
دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهنام مالكسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف
اروميه0---1پاسبان سعيدنقشه برداري774ج-Aسعيد  غالمي جبل و شركا11401/08/169211401
اروميه1خانبابائي كوكيه فريدون1برادران حسيني نيماعمران490.2بسعيد نعمتي تومتري21401/08/1611521401
اروميه2امين درباسي ناصر3مجيدزاده رعنامعماري1211بداريوش نبي زاده كله رش31401/08/179501401
اروميه2عثمان زاده فتح اله1قره گوز كليساكندي جوادعمران1211بداريوش نبي زاده كله رش41401/08/179501401
اروميه2طاهري سيدنورالدين2ايزدي سيدعليرضاتاسيسات مكانيكي1211بداريوش نبي زاده كله رش51401/08/179501401
اروميه2يوسفي آذر آسو1مشهدي كشتيبان حسينتاسيسات برقي1211بداريوش نبي زاده كله رش61401/08/179501401
اروميه0---3پورمال احمدارسي مهردادنقشه برداري1211بداريوش نبي زاده كله رش71401/08/179501401
اروميه2كاري بناب عليرضا2حسني باري پريسامعماري693بپروانه بي غم كهريز81401/08/209041401
اروميه2جاويد سجاد2حسيني سميراعمران693بپروانه بي غم كهريز91401/08/209041401
اروميه1خادم حسين1مشاري شمس الدينتاسيسات مكانيكي693بپروانه بي غم كهريز101401/08/209041401
اروميه2عليزاده مصطفي كندي رضا3محمودي رضاتاسيسات برقي693بپروانه بي غم كهريز111401/08/209041401
اروميه1آفاقي اصل رضا1كرمي كاملمعماري1918.3بحامد  امامي وند121401/08/209921401
اروميه1برمكي فرشاد1دبيري اقدم علي اكبرعمران1918.3بحامد  امامي وند131401/08/209921401
اروميه2آقاپور عليرضا1زنجاني نيا فردادتاسيسات مكانيكي1918.3بحامد  امامي وند141401/08/209921401
اروميه1شادمان مهران1تراشي سيامكتاسيسات برقي1918.3بحامد  امامي وند151401/08/209921401
اروميه0---2عليزاده اوزاني چنگيزنقشه برداري1918.3بحامد  امامي وند161401/08/209921401
اروميه1محمدي قلعه عزيز وحيد1نقاش شيشوان اميرعمران321الف-Aآرش مقصودي171401/08/2010661401
اروميه2فتحي پناهي سحر3كاظمي نيمامعماري377بحسن پوزش181401/08/2010761401
اروميه2ميالني آرمان1اسدي ساريجالو حسينعمران377بحسن پوزش191401/08/2010761401
اروميه2پاشاپور مليحه2مراغه زيويك رضاتاسيسات مكانيكي377بحسن پوزش201401/08/2010761401
اروميه2شيخ بگلو فرناز3جوان دوست قره باغ احدتاسيسات برقي377بحسن پوزش211401/08/2010761401
اروميه2معزز مينا3شيخلو شايلينمعماري568.12بعارف  اليقي غزن و شركا221401/08/2310741401
اروميه2صالحي صدقياني مجيد1سهراب پور جعفرعمران568.12بعارف  اليقي غزن و شركا231401/08/2310741401
اروميه2جهانگير اميني اشكان2فرناد الهامتاسيسات مكانيكي568.12بعارف  اليقي غزن و شركا241401/08/2310741401
اروميه2ابوالحسني عليرضا3ريخته گر آرشتاسيسات برقي568.12بعارف  اليقي غزن و شركا251401/08/2310741401
اروميه1قهرمانپور نوگچري جعفر2اديب وحيدمعماري1088ج-Aمحمدعلي  محمدنژاد261401/08/247161401
اروميه1زيني خوش سيما اسماعيل1عالمياني مهديعمران1088ج-Aمحمدعلي  محمدنژاد271401/08/247161401
اروميه1شاهپوري مهدي1رسولي مجد حسامتاسيسات مكانيكي1088ج-Aمحمدعلي  محمدنژاد281401/08/247161401
اروميه1فاتحي رضا1محمدي آذر مرتضيتاسيسات برقي1088ج-Aمحمدعلي  محمدنژاد291401/08/247161401
اروميه0---1بالي كورچين قلعه موسينقشه برداري1088ج-Aمحمدعلي  محمدنژاد301401/08/247161401
اروميه1طرح بنا گستران آتي --2پورفالح رسولمعماري749.7ج-Aحسين ريماز و شركا311401/08/248871401
اروميه1مرادي سعيدلو فرزاد1اسدي عيسي كان محمدعمران749.7ج-Aحسين ريماز و شركا321401/08/248871401
اروميه1رشادت جو حامد1غربالي بهزادتاسيسات مكانيكي749.7ج-Aحسين ريماز و شركا331401/08/248871401
اروميه1بهرامي آذر علي2حسيني سفيدان سيديعقوبتاسيسات برقي749.7ج-Aحسين ريماز و شركا341401/08/248871401
اروميه2شهانقي نينا1ضياءصابونچي اميرمعماري955.17بفرهاد سپهري نيا351401/08/2410091401
