سيد اقائي3حسين زاده حسن1321401/01/17



دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1401/01/01 تا تاريخ 1401/01/31)

خويالكترود رعد شمس7500000بنرمال74354قلسم سبزعلي1رادنژاد كوروش1331401/01/15

خويرعد نيرو گستر1500000الف-Aنرمال74038تقي عليلو1سيدعلي بابائي اسمعيل1341401/01/23

خويالكترود رعد شمس1500000الف-Bنرمال74504بايرام  گلواني3طالبي غالمرضا1351401/01/23

خويرعد نيرو گسترالف-Aنرمال74444داود شريفي3عباسقلي زاده نير1361401/01/20

خويرعد نيرو گستر1500000الف-Aنرمال74656قادر حيدري3عباسقلي زاده نير1371401/01/31

خويويرا صنعت خوي1500000الف-Aنرمال74665حجت خضرلو2علي پور رامين1381401/01/31

خويويرا صنعت خوي1500000الف-Bنرمال74614حميد حبيبي1عموجاني سيامك1391401/01/29

خويالكترو پردازش شمس3000000الف-Aنرمال74564ابراهيم  آهنگري3محتشم انوشه1401401/01/28

خويروشنا صنعت اورين1500000الف-Bنرمال74397رضا نادرعلي3معصومي رضا1411401/01/18

سردشتنيرو رام سردشت3000000الف-Aنرمال74410حمزه  محمدپور2بايزيدي سيروان1421401/01/20

سردشتروشن گستران هوشمند كردستان1500000الف-Aنرمال73633ايران  احمدي2بايزيدي سيروان1431401/01/20

سردشتپيشرو توان كاريز1500000الف-Aنرمال74505ناصر حسين پور2بايزيدي سيروان1441401/01/23

سردشتنيرو رام سردشت6000000الف-Aنرمال74498سيد احمد ونوشه2بايزيدي سيروان1451401/01/24

سردشتپيشرو توان كاريز1500000الف-Aنرمال74583اسرين كريمي2بايزيدي سيروان1461401/01/28

سردشتنيرو رام سردشت1500000الف-Aنرمال74634ناصر رحمن زاده2بايزيدي سيروان1471401/01/30

سردشتپيشرو توان كاريز6000000بنرمال74664بهره ابراهيميان2بايزيدي سيروان1481401/01/31

سردشتپيشرو توان كاريز1500000الف-Aنرمال74331رسول صديقي2حسن نژاد مناف1491401/01/10

سردشتنيرو رام سردشت1500000الف-Aنرمال74412محمود محمودزاده2حسن نژاد مناف1501401/01/20

سردشتروشن گستران هوشمند كردستان1500000الف-Aنرمال74413سليم  شادي2حسن نژاد مناف1511401/01/20

سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت6000000بنرمال74449صبريه قادريان2حسن نژاد مناف1521401/01/20

سردشتپيشرو توان كاريز1500000الف-Aنرمال74578رحمن نجاري2حسن نژاد مناف1531401/01/28

سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت3000000الف-Aنرمال74589ابراهيم هژبر2حسن نژاد مناف1541401/01/28

سردشتپيشرو توان كاريز4500000بنرمال74659زينب بايزيدي2حسن نژاد مناف1551401/01/31

سردشتروشن گستران هوشمند كردستان4500000الف-Aنرمال74414انور سليمي3حسين زاده سيد احسان1561401/01/20

سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت1500000الف-Aنرمال74545ريباز خضري3حسين زاده سيد احسان1571401/01/25

سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت3000000الف-Aنرمال74579سمكو عزيزي3حسين زاده سيد احسان1581401/01/28

سردشتنيرو رام سردشت3000000الف-Aنرمال74606حسين نيك منش3حسين زاده سيد احسان1591401/01/29

سردشتروشن گستران هوشمند كردستان3000000الف-Aنرمال74684بختيار داورپناه3حسين زاده سيد احسان1601401/01/31

سردشتپيشرو توان كاريز3000000الف-Aنرمال74403سامان عليزاده3رحيمي مجيد1611401/01/17

سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت1500000الف-Aنرمال74486محمد خضري3رحيمي مجيد1621401/01/22

سردشتروشن گستران هوشمند كردستان1500000الف-Aنرمال74496علي اتش رك3رحيمي مجيد1631401/01/24

سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت3000000الف-Aنرمال74570احمد وطماني3رحيمي مجيد1641401/01/28

سردشتنيرو رام سردشت1500000الف-Aنرمال74632كامل محمدپور3رحيمي مجيد1651401/01/30



دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1401/01/01 تا تاريخ 1401/01/31)

