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اروميه2عسگرپور نسترن3تيمورزاده كنگرلوئي سعيدهمعماري1159ب11401/07/018321401
اروميه1حقيقي اصل جواد1برجيسي خليلعمران1159ب21401/07/018321401
اروميه1ابراهيمي فر سميرا1شيخ محمدي ديزجي عليتاسيسات مكانيكي1159ب31401/07/018321401
اروميه1صحرانورد رسول2حبيبي رضاتاسيسات برقي1159ب41401/07/018321401
اروميه0---3اكبرزاده جاللنقشه برداري1159ب51401/07/018321401
61401/07/026831401A-اروميه3اردهالي تقي1معنوي خواه جليلعمران208الف
اروميه0---2غفاري مهردادنقشه برداري652.5ب71401/07/027331401
اروميه2رسولي لعيا2قوسيان مياندواب اصغرمعماري379ب81401/07/037831401
اروميه2صمدي زرگ آباد بهنام1محمدي ميرعليعمران379ب91401/07/037831401
اروميه2موزع مريم2فكري گمچي زهراتاسيسات مكانيكي379ب101401/07/037831401
اروميه2يوسفي آذر آسو3آرقندحصار ميثمتاسيسات برقي379ب111401/07/037831401
121401/07/037871401A-اروميه3پاشائي اسماعيل2سليماني مياوقي اميرعمران252.84الف
131401/07/037891401A-اروميه3پناهي مقدم كمال2علي اقدم رضاعمران257الف
اروميه1طاهري فاطمه3خدايي زيرمانلو هاديمعماري538ب141401/07/05771401
اروميه1شعباني برنج آباد رضا1سلحشور نرگي منصورعمران538ب151401/07/05771401
اروميه1شيخ محمدي ديزجي علي3سالمت اميدتاسيسات مكانيكي538ب161401/07/05771401
اروميه1ولي زاده قلعه جوقي قمررخ3جوان دوست قره باغ احدتاسيسات برقي538ب171401/07/05771401
اروميه2عيسوي بنتا1رجب پور وفاتاسيسات مكانيكي1577.5ب181401/07/053261401
اروميه1طيبي فر تورج1باغباني فاطمهتاسيسات برقي1577.5ب191401/07/053261401
اروميه0---2احمدپور ملكي مسعودنقشه برداري1577.5ب201401/07/053261401
211401/07/074271401A-اروميه1علي محمدي سعيد1رحيمي محمدمعماري1029.85ج
221401/07/074271401A-اروميه1بهنوش پرهام2عزيزي عليعمران1029.85ج
231401/07/074271401A-اروميه1ابراهيمي ريكان علي2سهرابي ورجوي يعقوبتاسيسات مكانيكي1029.85ج
241401/07/074271401A-اروميه1عبدالهي كردلر مجيد1حيدري اقدم مهديتاسيسات برقي1029.85ج
251401/07/077311401A-اروميه3اردهالي تقي2آرين نسب اميرعمران235.82الف
اروميه2زارع قره قشالقي نعيمه3خليلي فر فرزانهمعماري790.75ب261401/07/077551401
اروميه1برمكي فرهاد2حسني رضاعمران790.75ب271401/07/077551401

گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/07/01 تا تاريخ 1401/07/15)
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/07/01 تا تاريخ 1401/07/15)

اروميه1يگانه جاهد هادي1عباسي محمدتاسيسات مكانيكي790.75ب281401/07/077551401
اروميه2حسين پور حسن3محمدي چمان عارفتاسيسات برقي790.75ب291401/07/077551401
اروميه2رسولي لعيا3فريدوني اوصالو سمانهمعماري366ب301401/07/077841401
اروميه2صمدي زرگ آباد بهنام2عزيزي قپچاق داودعمران366ب311401/07/077841401
اروميه2موزع مريم2مراغه زيويك رضاتاسيسات مكانيكي366ب321401/07/077841401
اروميه2يوسفي آذر آسو3آرقندحصار ميثمتاسيسات برقي366ب331401/07/077841401
اروميه2عباس پور باري اكبر2حاتمي لورزيني شيرينمعماري296.67ب341401/07/078781401
اروميه1صدرزاده احمدي ساسان2افسري شاهينعمران296.67ب351401/07/078781401