اروميه1مرادي كريم1مرادي كريمعمران955.17بفرهاد سپهري نيا361401/08/2410091401
اروميه1سليمي راد سميه3خردجو فرزادتاسيسات مكانيكي955.17بفرهاد سپهري نيا371401/08/2410091401
اروميه2خطيبي مريم3اشرفي شكوفهتاسيسات برقي955.17بفرهاد سپهري نيا381401/08/2410091401
اروميه0---1ايماني فر شهريارنقشه برداري955.17بفرهاد سپهري نيا391401/08/2410091401
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اروميه2وفاكار رسول3كاظمي نيمامعماري237.21بواحد محمدزاده401401/08/2411181401
اروميه2مومني محمدصادق2ژيان اميدعمران237.21بواحد محمدزاده411401/08/2411181401
اروميه2حميدي مجيد3تمجيدي پوياتاسيسات مكانيكي237.21بواحد محمدزاده421401/08/2411181401
اروميه2شيخ بگلو فرناز3موافقي ايوبتاسيسات برقي237.21بواحد محمدزاده431401/08/2411181401
اروميه2هاشمي نيا راشين2جمشيد ملك آرا نسيممعماري373.4بيوسف چراغي و شركا441401/08/2411411401
اروميه1فرخ قاطع حميد3عبدالرحيمي نياري عليرضاعمران373.4بيوسف چراغي و شركا451401/08/2411411401
اروميه2محمدي بازرگاني سجاد2طاهري سيدنورالدينتاسيسات مكانيكي373.4بيوسف چراغي و شركا461401/08/2411411401
اروميه2ابوالحسني عليرضا2آهنگر يكتا سعيدتاسيسات برقي373.4بيوسف چراغي و شركا471401/08/2411411401
اروميه2سلماني نجف آباد احمد2كوكالني خالط آباد مهرانمعماري449بمحمدعلي عبداله نژادي ثاني481401/08/2510441401
اروميه1انتظاري غالمرضا1ديداريان اسماعيلعمران449بمحمدعلي عبداله نژادي ثاني491401/08/2510441401
اروميه2فصيح خالط آباد محمدرضا3اميد باراندوزي عليتاسيسات مكانيكي449بمحمدعلي عبداله نژادي ثاني501401/08/2510441401
اروميه2قهرماني رحمان3جوان دوست قره باغ احدتاسيسات برقي449بمحمدعلي عبداله نژادي ثاني511401/08/2510441401
اروميه2علي پور حيدرلو آيدا3عزيزي درزم لعيامعماري691.83ببايرام ابراهيمي و شركا521401/08/267491401
اروميه1عباسي شهرام1فوقي نسيمعمران691.83ببايرام ابراهيمي و شركا531401/08/267491401
اروميه2آقاپور عليرضا1جباري امينتاسيسات مكانيكي691.83ببايرام ابراهيمي و شركا541401/08/267491401
اروميه2يوسفي آذر آسو2محبوبه اي اميدتاسيسات برقي691.83ببايرام ابراهيمي و شركا551401/08/267491401
اروميه1مهندسين مشاور پايدار نقش ايده معماري --2گله بان رضامعماري2092.55ج-Bمسعود  حاج حميدي اصل و شركا561401/08/269291401
اروميه1ضيائي فرزاد1الوفي نايبعمران2092.55ج-Bمسعود  حاج حميدي اصل و شركا571401/08/269291401
اروميه1عزيزي نژاد محمد1عباسي يغموراعلي ليالتاسيسات مكانيكي2092.55ج-Bمسعود  حاج حميدي اصل و شركا581401/08/269291401
اروميه1تيبا خسرو1شادمان مهرانتاسيسات برقي2092.55ج-Bمسعود  حاج حميدي اصل و شركا591401/08/269291401
اروميه0---2پويامنش جوادنقشه برداري2092.55ج-Bمسعود  حاج حميدي اصل و شركا601401/08/269291401
اروميه2عباس پور باري اكبر3شفق نيولوئي مرتضيمعماري246.74بعلي زارع611401/08/2611161401
اروميه2مومني محمدصادق2خطيب شهيدي ميالدعمران246.74بعلي زارع621401/08/2611161401
اروميه2حميدي مجيد3شيخ معروفي سيدمهرانتاسيسات مكانيكي246.74بعلي زارع631401/08/2611161401
اروميه1عدل قره باغ الهام1مطلبي توحيدمعماري1536.9ج-Bفريبا صفائي641401/08/277141401
اروميه1تيمورزاده حسين1آقامحمدي هوشنگعمران1536.9ج-Bفريبا صفائي651401/08/277141401
اروميه1حسن زاده مهدي2اعالئي حسينتاسيسات مكانيكي1536.9ج-Bفريبا صفائي661401/08/277141401
اروميه1بداقي توحيد2يوسف زاده ناصرتاسيسات برقي1536.9ج-Bفريبا صفائي671401/08/277141401
اروميه0---1نبي زاده خالدنقشه برداري1536.9ج-Bفريبا صفائي681401/08/277141401
اروميه2حسني باري پريسا2حاتمي لورزيني شيرينمعماري1000الف-Bابوالحسن آقائي پر691401/08/2710841401
اروميه1برمكي فرهاد2فوالدي حبيبعمران1000الف-Bابوالحسن آقائي پر701401/08/2710841401
اروميه1يگانه جاهد هادي2عليزاده دارابي عليرضاتاسيسات مكانيكي1000الف-Bابوالحسن آقائي پر711401/08/2710841401