سردشتروشن گستران هوشمند كردستان4500000بنرمال74686احمد رسولي3رحيمي مجيد1661401/01/31

سردشتنيرو رام سردشت1500000الف-Aنرمال74680رزگار مصطفي زاده3رحيمي مجيد1671401/01/31

سردشتنيرو رام سردشت3000000الف-Aنرمال74411جعفر حسين مقدم1كاتوزي صالح1681401/01/20

سردشتروشن گستران هوشمند كردستان1500000الف-Aنرمال73632محمد ابوبكري1كاتوزي صالح1691401/01/20

سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت1500000الف-Aنرمال74463سردار فهر1كاتوزي صالح1701401/01/21

سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت1500000الف-Aنرمال74512كريم ابراهيميان1كاتوزي صالح1711401/01/23

سردشتروشن گستران هوشمند كردستان1500000الف-Aنرمال74495خالد خدر سوري1كاتوزي صالح1721401/01/24

سردشتپيشرو توان كاريز1500000الف-Aنرمال74537قاسم محمودپور1كاتوزي صالح1731401/01/25

سردشتروشن گستران هوشمند كردستان1500000الف-Aنرمال74571ابوبكر كريمي1كاتوزي صالح1741401/01/28

سردشتروشن گستران هوشمند كردستان1500000الف-Aنرمال74582صادق عمادي نسب1كاتوزي صالح1751401/01/28

سردشتپيشرو توان كاريز3000000بنرمال74591ابوبكر حسني لو1كاتوزي صالح1761401/01/28

سردشتپيشرو توان كاريز1500000الف-Aنرمال74631محمد عبدالهي1كاتوزي صالح1771401/01/30

سردشتنيرو رام سردشت4500000بنرمال74678محمد اسكندري1كاتوزي صالح1781401/01/31

سردشتنيرو رام سردشت1500000الف-Aنرمال74661يادگار حسين پور1كاتوزي صالح1791401/01/31

سلماسكيان صنعت ديلمانكار1500000الف-Aنرمال74306اكبر اسديار3جعفرزاده مهسا1801401/01/09

سلماستك سازه ديلمان1500000الف-Aنرمال74466احمد حاجي حسني3جعفرزاده مهسا1811401/01/21

سلماسكارا فن اتحاد نيرو1500000الف-Aنرمال74415مرتضي صفرعليلو3رامين پرويز1821401/01/18

سلماسكارا فن اتحاد نيرو1500000الف-Aنرمال74352يونس  تيمور پور2رجبي قره قشالقي وحيد1831401/01/15

سلماسكارا فن اتحاد نيرو1500000الف-Aنرمال74454سميه فتحعلي زاده2رجبي قره قشالقي وحيد1841401/01/21

سلماسكيان صنعت ديلمانكار1500000الف-Aنرمال74310علي اصغر صمدزاده1رسولي قلعه اصغر1851401/01/09

سلماسكارا فن اتحاد نيرو3000000الف-Aنرمال74353ايرج عبدالهي 1رسولي قلعه اصغر1861401/01/15

سلماسديلمان نيروي سلماس1500000الف-Aنرمال74584داود  نبي زاده صفي آباد1رسولي قلعه اصغر1871401/01/29

سلماستك سازه ديلمان1500000الف-Aنرمال74383پيمان درويش نقده سرا3رضائي حمزه كندي ايرج1881401/01/17

سلماسكارا فن اتحاد نيرو1500000الف-Aنرمال74604شهرام مامدي3رضائي حمزه كندي ايرج1891401/01/30

سلماسكيان صنعت ديلمانكار1500000الف-Aنرمال74311سعيد رضائي گلعذان2زماني حميد1901401/01/09

سلماسكيان صنعت ديلمانكار1500000الف-Aنرمال74382امير درويش زاده وردان2زماني حميد1911401/01/20

سلماسديلمان نيروي سلماس1500000الف-Aنرمال74637علي شيخكانلو2زماني حميد1921401/01/31

سلماساروم توان قدرت1500000الف-Aنرمال74203فريده فتحي حبشي3عبادي يالقوز آغاجي كامران1931401/01/07

سلماستك سازه ديلمان1500000الف-Aنرمال74465عادل محمدي3عبادي يالقوز آغاجي كامران1941401/01/21

سلماستك سازه ديلمان1500000الف-Aنرمال74387علي رضازاده 2فخرآذر آرمين1951401/01/17

سلماسكيان صنعت ديلمانكار3000000الف-Aنرمال74514كاوس پاك سرشت2فخرآذر آرمين1961401/01/25

سلماسكيان صنعت ديلمانكار3000000الف-Aنرمال74341ميكائيل شيدائي3قرائتي سليمان1971401/01/20