اروميه2عسگري دوالما توحيد2آقاجاني قزل حاجين كاوهتاسيسات مكانيكي296.67ب361401/07/078781401
371401/07/094271401A-اروميه0---2مرادي قره قشالقي حميدنقشه برداري1029.85ج
اروميه0---3پورمال احمدارسي مهردادنقشه برداري790.75ب381401/07/097551401
اروميه2محمدباقرزاده اوچ ايولر علي3جوان دوست قره باغ احدتاسيسات برقي296.67ب391401/07/098781401
401401/07/105261401A-اروميه3پاشائي اسماعيل1فتحي شهرامعمران200الف
411401/07/108001401A-اروميه1ملكي تقي آباد محمد2محبي ليالمعماري802ج
421401/07/108001401A-اروميه1شادمان مهران2بشيركيا شهرامتاسيسات برقي802ج
431401/07/128001401A-اروميه0---2غني زاده حصار جوادنقشه برداري802ج
441401/07/129111401A-اروميه2نمدي آبگرم محمدتقي3خليلي يونسلوئي رامينعمران248الف
451401/07/135101401A-اروميه2صمدخواه تمر رضا2سعيدزاده ناصرعمران379الف
اروميه2دانش باراندوزي عليرضا3صوفي كوره حسينمعماري377.8ب461401/07/138691401
اروميه2نمدي آبگرم محمدتقي2بهمني جبلي اميدعمران377.8ب471401/07/138691401
اروميه2زينالي بالستاني هادي2مراغه زيويك رضاتاسيسات مكانيكي377.8ب481401/07/138691401
اروميه2رضايي ازرلو محمد1خضرلو مجيدتاسيسات برقي377.8ب491401/07/138691401
اروميه0---2قاسم زاده كچه آصفنقشه برداري538ب501401/07/14771401
511401/07/11751401A-اشنويه3محمداميني سنگان جعفر1خسروي جمالعمران328.2الف
521401/07/12761401A-اشنويه2حاجي حسين زاده زرزا شاهد1شاير عثمانعمران304الف
بوكان2كريمي سيدمحي الدين3شيخ عزيز برده زردي فرزانهمعماري285ب531401/07/015991401
بوكان1مينائي خاتون آباد اميد2نوربخش جمشيدعمران285ب541401/07/015991401
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/07/01 تا تاريخ 1401/07/15)

بوكان2قرني زاده عبداله3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي372ب551401/07/016111401
561401/07/016411401B-بوكان0---3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي422الف
571401/07/016621401A-بوكان1آقائي عزيز1مرادي ابوبكرعمران144الف
بوكان2عبداللهي علي2ياره هيوامعماري333ب581401/07/016631401
بوكان1مينائي خاتون آباد اميد3آصفي سعيدعمران333ب591401/07/016631401
بوكان1موالني فريدون3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي333ب601401/07/016631401
بوكان2حامدي هيوا2جوانمردي كاروانتاسيسات برقي333ب611401/07/016631401
بوكان2عبداللهي علي2ممندي هژيرمعماري408ب621401/07/016681401
بوكان2خادمي حسن2اميني كاملعمران408ب631401/07/016681401
بوكان1موالني فريدون3نيك پي عليتاسيسات مكانيكي408ب641401/07/016681401
بوكان2حامدي هيوا3مصطفي پور عزيزتاسيسات برقي408ب651401/07/016681401
661401/07/016701401A-بوكان3علي زاده بوكاني نويد3عبداله زاده عيسي كند كاملمعماري130الف
671401/07/016731401A-بوكان2بهرامي كاوه1مرادي ابوبكرعمران160الف
681401/07/036281401A-بوكان2سليمي جمال2عزيزي اقدم واحدعمران226الف
691401/07/036361401A-بوكان0---3عبداله زاده عيسي كند كاملمعماري99.5الف
بوكان2باپيري ينگي كند كمال1اميني جعفرتاسيسات مكانيكي393ب701401/07/036901401