اروميه3اردهالي تقي1الهياري عليرضاعمران154.72الف-Aمهدي قرباني خاچك721401/08/2710871401
اروميه0---2نصيري باري باقرنقشه برداري749.7ج-Aحسين ريماز و شركا731401/08/288871401
اروميه2احمدپور سولماز3مهردادثاني رحيمتاسيسات برقي1000الف-Bابوالحسن آقائي پر741401/08/2810841401
اروميه2شيخ بگلو فرناز2جعفري بابكتاسيسات برقي246.74بعلي زارع751401/08/2811161401
اروميه2معماري حسن3آتش پاره پريامعماري571.22بمنيره علي زاده و شركا761401/08/297081401
اروميه2اميني فر فرزين2نازلويي مهديعمران571.22بمنيره علي زاده و شركا771401/08/297081401
اروميه1عليزاده اوصالو نير1پيره حميراتاسيسات مكانيكي571.22بمنيره علي زاده و شركا781401/08/297081401
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اروميه1نورآذري طاهر2علي محمد سيف الدينتاسيسات برقي571.22بمنيره علي زاده و شركا791401/08/297081401
اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --2كريم موش آباد مادونامعماري1393ج-Bرامين جعفر قليزاده و شركا801401/08/297571401
اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --1نظافت ديزج تكيه احمدعمران1393ج-Bرامين جعفر قليزاده و شركا811401/08/297571401
اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --2شايگان اكبرتاسيسات مكانيكي1393ج-Bرامين جعفر قليزاده و شركا821401/08/297571401
اروميه1مهندسين مشاور منظر نماي چي چست --1علم هولو آتشگاه حسنتاسيسات برقي1393ج-Bرامين جعفر قليزاده و شركا831401/08/297571401
اروميه0---1سليمي جعفرنقشه برداري1393ج-Bرامين جعفر قليزاده و شركا841401/08/297571401
اروميه1كرمي كامل1شهانقي نينامعماري1226.2ج-Aقاسم  بيمال و شركا851401/08/299701401
اروميه1بهنوش پرهام1آذرخش ترابعمران1226.2ج-Aقاسم  بيمال و شركا861401/08/299701401
اروميه1آقاورديزاده آذر نگار1باقري فرزادتاسيسات مكانيكي1226.2ج-Aقاسم  بيمال و شركا871401/08/299701401
اروميه1مهديزاده مالباشي كوروش1جوادپورآذروقاصلو مرتضيتاسيسات برقي1226.2ج-Aقاسم  بيمال و شركا881401/08/299701401
اروميه0---1عزيزكالنتري حسيننقشه برداري1226.2ج-Aقاسم  بيمال و شركا891401/08/299701401
اروميه0---3علي پور فرشيدتاسيسات برقي903بعبدالعزيز مالزاده 901401/08/3012711401
اشنويه3محمداميني سنگان جعفر1زرزا نادرعمران399.37الف-Aكامران نومسلمان911401/08/24851401
اشنويه3محمداميني سنگان جعفر1اشنوئي محمودزاده سامرندعمران238.52الف-Aنادر داستار921401/08/24861401
اشنويه2مامندي عمر3حسيني سيده شيرينمعماري615بشهين رون و شركا931401/08/29351401
اشنويه2چرخ انداز قلعه لر محمد1محمدي رحيمعمران615بشهين رون و شركا941401/08/29351401
اشنويه1ويسي گرگ آباد امير1رحيمي حسنتاسيسات مكانيكي615بشهين رون و شركا951401/08/29351401
اشنويه2وحداني كريم3سعيدي سيد كاوهتاسيسات برقي615بشهين رون و شركا961401/08/29351401
بوكان3محمدي فرزاد2حاجتمند پژمانعمران168.6الف-Aحسين اشرف بغده كندي971401/08/168721401
بوكان0---2محمودي فخرالدينمعماري405.5بآقاي سامان كرد981401/08/168751401
بوكان2يوسفي حامد2سليماني احمدعمران405.5بآقاي سامان كرد991401/08/168751401
بوكان2يوسفي گول داود2كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي405.5بآقاي سامان كرد1001401/08/168751401
بوكان2قادري جمال3كريمي كامرانتاسيسات برقي405.5بآقاي سامان كرد1011401/08/168751401
بوكان3نجاري علي2مومني سيدصالح الدينعمران282الف-Aعباس شكرە1021401/08/178461401
بوكان0---1آرمين عبدالرحمنمعماري297بآقاي خالد اشگرف1031401/08/178501401
بوكان2بهرامي كاوه2رحيم زاده ينگي كند احمدعمران297بآقاي خالد اشگرف1041401/08/178501401
بوكان2قادري جمال3مصطفي پور عزيزتاسيسات برقي297بآقاي خالد اشگرف1051401/08/178501401
بوكان2اسمربرده زرد يوسف3ارمني بالغي كامرانمعماري579بفريده محمدي1061401/08/178601401