سلماسكيان صنعت ديلمانكار1500000الف-Aنرمال74307عسگر  يوسف نيا3محمدزاده ليال1981401/01/09



دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1401/01/01 تا تاريخ 1401/01/31)

سلماسديلمان نيروي سلماس3000000الف-Aنرمال74481مجيد اباذري3محمدزاده ليال1991401/01/22

سلماسكيان صنعت ديلمانكار1500000الف-Aنرمال74381ايلناز نباتي سلطان1مختارزاده خانقاهي محمد2001401/01/25

شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 4500000الف-Aنرمال74088اسداله بهرامي3اسگندري سعيد2011401/01/20

شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال74618سروش عليزاده هوالسو3اسگندري سعيد2021401/01/31

شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان3000000الف-Aنرمال74275يزدان مرادخاني منبر2اسمعيل پور مهدي2031401/01/06

شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان6000000الف-Aنرمال74232بيژن  فتوحي قشالق2اسمعيل پور مهدي2041401/01/09

شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال74487بيژن اسدي ينگي اريخ2اسمعيل پور مهدي2051401/01/28

شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 3000000الف-Aنرمال74603اسماعيل مرادي2اسمعيل پور مهدي2061401/01/29

شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 3000000الف-Aنرمال74617اسماعيل كريمي2اسمعيل پور مهدي2071401/01/31

شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان3000000الف-Aنرمال74278انور حمدي قوزلو2خالوئي پژمان2081401/01/06

شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال74427اصغر  سليمانيان2خالوئي پژمان2091401/01/18

شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال74446مهناز جهان شاهلو2خالوئي پژمان2101401/01/20

شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال74092فيض اله زارعي مامالو2خالوئي پژمان2111401/01/20

شاهين دژپرتو الكترون شاهين دژ1500000الف-Aنرمال74595علي حاجي زاده قزلقيه 2خالوئي پژمان2121401/01/29

شاهين دژپرتو الكترون شاهين دژ3000000الف-Aنرمال74633بهنام  سلطاني چوبلوجه 2خالوئي پژمان2131401/01/30

شاهين دژپرتو الكترون شاهين دژ1500000الف-Bنرمال74663مسلم سعيدي قزلقيه 2خالوئي پژمان2141401/01/31

شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال74327سعيد ابراهيمي3عباسيان ياستي كند امير2151401/01/10

شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال74091مجتبي بقائيان3عباسيان ياستي كند امير2161401/01/20

شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان3000000الف-Aنرمال74474عبدالرضا  محمدي قالقانلو3عباسيان ياستي كند امير2171401/01/21

شاهين دژپرتو الكترون شاهين دژ1500000الف-Aنرمال74649عيرضا  الماسي عباس باغي 3عباسيان ياستي كند امير2181401/01/31

شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال74029اصغر محمدزاده3رضائي آمنه2191401/01/14

شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال74418ابراهيم اومويي ميالن3رضائي آمنه2201401/01/21

شوطرعد آساي پرتو نيرو 3000000الف-Aنرمال74373محمد امان اهللا پور3رضائي آمنه2211401/01/22

شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال74325محمد عليزاده2فتح الهي حسن2221401/01/15

شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال74377حسين پور عبدالهي2فتح الهي حسن2231401/01/16

شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال74372ريحانه ابراهيم زاده2فتح الهي حسن2241401/01/22

شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال74417علي علي پور2فتح الهي حسن2251401/01/28

شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال74538رسول نصيري2فتح الهي حسن2261401/01/28

شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال74396علي آفتابي2فتح الهي حسن2271401/01/29

ماكومهام برق غرب4500000الف-Aنرمال74489كامران  اميني مصركانلو 2جعفرنژاد قره تپه ميثم2281401/01/23

ماكوكيان دژ گنجينه3000000الف-Aنرمال74460خالد ارسن1حسنعليزاده افشين2291401/01/23

ماكونوري برق آرارات ماكو1500000الف-Aنرمال73988فرمان اقازاده1حسين زاده پيمان2301401/01/24

ماكومهام برق غرب1500000الف-Aنرمال74510توحيد  غفارلو 3فرهنگي قلعه جوق نيكو2311401/01/23
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ماكورايكا الكترونيك فايق1500000الف-Aنرمال74536عبداله داورخلج2ميرزائي محمد2321401/01/28

ماكونوري برق آرارات ماكو1500000الف-Aنرمال73987محمود فياض بخش2نعمتي صابر2331401/01/08

مهابادفراز برق مهاباد1500000الف-Aنرمال74566پروين مظفري دهبكري2آزاده هيوا2341401/01/28