بوكان1كيواني فر سمكو3عزيزي سليمانتاسيسات مكانيكي340.4ب711401/07/046101401
721401/07/056741401A-بوكان3محمدي كامران2زمزم احمدعمران126الف
بوكان0---2پارياد وليتاسيسات مكانيكي285ب731401/07/065991401
بوكان2حامدي هيوا3مرادي اصل عباستاسيسات برقي285ب741401/07/065991401
751401/07/076641401A-بوكان2فرقاني عليرضا1يوسفي حامدعمران256الف
761401/07/086971401A-بوكان3محمدي فرزاد2بداغي آرمانعمران186الف
771401/07/087111401A-بوكان0---2رستم زاده سيامندمعماري70الف
بوكان2رش خالق2اسمربرده زرد يوسفمعماري387ب781401/07/106461401
بوكان2رحيمي رضا2بداغي آرمانعمران387ب791401/07/106461401
بوكان2پوستي مهدي3گرامي نبي كندي رضاتاسيسات برقي387ب801401/07/106461401
بوكان1آذري عبدالرحمن3ناچيتي هيرومعماري279ب811401/07/107001401
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/07/01 تا تاريخ 1401/07/15)

بوكان0---2بداغي آرمانعمران279ب821401/07/107001401
831401/07/107011401A-بوكان3خانه بيگي قرميش فرزين1جانبالغي اسماعيلعمران99الف
841401/07/136751401A-بوكان3محمدي كامران2قادري صالحعمران110الف
851401/07/137141401A-بوكان2محمداميني جمال1مرادي سليمانعمران50الف
861401/07/137151401A-بوكان3حسيني ادريس1مرادي ابوبكرعمران140الف
871401/07/137161401A-بوكان0---2برجسته گوگجلو كمالمعماري50الف
881401/07/137171401A-بوكان3حسيني ادريس2عليدوستي حسينعمران140الف
بوكان2رسولي محمود3افالطوني پريزادمعماري403ب891401/07/156841401
بوكان2بهرامي كاوه2فتوحي سرا شه پولعمران403ب901401/07/156841401
بوكان2يوسفي گول داود2ايوب زاده سمكوتاسيسات مكانيكي403ب911401/07/156841401
پيرانشهر1رحماني جمال3خداجو ناصرمعماري426ب921401/07/03971401
پيرانشهر2سنگي سليمان2سعيدي فاروقعمران426ب931401/07/03971401
پيرانشهر2مرتضي دياكو3اجاقي سورانتاسيسات مكانيكي426ب941401/07/03971401
پيرانشهر2مرتضي رزگار2محمدمرادي شهابتاسيسات برقي426ب951401/07/03971401
961401/07/08551401A-تكاب2قدمي بدرلو عباس2اميني تكانتپه عليرضاعمران271الف
971401/07/08561401A-تكاب2قاسملوي تكانتپه ساسان2حمزه پور سيدعليعمران156الف
981401/07/02371401A-چالدران2ميكائيلي زهرا3آقائي سجادعمران290.7الف
991401/07/04381401A-چالدران2ميكائيلي زهرا3قلي پور ناصرعمران64الف
1001401/07/06391401A-چالدران2ميكائيلي زهرا3قلي پور ناصرعمران61الف
چايپاره1فرازجو فروغ2آقازاده سعيدمعماري606ب1011401/07/08551401
چايپاره1ميرزاخاني ايرج1مختاري اصل اصغرعمران606ب1021401/07/08551401
چايپاره2جعفرزاده كسياني فرشيد2حسين زاده خليلتاسيسات مكانيكي606ب1031401/07/08551401
چايپاره2ميرزائي اكبر2كيومرزي كريمتاسيسات برقي606ب1041401/07/08551401
چايپاره1زينالپور بهروز1ميرزازاده رضاعمران427ب1051401/07/13531401
چايپاره2اسماعيلي نادر3جباري يوسفتاسيسات مكانيكي427ب1061401/07/13531401
چايپاره2ميرزائي اكبر3شكري سعيدتاسيسات برقي427ب1071401/07/15531401
خوي2درستي وحيد3عباس زاده فاطمهمعماري449.2ب1081401/07/011831401
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/07/01 تا تاريخ 1401/07/15)

خوي1كاظم عليلو فرزين2قلي پور توحيدعمران449.2ب1091401/07/011831401