بوكان2چاوباز محمد1بايزيدي چكوعمران579بفريده محمدي1071401/08/178601401
بوكان2بحري انگورد حيدر2اشگرف عليتاسيسات مكانيكي579بفريده محمدي1081401/08/178601401
بوكان1افخمي بهاره3حسن بيگي محسنتاسيسات برقي579بفريده محمدي1091401/08/178601401
بوكان1نوروزي محمودآباد محمود1آرمين عبدالرحمنمعماري130بكمال قزلجي1101401/08/187341401
بوكان0---3حسين زاده فرهادعمران130بكمال قزلجي1111401/08/187341401
بوكان0---3مفتي سارامعماري558بمحمدنويد خالندي1121401/08/188591401
بوكان2چاوباز محمد2احمدقالو محمودعمران558بمحمدنويد خالندي1131401/08/188591401
بوكان2حسن زاده كامران3ياري سهيالتاسيسات مكانيكي558بمحمدنويد خالندي1141401/08/188591401
بوكان1افخمي بهاره3كريمي كامرانتاسيسات برقي558بمحمدنويد خالندي1151401/08/188591401
بوكان2اسمربرده زرد يوسف2مصطفي زاده هيمنمعماري128الف-Aاسماعيل  احمدي و شركا1161401/08/198731401
بوكان1داوند آزاد3سليمي سيروانعمران69.28الف-Aيونس سلطانيان زاده1171401/08/198801401
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بوكان3محمدي فرزاد2رحماني اميرعمران384الف-Aمحمد مال احمدي1181401/08/208681401
بوكان0---2نصري مسعودمعماري456بصادق بهرام زاده شن آباد و شركا1191401/08/208781401
بوكان2بحري انگورد حيدر3نادري عبدالهتاسيسات مكانيكي456بصادق بهرام زاده شن آباد و شركا1201401/08/208781401
بوكان0---2قريشي آذر كوشاتاسيسات برقي456بصادق بهرام زاده شن آباد و شركا1211401/08/208781401
بوكان2اسمربرده زرد يوسف2اسمعيل سرخ كمالمعماري365.48بسيدمحمد حسن پور و شركا1221401/08/228761401
بوكان2خسروي سهيل2فهيمي محمودعمران365.48بسيدمحمد حسن پور و شركا1231401/08/228761401
بوكان2زبردست محمد3مرادي اصل عباستاسيسات برقي365.48بسيدمحمد حسن پور و شركا1241401/08/228761401
بوكان2رش خالق3مفتي سارامعماري381برحمن اشكاني نيا1251401/08/239001401
بوكان2رد منصور2سعيدي ناصرعمران381برحمن اشكاني نيا1261401/08/239001401
بوكان2پوستي مهدي3مجيدي معصومهتاسيسات برقي381برحمن اشكاني نيا1271401/08/239001401
بوكان2رحيمي رضا1معروفي محمدعمران288الف-Aكامل قهرماني1281401/08/239081401
بوكان3حسيني ادريس2باسامي كويستانعمران98الف-Aعبداله صالحي كاني سهراب1291401/08/239151401
بوكان3صالحي اصل شادي2رستمي سمكومعماري166الف-Aاردالن  نمازي1301401/08/248791401
بوكان0---3عبداهللا نژاد ابراهيممعماري288ببايز رادمنش1311401/08/249091401
بوكان2خادمي حسن2تاره رحمنعمران288ببايز رادمنش1321401/08/249091401
بوكان0---3سليماني پور محسنمعماري306بسليمان مرادي1331401/08/249191401
بوكان1مرادي سليمان2حاجتمند پژمانعمران306بسليمان مرادي1341401/08/249191401
بوكان3نجاري علي1كفشدوزي بوكاني سعيدعمران324الف-Aخالد شريفي كاني سهراب1351401/08/249301401
بوكان0---3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي130بكمال قزلجي1361401/08/257341401
بوكان2قادري جمال2اشرفي ادريستاسيسات برقي130بكمال قزلجي1371401/08/257341401
بوكان3علي دوستي ناصر3حسين زاده حكيمهمعماري177الف-Aملك سلطاني1381401/08/258701401
بوكان3عليدوستي حسين3سلطاني هاديعمران140الف-Aهادي غالمي1391401/08/258971401
بوكان0---2كريم زاده داودتاسيسات مكانيكي381برحمن اشكاني نيا1401401/08/259001401
بوكان2رد منصور2سهرابي علي آباد عارفعمران334الف-Aجمال تباك1411401/08/259011401
بوكان3باپيري ياسين2صبوري كاوهعمران207.07الف-Aعلي ناصري1421401/08/259181401
بوكان2پوستي مهدي2حسين پور طاهرتاسيسات برقي306بسليمان مرادي1431401/08/259191401
بوكان0---1سليمي جمالعمران168.5الف-Aروناك عبداله پور1441401/08/259271401
بوكان3عليدوستي حسين2گالبي حسنعمران214الف-Aمحسن قادري1451401/08/268991401
بوكان2قريشي آذر كوشا3صالحي فر سليمانتاسيسات برقي288ببايز رادمنش1461401/08/269091401