مهاباداحسان نيرو برق قدرت3000000الف-Bنرمال74467ابوبكر زندي راد2احمدي شيركو2351401/01/23

مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز3000000الف-Bنرمال74233جمال پناهنده3اسمعيل نژاد سيامك2361401/01/23

مهاباداحسان نيرو برق قدرت1500000الف-Bنرمال74326فاطمه خشتي2اهرسنجاني محمد2371401/01/10

مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد3000000الف-Aنرمال74548عباس رحيمي2اهرسنجاني محمد2381401/01/25

مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد3000000الف-Bنرمال71254انور محمدپور2بهمن خضر2391401/01/08

مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد1500000الف-Aنرمال74438رشيد درويشي2پرسياوش كامران2401401/01/20

مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز1500000الف-Aنرمال74238محمد رمحمودي ارشن2پرسياوش كامران2411401/01/28

مهابادساختارسازان نيرو صنعت غرب1500000الف-Aنرمال74441ابراهيم عبداله پور1جوال كامل2421401/01/20

مهابادافزا الكترونيك مهاباد1500000الف-Aنرمال74540صالح رشيد1جوال كامل2431401/01/25

مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز6000000بنرمال74657حميد محمودپور1جوال كامل2441401/01/31

مهابادتوان الكتريك سهوالن3000000الف-Bنرمال74156رضا خضري2حاجي زاده طاهر2451401/01/25

مهابادافزا الكترونيك مهاباد3000000الف-Aنرمال74168محمد رسول پور1حسن زاده مصطفي2461401/01/17

مهاباداحسان نيرو برق قدرت1500000الف-Bنرمال74468كامل باليده3خوش خواهش سلطان2471401/01/22

مهابادسپيده دم مكريان1500000الف-Bنرمال73844علي شيخ آقايي1ديواني آذر هرو2481401/01/07

مهاباداحسان نيرو برق قدرت3000000الف-Bنرمال74399پيمان عزيزي1ديواني آذر هرو2491401/01/20

مهابادفراز برق مهاباد1500000الف-Aنرمال74687رحمن حسين زاد1ديواني آذر هرو2501401/01/31

مهاباداحسان نيرو برق قدرت3000000الف-Bنرمال74400سمكو ابوبكري3رباني ادريس2511401/01/17

مهابادروژ كاوش آوان6000000الف-Bنرمال74305طوبي ابن عباسي2شريفي رحيم2521401/01/09

مهابادساختارسازان نيرو صنعت غرب1500000الف-Bنرمال74464ايوب الوا2شريفي فر چيا2531401/01/21

مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز3000000الف-Bنرمال74653رزگار رضا منش2شريفي فر چيا2541401/01/31

مهابادساختارسازان نيرو صنعت غرب1500000الف-Bنرمال74616بايزيد پوراسماعيل2علوي جالل2551401/01/29

مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز3000000الف-Bنرمال74239سرگل رحماني2علوي جالل2561401/01/30

مهاباداحسان نيرو برق قدرت3000000الف-Bنرمال74298مراد ميناتپه1فرهاد فريد2571401/01/07

مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز1500000الف-Aنرمال74237خالد حاجي زاده1فرهاد فريد2581401/01/28

مهاباداحسان نيرو برق قدرت3000000الف-Bنرمال74347لقمان محمودي2فيض اله بيگي رشيد2591401/01/15

مهاباداحسان نيرو برق قدرت1500000الف-Bنرمال74064علي رشادفر2قاسمي پرويز2601401/01/07

مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز1500000الف-Bنرمال74235رزگار حمزه نژاد2قاسمي پرويز2611401/01/24

مهاباداسپوتا الكتريك غرب3000000بنرمال74647ابوبكر محمدي2قاسمي پرويز2621401/01/31

مهابادفراز برق مهاباد3000000الف-Bنرمال74459فريدون پيره بابي سبزي2كاظمي كاوه2631401/01/20

مهاباداحسان نيرو برق قدرت3000000الف-Aنرمال74442يوسف حاجي3كدخدا فرشاد2641401/01/20



دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1401/01/01 تا تاريخ 1401/01/31)

مهابادساختارسازان نيرو صنعت غرب1500000الف-Bنرمال74507كمال بويا3محمدي عبدالهادي2651401/01/23

مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد1500000الف-Aنرمال74439عبداهللا زاهدي2محمودپور امجد يوسف2661401/01/20

مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز1500000الف-Bنرمال74241كمال مرادي2محمودپور امجد يوسف2671401/01/31

مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد3000000الف-Bنرمال74343اميد پيروي اسالم2محمودي مسعود2681401/01/11