خوي2پاشازاده امير2بهادري هاديتاسيسات مكانيكي449.2ب1101401/07/011831401
خوي2نخعي ياسر3پيربداقي اصغرتاسيسات برقي449.2ب1111401/07/011831401
1121401/07/012791401B-خوي2درستي وحيد3خوش اخالق نسرينمعماري598.5الف
1131401/07/012791401B-خوي1قابچيلو توحيد1بابازاده نورالدينعمران598.5الف
1141401/07/012791401B-خوي1امامي سجاد2نصيرزادگان ناصرتاسيسات مكانيكي598.5الف
1151401/07/012791401B-خوي1عراقي جواد3كيوان رسولتاسيسات برقي598.5الف
1161401/07/013101401A-خوي1خضرلو آرام2سربخش شيدامعماري608.8ج
1171401/07/013101401A-خوي1حاجي نژاد رضا2عليلو عظيمعمران608.8ج
1181401/07/013101401A-خوي1عليزاده ياشار2نخعي اميرتاسيسات مكانيكي608.8ج
1191401/07/013101401A-خوي1رادنژاد كوروش1قربان زاده ربطي اسماعيلتاسيسات برقي608.8ج
1201401/07/013321401A-خوي1اشرفي حسنيه2سربخش شيدامعماري856.79ج
1211401/07/013321401A-خوي1حسينقلي زاده خوئي رضا1توپچي زادگان رحيمعمران856.79ج
1221401/07/013321401A-خوي1پورخليل ولي1ولي پور ميثمتاسيسات مكانيكي856.79ج
1231401/07/013321401A-خوي1باقري يعقوب1رادنژاد كوروشتاسيسات برقي856.79ج
1241401/07/03781401B-خوي1اشرفي حسنيه1سلماسي فاطمهمعماري1004ج
1251401/07/03781401B-خوي1حسينقلي زاده خوئي رضا1سيدطاهري مسعودعمران1004ج
1261401/07/03781401B-خوي1قنبرلو محمدحسين2مختاري مسعودتاسيسات مكانيكي1004ج
1271401/07/03781401B-خوي1گلواني خديجه2رستم زاده مهديتاسيسات برقي1004ج
1281401/07/03781401B-خوي0---1توكلي احمدنقشه برداري1004ج
خوي2سبحاني سحر3فاضل الههمعماري316.8ب1291401/07/033141401
خوي1چلنگرنوه سي حسين2صمدزاده صابرعمران316.8ب1301401/07/033141401
خوي1قنبرلو محمدحسين1جباري مقدم ناصرتاسيسات مكانيكي316.8ب1311401/07/033141401
خوي2رزم خواه محمد3مرادي اميرتاسيسات برقي316.8ب1321401/07/033141401
1331401/07/033321401A-خوي0---1توكلي احمدنقشه برداري856.79ج
خوي2گلواني وحيده3رخشا الهاممعماري506.4ب1341401/07/07851401
خوي2پاشائي تقي2علمداري مهديعمران506.4ب1351401/07/07851401
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گزارش ارجاع نظارت (از تاريخ 1401/07/01 تا تاريخ 1401/07/15)

خوي2كريمي حامد1ولي پور ميثمتاسيسات مكانيكي506.4ب1361401/07/07851401
خوي2روحي شيما3محمودي شاهينتاسيسات برقي506.4ب1371401/07/07851401
خوي2طايفه باقرلو پريسا3جوانشير نژاد معصومهمعماري339ب1381401/07/072371401
خوي1باستان فر احمد2اسدپور عليعمران339ب1391401/07/072371401
خوي2معصومي آراز2صالحي رامينتاسيسات مكانيكي339ب1401401/07/072371401
خوي2تيمورزاده سيواني ندا3محمودي شاهينتاسيسات برقي339ب1411401/07/072371401
1421401/07/073651401A-خوي2بابايي داود2رمضاني جابرعمران96الف
خوي2جعفري الهام3موسي نژاد اميدمعماري480ب1431401/07/081801401
خوي2بابايي داود1پورسحاب رضاعمران480ب1441401/07/081801401
خوي2محب عليلو عبدالعلي2صالحي ابراهيم خليلتاسيسات مكانيكي480ب1451401/07/081801401
1461401/07/082191401A-خوي1محمدزاده مسعود2اباذري فاطمهمعماري926.6ج
1471401/07/082191401A-خوي1قلي پور سجاد1كيواني علي اكبرعمران926.6ج