بوكان2شنگه سيدناصر2مجيدي جمالمعماري830ببابان كريمي احمدابادي و شركا1471401/08/276931401
بوكان1شمس برهان رسول2نادريان سورانعمران830ببابان كريمي احمدابادي و شركا1481401/08/276931401
بوكان1آغاميري آزاد1صداقت سيوانتاسيسات مكانيكي830ببابان كريمي احمدابادي و شركا1491401/08/276931401
بوكان1سليمي حسين3صالحي فر سليمانتاسيسات برقي830ببابان كريمي احمدابادي و شركا1501401/08/276931401
بوكان0---2پيرسالي حسينمعماري99.2الف-Aپروانه جهان1511401/08/279241401
پلدشت0---2محمدپور مروئي حميدمعماري421.9بفرح محمدزاده1521401/08/18521401
پلدشت0---3ابراهيمي حامدتاسيسات مكانيكي421.9بفرح محمدزاده1531401/08/18521401
پلدشت0---3بهزادپور حيدرتاسيسات برقي421.9بفرح محمدزاده1541401/08/18521401
پلدشت0---2حنيفه زاده بهزادعمران155.5الف-Aفهيم مروئي ميالن1551401/08/29591401
پلدشت0---2حنيفه زاده بهزادعمران252الف-Aخالص مصطفوي دميرچي كندي1561401/08/29631401
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تكاب2تقوي قره بالغ رضا3آفرين اوغول بيگ پيمانمعماري410.65بولي اله عسگري1571401/08/17661401
تكاب2سالمي حامد3كوهي چراغتپه صادقعمران410.65بولي اله عسگري1581401/08/17661401
تكاب2دشتي برنجه حميد1عظيمي داشبالغ عطاءالهتاسيسات مكانيكي410.65بولي اله عسگري1591401/08/17661401
تكاب2غيبي محسن2نوري توحيدتاسيسات برقي410.65بولي اله عسگري1601401/08/17661401
تكاب2قاسملوي تكانتپه ساسان2افالكي قره بالغ سجادعمران274.1الف-Aاصالن اكبري دورباش1611401/08/25701401
چايپاره3كريم زاده بهمن1ارشادي پور بهروزعمران259.82الف-Aشهريار  جليل زاده1621401/08/25691401
چايپاره1زينالپور بهروز1آقازاده خضرلو غالمرضاعمران175الف-Aمهدي بهبودي1631401/08/26741401
خوي2بابائي غالمرضا3راسخ صفا مريممعماري510بمعصومه رضاپور1641401/08/163421401
خوي2پاشائي تقي2عبادي آيتعمران510بمعصومه رضاپور1651401/08/163421401
خوي2محمدلو جابر3عباس زاده عليتاسيسات مكانيكي510بمعصومه رضاپور1661401/08/163421401
خوي2تيمورزاده سيواني ندا3حبيبي بدل آبادي سميهتاسيسات برقي510بمعصومه رضاپور1671401/08/163421401
خوي1برزگرويشلقي پرويز2كرمي رضاعمران228.45بامام ويردي حاجي حسينلو و شركا1681401/08/164431401
خوي2ميرزارسولي مسعود2مرندي جوادعمران266.4بميكاييل زالي و شركا1691401/08/174491401
خوي2زيبادوست پيمان3زمانلو سولمازمعماري356.55بخديجه اكبرلو1701401/08/184291401
خوي1عليلو عليرضا2حلمي كهنه شهري مهديعمران356.55بخديجه اكبرلو1711401/08/184291401
خوي2آهنگري مريم3قاسمي مهديتاسيسات مكانيكي356.55بخديجه اكبرلو1721401/08/184291401
خوي2شهالئي مجيد3علمداري طوبيمعماري228.45بامام ويردي حاجي حسينلو و شركا1731401/08/184431401
خوي2آهنگري مريم2بهادري هاديتاسيسات مكانيكي228.45بامام ويردي حاجي حسينلو و شركا1741401/08/184431401
خوي1زينالي علي2رمضاني جابرعمران126الف-Aعادل حاتمي كيا1751401/08/184441401
خوي2عموجاني سيامك3محتشم انوشهتاسيسات برقي356.55بخديجه اكبرلو1761401/08/194291401
خوي2سبحاني سحر3علمداري طوبيمعماري266.4بميكاييل زالي و شركا1771401/08/194491401
خوي2سيداسماعيلي نورالدين2قديم خاني محمدتاسيسات مكانيكي266.4بميكاييل زالي و شركا1781401/08/194491401
خوي2مالقاسمي عباسعلي3مزرعه لي حميدعمران227.06الف-Aعباس  رحيمي1791401/08/194641401
خوي1فرساد نعيمي محمدرضا1صبوري احمدمعماري747.6ج-Aرضا خضرلويي اقدم 1801401/08/202181401
خوي1جعفرزاده شهانقي سجاد2عبداله پور شهانقي حجتعمران747.6ج-Aرضا خضرلويي اقدم 1811401/08/202181401
خوي1علي پناه حسين1شجاع فر سهيلتاسيسات مكانيكي747.6ج-Aرضا خضرلويي اقدم 1821401/08/202181401
خوي1محمدصالحي منصور2شكارلو امينتاسيسات برقي747.6ج-Aرضا خضرلويي اقدم 1831401/08/202181401
خوي2جعفري الهام3ملتمس الههمعماري932.75بقاسمعلي خليلي1841401/08/221651401