مهابادافزا الكترونيك مهاباد1500000الف-Aنرمال74170طوبي مام يوسفي3نادري ايوب2691401/01/21

مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد3000000الف-Bنرمال74228ارسالن روا1وكاش خسرو2701401/01/20

مياندوآبالكترو موج گستر پايالر4500000بنرمال74358عزت اهللا عجمي3اسگندري حجت2711401/01/15

مياندوآبآراد آراز شجاعت4500000الف-Bنرمال74182فريدون  گفتاري1اسماعيل پور شهرام2721401/01/10

مياندوآبالكترو موج گستر پايالر1500000الف-Aنرمال74323كاظم رضايي3بابازاده وحيد2731401/01/15

مياندوآبتوان سازان صنعت ايرانيان4500000بنرمال74506عزيز  عبدالعلي زاده2پورحسيني سجاد2741401/01/23

مياندوآبآتيال برق آذربايجان3000000الف-Aنرمال74445منصور افشاري2رضائي كشاور بهرام2751401/01/20

مياندوآبآتيال برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال74096رضا محمودي فر3رنجبريان اصل آيالر2761401/01/06

مياندوآبآرتان برق سهند 1500000الف-Aنرمال74334حبيب نصيري1عباسي شبيلويي محبعلي2771401/01/11

مياندوآباطلس تامين توان3000000الف-Bنرمال74380باقر  نصيري1عباسي شبيلويي محبعلي2781401/01/16

مياندوآبآراد آراز شجاعت1500000الف-Aنرمال74198مهدي صادقي3عباسي صبا2791401/01/28

مياندوآبالكترو موج گستر پايالر6000000بنرمال74076منصور كريم پور2عظيم پور منوچهر2801401/01/06

مياندوآبالكترو موج گستر پايالر1500000الف-Aنرمال74563غالمعلي  وظيفه3علي خاني مهسا2811401/01/30

مياندوآبآراد آراز شجاعت3000000الف-Bنرمال74199آرش نژاد احمد علي2فروزش رضوان2821401/01/28

مياندوآبتوان سازان صنعت ايرانيان1500000الف-Aنرمال74527صالح  جاهدي2قاسمي سعيد2831401/01/24

مياندوآباطلس تامين توان1500000الف-Aنرمال74379علي  آذري3موسي زاده زيبا2841401/01/16

مياندوآبآتيال برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال74561ميريوسف آبشناس2نقي پور اصل مياندوآب مهسا2851401/01/28

مياندوآبالكترو موج گستر پايالر1500000الف-Aنرمال74608حسن باقري3ونداكبر مياندوآب فرزاد2861401/01/29

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74574مظفر اروجيار3اميري راد علي2871401/01/28

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74393صونا محمدي1تيمورپور بهنام2881401/01/16

نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال74613حامد خدايي1تيمورپور بهنام2891401/01/29

نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74627حسين  عزتي1تيمورپور بهنام2901401/01/30

نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74593ليال عشقي2خليل زاده عليرضا2911401/01/29

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74652محمد سعديي2خليل زاده عليرضا2921401/01/31

نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74405قربان فرخزاد1زيرك افشين2931401/01/17

نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال74612عسگر كرمي پور1زيرك افشين2941401/01/29

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74646حسين اصالني1زيرك افشين2951401/01/31

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74349سكينه محمدي2شكراني مهدي2961401/01/15

نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74592علي صوفي احمد2شكراني مهدي2971401/01/29



دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1401/01/01 تا تاريخ 1401/01/31)

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74623جهانگير كارگري2شكراني مهدي2981401/01/30

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74364محمد حسيني1عسگري حاجي فيروز اتابك2991401/01/15

نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Bنرمال74500مريم حسين زاده مملوئي1عسگري حاجي فيروز اتابك3001401/01/23

نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74625كاظم  پورمختار1عسگري حاجي فيروز اتابك3011401/01/30

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74573محمد كالنتري2فيضي ابراهيم3021401/01/28

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74619مهدي خوارزمي2فيضي ابراهيم3031401/01/30

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74365كبري ملكي2قاضي سعيدي ندا3041401/01/15

نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74590مالحت بيراميان اربط2قاضي سعيدي ندا3051401/01/29

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74651صغري سيفي2قاضي سعيدي ندا3061401/01/31

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74392مريم صمدي1كرمي نقده عبداله3071401/01/16

نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74503رسول محمدپور1كرمي نقده عبداله3081401/01/23

نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74626حسين قالتي1كرمي نقده عبداله3091401/01/30

نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال74488خالد احمدسوري3هشترودي روشتي مرتضي3101401/01/22