1481401/07/082191401A-خوي1قنبرلو محمدحسين2بهلولي حجتتاسيسات مكانيكي926.6ج
1491401/07/082191401A-خوي1جمشيدي ناصر2لك رضاتاسيسات برقي926.6ج
خوي2رزم خواه محمد3طالبي غالمرضاتاسيسات برقي480ب1501401/07/091801401
1511401/07/10421401A-سردشت3سوراني سليمان1حسن نژاد احمدعمران197.62الف
1521401/07/11431401A-سردشت3سوراني سليمان2قادري عبدالرحيمعمران100الف
سلماس1نوروزي مغانجوقي حبيب1نوروزي مغانجوقي حبيبعمران356.94ب1531401/07/05851401
1541401/07/07871401A-سلماس2طهمورثي سعيد1اكبرزاده رسولعمران215الف
1551401/07/11881401A-سلماس3فهيمي يعقوب2ساجدي كلشاني وحيدعمران198الف
سلماس0---3جلي باقو كريممعماري356.94ب1561401/07/12851401
سلماس1شاكرصدقياني هادي2معظمي صمدتاسيسات مكانيكي356.94ب1571401/07/12851401
1581401/07/12861401A-سلماس3جوادنژاد يوسف1آقائي مغانجوقي سجادعمران205.82الف
سلماس0---3حيدري كهنه شهري روياتاسيسات برقي356.94ب1591401/07/13851401
1601401/07/03601401A-شاهين دژ3علي نژادهوالسو سهيال3افشارلو سعيدرضاعمران171الف
1611401/07/01891401A-شوط0---1زماني مصطفيعمران142.62الف
1621401/07/01941401A-شوط0---1زماني مصطفيعمران125الف
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1631401/07/06881401B-شوط0---1زماني مصطفيعمران599الف
ماكو1سيدسجادي ميرحميد3مصطفي پور اميرتاسيسات مكانيكي664.24ب1641401/07/021321401
ماكو0---3شهاب عليمعماري360ب1651401/07/021611401
ماكو0---2عباسپور واقفتاسيسات مكانيكي360ب1661401/07/021611401
ماكو0---3حمزه پور آذرمعماري360ب1671401/07/061771401
ماكو2جاللي پيمان2شيرعلي زاده فرهادتاسيسات مكانيكي360ب1681401/07/061771401
1691401/07/071721401A-ماكو0---2بحركاظمي فهيمهمعماري1449.48ج
1701401/07/071721401A-ماكو1علي محمدي امين1برمكي صمدعمران1449.48ج
1711401/07/071721401A-ماكو1محمدزاده آرش2عباس زاده بهزادتاسيسات مكانيكي1449.48ج
1721401/07/071721401A-ماكو1اكبرپور صادق2كباري آذر اميرتاسيسات برقي1449.48ج
ماكو0---3تقي نژاد ميثممعماري742.7ب1731401/07/071801401
ماكو0---1پارسافرد جمالعمران742.7ب1741401/07/071801401
ماكو0---3محمدي ميروحيدتاسيسات برقي742.7ب1751401/07/071801401
ماكو0---1محمودي رضاتاسيسات مكانيكي742.7ب1761401/07/081801401
1771401/07/101781401A-ماكو1الواري نصرت اله2قنبرزادگان حسنمعماري1460.88ج
1781401/07/101781401A-ماكو1بهبودي غالمرضا1بابازاده محمدعمران1460.88ج
1791401/07/101781401A-ماكو1جليل زاده قره خاج حامد1محمودي رضاتاسيسات مكانيكي1460.88ج
1801401/07/101781401A-ماكو1حسنعليزاده افشين2علي پور نيك نامتاسيسات برقي1460.88ج
ماكو0---3آيرملوي فاطمهمعماري424.5ب1811401/07/131881401
ماكو0---3رضائي عليعمران424.5ب1821401/07/131881401
ماكو0---3ارسالني فر رضاتاسيسات برقي424.5ب1831401/07/141881401
1841401/07/013121401A-مهاباد2حسني نالوسي كمال2ابراهيم شريفي سيامندعمران266الف
مهاباد2خنداني اسماعيل3پيرخضري سيد انورمعماري484.55ب1851401/07/013601401
مهاباد2صالحيان زانيار1خسروي ديارعمران484.55ب1861401/07/013601401
مهاباد2پورمحمداقدم فرزاد2چاوه محمدتاسيسات مكانيكي484.55ب1871401/07/013601401