خوي1فتاحي سيدحمزه1محمدلو محمدعمران932.75بقاسمعلي خليلي1851401/08/221651401
خوي2اطهري ايلقار3كلواني عليتاسيسات مكانيكي932.75بقاسمعلي خليلي1861401/08/221651401
خوي2قلندرزاده مهرداد3حسيني مرتضيتاسيسات برقي932.75بقاسمعلي خليلي1871401/08/221651401
خوي2فتاحي سيدحجت1كياني توفيقعمران312.96الف-Aكريم  عظيمي 1881401/08/224571401
خوي3آذرسا جمال3محمدحسني فاطمهمعماري599الف-Bمحمد آقاالري1891401/08/244461401
خوي1حاجي نژاد رضا1باوقار سعيدعمران599الف-Bمحمد آقاالري1901401/08/244461401
خوي0---2نصيرزادگان ناصرتاسيسات مكانيكي599الف-Bمحمد آقاالري1911401/08/244461401
خوي2حسيني سيدرضا3حسيني سيدهاديتاسيسات برقي599الف-Bمحمد آقاالري1921401/08/244461401
خوي2جعفري فرشيد2ايران زاد بهنامعمران259.2بحسن زينالي1931401/08/254341401
خوي1سليمانلو امين1دوداني هاديعمران182.6الف-Aبختيار توكلي مقدم1941401/08/254361401
خوي1بهار منصور3موسي نژاد فاطمهعمران226الف-Aاميد زينال زاده1951401/08/254561401
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خوي1كاظم عليلو فرزين1دوداني هاديعمران112الف-Aصمد جعفري و شركا1961401/08/254651401
خوي2گل صنم لو زهرا3نصرتي نيا مجتبيمعماري259.2بحسن زينالي1971401/08/274341401
خوي1فتح الهي رضا2تقي زاده هاديتاسيسات مكانيكي259.2بحسن زينالي1981401/08/274341401
خوي1باستان فر احمد3سنگي ميرمحمدحسينعمران57.63الف-Aعلي محمدي1991401/08/274591401
خوي2قلندرزاده مهرداد2رستم زاده مهديتاسيسات برقي228.45بامام ويردي حاجي حسينلو و شركا2001401/08/284431401
خوي1كاظم عليلو فرزين2رضامندي مهديعمران108الف-Aفاطمه  كريمي2011401/08/294541401
سلماس1جباري قره قشالقي جعفر1آقائي مغانجوقي سجادعمران211الف-Aيونس اسماعيل زاده2021401/08/181131401
سلماس2طهمورثي سعيد2بهاري مغانجوقي وحيدعمران195.5الف-Aعلي قاسمي حبشي و شركا2031401/08/291121401
شاهين دژ2علي نژادهوالسو سهيال3افشارلو سعيدرضاعمران125.25الف-Aرحيم بهرامي پيچاقچي2041401/08/23861401
شوط0---2حسن زاده يحييعمران145الف-Aحسن  فاطمي2051401/08/191191401
شوط0---3احمدزاده سعيدمعماري660.93بنادره عزيزي و شركا2061401/08/22471401
شوط0---2باقرزاده حسيني سيدهاديعمران660.93بنادره عزيزي و شركا2071401/08/22471401
شوط2زماني عطااله2عليزاده قره تپه داودتاسيسات مكانيكي660.93بنادره عزيزي و شركا2081401/08/22471401
شوط2فتح الهي حسن3عظيمي ياسرتاسيسات برقي660.93بنادره عزيزي و شركا2091401/08/22471401
شوط0---1كاظمي جعفرعمران250الف-Aبهمن ايارد2101401/08/231231401
شوط1ميرنقي زاده ميراسماعيل1كاظمي جعفرعمران230الف-Aعادل  بايرام زاده2111401/08/241221401
شوط0---2حسن زاده يحييعمران250الف-Aابراهيم خدادادي2121401/08/241241401
شوط2زماني عطااله3زماني محرمتاسيسات مكانيكي364.5بعزيز و جواد هردو فيضي2131401/08/30571401
شوط2فتح الهي حسن3عظيمي ياسرتاسيسات برقي364.5بعزيز و جواد هردو فيضي2141401/08/30571401
ماكو1بابازاده محمد2نجف زاده همتعمران228الف-Aحامد محمد اقدم2151401/08/172211401
ماكو0---3ظهرابي پيوندمعماري750بپرويز  باباخاني2161401/08/222111401
ماكو1اوموئي ميالن اردالن1خليل زاده شهرامعمران750بپرويز  باباخاني2171401/08/222111401
ماكو2شيري فواد3علي پور سيمينتاسيسات برقي750بپرويز  باباخاني2181401/08/222111401
ماكو0---3محمدعلي زاده ماكوئي ميالدمعماري648ببختيار قربانپور گجوتي2191401/08/242081401
ماكو0---3پيوند بهارهعمران648ببختيار قربانپور گجوتي2201401/08/242081401
ماكو0---3محمدزاده ياسرتاسيسات مكانيكي648ببختيار قربانپور گجوتي2211401/08/242081401
ماكو0---3محمديان باني جنكانلو احمدتاسيسات برقي648ببختيار قربانپور گجوتي2221401/08/242081401
ماكو1جليل زاده قره خاج حامد3محمدزاده ياسرتاسيسات مكانيكي750بپرويز  باباخاني2231401/08/242111401
ماكو0---3ظهرابي پيوندمعماري425.2بحسن آميغي2241401/08/292361401
ماكو0---3حكيم زاده ناصرعمران425.2بحسن آميغي2251401/08/292361401
ماكو2مصطفي نژاد آصف3علي پور سيمينتاسيسات برقي425.2بحسن آميغي2261401/08/292361401
مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن2رش صابرمعماري431.92بحسين اديب مهر2271401/08/184171401
مهاباد2پورمحمد اقدم احمد2كردافشار حامدعمران431.92بحسين اديب مهر2281401/08/184171401
مهاباد2بهرامي بهزاد2گل محمدي عبدالهتاسيسات مكانيكي431.92بحسين اديب مهر2291401/08/184171401
مهاباد2خاوري هيرش2احمدي شيركوتاسيسات برقي431.92بحسين اديب مهر2301401/08/194171401
مهاباد1خضرپور اميد2مالكي يوسفمعماري686.38ج-Aمجيد معتمدي سراي2311401/08/233741401
مهاباد1لشكري عبدالرحمن2شاهنگيان منصورعمران686.38ج-Aمجيد معتمدي سراي2321401/08/233741401
مهاباد1مجدي حسين2شم انداز امينتاسيسات مكانيكي686.38ج-Aمجيد معتمدي سراي2331401/08/233741401
مهاباد1كاظمي كاوه1رحيمي فرد حسينتاسيسات برقي686.38ج-Aمجيد معتمدي سراي2341401/08/233741401
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مهاباد0---2وحيد وفانقشه برداري686.38ج-Aمجيد معتمدي سراي2351401/08/233741401
مهاباد2بنفشي خبات3محمدحسين پور كاوهمعماري441.14بجميله ، ناديا- مام محمدي، پيروتي و شركا2361401/08/243621401
مهاباد1نبوره اسعد2صديقي فرهادعمران441.14بجميله ، ناديا- مام محمدي، پيروتي و شركا2371401/08/243621401
مهاباد1زبيري سروه1خورشيدي رحيمتاسيسات مكانيكي441.14بجميله ، ناديا- مام محمدي، پيروتي و شركا2381401/08/243621401
مهاباد1رسولي دهبكري هلگورد1رزمنده محمدامينمعماري1115.24ج-Aمصطفي  امامي 2391401/08/244011401
مهاباد1حيدري محمد1خالندي بايزيدعمران1115.24ج-Aمصطفي  امامي 2401401/08/244011401
مهاباد1پورمحمد اقدم عباس1شكرالهي پيامتاسيسات مكانيكي1115.24ج-Aمصطفي  امامي 2411401/08/244011401
مهاباد1ساالرعشايري فاخر2اهرسنجاني محمدتاسيسات برقي1115.24ج-Aمصطفي  امامي 2421401/08/244011401
مهاباد0---2خضري صالحنقشه برداري1115.24ج-Aمصطفي  امامي 2431401/08/244011401
مهاباد3سليمي زانيار1عباسي فاروقعمران219.3الف-Aمحسن رمضاني2441401/08/244191401
مهاباد1احمدپور شهاب3اسمعيل نژاد سيامكتاسيسات برقي441.14بجميله ، ناديا- مام محمدي، پيروتي و شركا2451401/08/263621401
مهاباد1زبيري جالل2درويش زاده سارامعماري1010.4ج-Aسومار حسين            پور مقدم2461401/08/263901401
مهاباد1حداد اميد1محمد شيخه يوسفعمران1010.4ج-Aسومار حسين            پور مقدم2471401/08/263901401
مهاباد1سالخورده هيوا1زبيري سيامندتاسيسات مكانيكي1010.4ج-Aسومار حسين            پور مقدم2481401/08/263901401
مهاباد1فرهاد فريد2شافعي شاهينتاسيسات برقي1010.4ج-Aسومار حسين            پور مقدم2491401/08/263901401
مهاباد0---2خضري صالحنقشه برداري1010.4ج-Aسومار حسين            پور مقدم2501401/08/263901401
مياندوآب2پورحسين رويا2زهتابيان رضائي نيمامعماري208.8الف-Aزهرا پورخليل2511401/08/161581401
مياندوآب1رازجوي خلجان احد2صفري عباسبالغي عليعمران192.78الف-Aسردار افشاريان2521401/08/181601401
نقده3رمضان پوري علي2سيدمحموديان دربه صابرمعماري332.9الف-Aميركاظم موسوي2531401/08/162031401
نقده3سلطاني كاموس صمد3حسين فام جعفرعمران231.42الف-Aعلي كريم تاجان ده شمس2541401/08/162161401
نقده3مولودي آذر فريدون3مهديزاده اسفنديارعمران189.5الف-Aكمال دنان2551401/08/162181401
نقده1خان پناه بكتاش جاويد1فداي ايران اسماعيلعمران265.7الف-Aسميه صادقي و شركا2561401/08/172021401
نقده3باشوكي اميد3سعادتي ديزجي حسينعمران223.2الف-Aميثم قهرماني2571401/08/182071401
نقده3مصطفي واحد2عبدپور عليعمران380.7الف-Aاحمد شادروان2581401/08/182131401
نقده3مولودي آذر فريدون2ياسمن رزگارعمران217.28الف-Aفخرالدين  محمودي نرزميس2591401/08/182171401