مهاباد2سيماني شمال2محمدي بهمنمعماري472.06ب1881401/07/032601401
مهاباد2صالحيان زانيار1نويدي نيا رحمتعمران472.06ب1891401/07/032601401
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مهاباد2پورمحمداقدم فرزاد2گل محمدي عبدالهتاسيسات مكانيكي472.06ب1901401/07/032601401
مهاباد2عزيزي اسماعيل3مصطفي ژيرمعماري524.36ب1911401/07/033161401
مهاباد1خاوشي خبات2عنايتي اسعدعمران524.36ب1921401/07/033161401
مهاباد2فرامرزي فرهاد3معروفي آذر اميرتاسيسات مكانيكي524.36ب1931401/07/033161401
مهاباد2خلقتي شيركو3اسمعيل نژاد سيامكتاسيسات برقي524.36ب1941401/07/033161401
مهاباد2خضرپور سياوش3برده زرد بابكمعماري347ب1951401/07/033511401
مهاباد1زرد موسي2پورمند هيمنعمران347ب1961401/07/033511401
مهاباد0---2آريا دياكوتاسيسات برقي484.55ب1971401/07/033601401
1981401/07/043031401A-مهاباد1مكائيلي بهزاد3پاچيده شاهينعمران90.09الف
مهاباد2منگور كردستاني سيامند3آنده حامدتاسيسات برقي472.06ب1991401/07/052601401
2001401/07/052661401A-مهاباد0---2عزيزي اسماعيلمعماري1110ج
2011401/07/052661401A-مهاباد0---1عزيزي بهروزعمران1110ج
2021401/07/052661401A-مهاباد1زبيري سروه1مصطفي پور جوانتاسيسات مكانيكي1110ج
2031401/07/052661401A-مهاباد0---2خلقتي شيركوتاسيسات برقي1110ج
2041401/07/052661401A-مهاباد0---2وحيد وفانقشه برداري1110ج
مهاباد2شاهين فر آزاده2تدين كسريمعماري392.72ب2051401/07/103661401
مهاباد2پيراني دياكو2سيدصالحي سيدئاسوعمران392.72ب2061401/07/103661401
مهاباد2آوند ناصر3حسين پور شهابتاسيسات مكانيكي260.12ب2071401/07/113221401
مهاباد2كريم زاده سهيال3طالب حسامي آذر ميالدتاسيسات برقي260.12ب2081401/07/113221401
مهاباد2رحماني هيمن1يوسفي ناصرتاسيسات مكانيكي285.79ب2091401/07/113251401
مهاباد2رشيدزاده مسعود3تاالنه آزادتاسيسات مكانيكي197.46ب2101401/07/113271401
مهاباد0---2باوفا مازيارتاسيسات برقي197.46ب2111401/07/113271401
مهاباد1كاظمي كاوه3تيشي كريمتاسيسات برقي347ب2121401/07/113511401
مهاباد1مجدي حسين2فيض اله بيگي هيواتاسيسات مكانيكي392.72ب2131401/07/123661401
2141401/07/10931401A-مياندوآب1حكيمي اصل مياندوآب مجتبي1زرين ليالمعماري1403.46ج
2151401/07/10931401A-مياندوآب1اسماعيلي تيمور1شاپوري عليرضاعمران1403.46ج
2161401/07/10931401A-مياندوآب1عباسي يلدا1اعتمادي هاديتاسيسات مكانيكي1403.46ج
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2171401/07/10931401A-مياندوآب1باقرفام بابك1فراج مياندوآب بابكتاسيسات برقي1403.46ج
مياندوآب2پورحسين رويا2اعظمي چهاربرج اصغرمعماري336.48ب2181401/07/101071401
مياندوآب1نريماني فر كاميار1پورحسين پورياعمران336.48ب2191401/07/101071401
مياندوآب1عباسي يلدا2صابري آقمنار محمدتاسيسات مكانيكي336.48ب2201401/07/101071401
مياندوآب2ابراهيمي هوشيار مهران2جهاني وكيل كندي صابرتاسيسات برقي336.48ب2211401/07/101071401
2221401/07/11931401A-مياندوآب0---2صديق اسماعيلنقشه برداري1403.46ج
نقده1اكبري فرهاد3نقي پور سجادتاسيسات مكانيكي377.63ب2231401/07/011411401