نقده1صادق پور اژدر2محمودپور محسنعمران233الف-Aمصطفي قريب زاده و شركا2601401/08/182191401
نقده3مرادفر توحيد2رحماني آذر سامانمعماري261.84الف-Aآرمان بكتاش2611401/08/182221401
نقده1عسگري حاجي فيروز جليل1مالاسماعيل پور سعيدعمران380.77الف-Aزينب  علي زاده2621401/08/182281401
نقده1علي اكبري فرود2نيرومند گلواني فرشيدعمران252.9الف-Aاحسان  قهرماني حاجي باغلوئي2631401/08/192201401
نقده3مصطفي واحد2حمزه نادرعمران183.02الف-Aمحمد خضري مملوئي2641401/08/192241401
نقده2حسين زاده قره قشالق مرتضي3ميرزائي ياسرمعماري361.13بقدرت اهللا زارع2651401/08/222111401
نقده1علي اكبري فرود2رحيمي اسفنديارعمران361.13بقدرت اهللا زارع2661401/08/222111401
نقده1خليلي بهمن2روانيار بهرنگتاسيسات مكانيكي361.13بقدرت اهللا زارع2671401/08/222111401
نقده2خليل زاده عليرضا3اميري راد عليتاسيسات برقي361.13بقدرت اهللا زارع2681401/08/222111401
نقده2حسين زاده قره قشالق مرتضي1شيري حسنمعماري325.62بحاجيه  ملكي2691401/08/222291401
نقده1علي اكبري فرود2افشاني شبنمعمران325.62بحاجيه  ملكي2701401/08/222291401
نقده1خليلي بهمن2روانيار بهرنگتاسيسات مكانيكي325.62بحاجيه  ملكي2711401/08/222291401
نقده2خليل زاده عليرضا3اميري راد عليتاسيسات برقي325.62بحاجيه  ملكي2721401/08/222291401
نقده3باشوكي اميد1فتحي بهروزعمران126.35الف-Aفردين  جالليان نژاد2731401/08/222311401
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نقده3محمودپور محسن2فالحي راهدانه عبدالهعمران199.99الف-Aسعيد  مقدسي2741401/08/222351401
نقده3باشوكي اميد2عليزاده ناصرعمران257.25الف-Aسيدكامل سيدفاقي2751401/08/222361401
نقده2رسولي نسب كاوه2خردمند ديزجي حسينمعماري272.85الف-Aخالد آذرپيشه2761401/08/222371401
نقده1كريمي رضا1عسگري حاجي فيروز جليلعمران231.6الف-Aمحمد محمودي2771401/08/232321401
نقده2سيدمحموديان دربه صابر2محمدكشي دربندي رضامعماري409.5بيونس  حمزه نژاد2781401/08/232411401
نقده1نوري مرتضي3ولي زادحسنلوئي يوسفعمران409.5بيونس  حمزه نژاد2791401/08/232411401
نقده1حيدرپور عاقل3قادري نژاد كامرانتاسيسات مكانيكي409.5بيونس  حمزه نژاد2801401/08/232411401
نقده2حميدي شيخ احمدي مهدي3باريك اسماعيلتاسيسات برقي409.5بيونس  حمزه نژاد2811401/08/232411401
نقده3مولودي آذر فريدون2قمري اسدالهعمران270.25الف-Aكريم پويان2821401/08/232431401
نقده3مصطفي واحد1رضائي اصغرعمران270الف-Aاسماعيل آزموده2831401/08/242261401
نقده3مصطفي واحد1رضائي اصغرعمران270الف-Aاسعد آزموده2841401/08/242271401
نقده1عسگري حاجي فيروز جليل1بناوند ابراهيمعمران336.12الف-Aبخشعلي  صمدي2851401/08/242331401
نقده0---2رحماني آذر سامانمعماري199.99الف-Aمحمود علي پور2861401/08/242461401
نقده2شهريارفر داود2حسيني ئيالنلو محمدعمران308.85الف-Aعلي نيرويار2871401/08/252211401
نقده3مصطفي واحد2سلطاني كاموس صمدعمران141.08الف-Aامير حميدي و شركا2881401/08/252251401
نقده3خليل زاده مهماندار مينا3شاوله فاطمهمعماري235.3الف-Aمحسن وليان مياندوآب2891401/08/252471401
نقده3سلطاني كاموس صمد2ميرزائي ياسينعمران178.16الف-Aبهزاد مرادپور حاجي فيروز2901401/08/262391401
نقده2شهريارفر داود1تقي زاده قلعه جوقي بهنامعمران240.1الف-Aرضا ايماني2911401/08/262421401
نقده3سلطاني كاموس صمد2شكوهي آقابگلو فرنودعمران170.76الف-Aسجاد رواز2921401/08/262511401
نقده2شكوهي آقابگلو فرنود2فالحي راهدانه عبدالهعمران136الف-Aبهرام  باقري2931401/08/272531401
نقده3مرادفر توحيد2تقي زاده عيسيمعماري236.46الف-Aالياس  نوري نقده2941401/08/292521401
نقده2شهريارفر داود2فرجي فريدعمران185.34الف-Aرسول آذركش2951401/08/292571401
نقده2شهريارفر داود1فداي ايران اسماعيلعمران173.45الف-Aعلي منيري و شركا2961401/08/302341401


