
دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف

اروميهآريا الكترونيك اروم7000000بنرمال77754جاويد عيسي زاده2اكبري چيانه جهانگير11401/10/20
اروميهنيكو بنيان نيرو گستر3500000الف-Aنرمال77766پيام پورحيدر2اميري راد سميه21401/10/21
اروميهاروم صنعت برق3500000الف-Bنرمال77823شركت گاز پايانه2بابائي بابك31401/10/28
اروميهنيما برق اروميه3500000الف-Aنرمال77756مرتضي نجفي2پيشوري حسن41401/10/20
اروميهايلدرم صنعت آذربايجان7000000الف-Bنرمال77744ابراهيم غفاري2تاتاري افشين51401/10/19
اروميهآريا الكترونيك اروم7000000الف-Bنرمال77732فخرالدين جاهدي قولنجي2جليل زاده سجاد61401/10/18
اروميهايمن سازان اروم درنا3500000الف-Aنرمال77726پرويز زينالي2جوادي فرد ناصر71401/10/17
اروميهنيرو رسان مانا3500000الف-Aنرمال77722عبدالرحمان  وصفي بوراچالو 3حيدري نقده تورج81401/10/17
اروميهنيكو بنيان نيرو گستر3500000الف-Aنرمال77765پيام پورحيدر1دانشور رويا91401/10/21
اروميهايمن سازان اروم درنا7000000الف-Bنرمال77743حميد چراغي2دلربا اسماعيل101401/10/19
اروميهتوسعه آفرينان آبديس7000000الف-Bنرمال77750شيرين زارع2سادات مدينه سيدمهدي111401/10/20
اروميهاروم تجارت كاسپين3500000بنرمال77711عين اله غالمي خيك ساز2شفيع پور يوردشاهي سجاد121401/10/17
اروميهآبادگران الكتريك پويا17500000الف-Bنرمال77741زهرا سيف2صدقي چونقرالوي يكان توحيد131401/10/19
اروميهنيرو رسان مانا3500000الف-Aنرمال77788سريه عبدوي نقده1صلح خواه ابراهيم141401/10/25
اروميهشايان نيرو رسان غرب3500000الف-Aنرمال77751اميد حسن پور2عليزاده مصطفي كندي رضا151401/10/20
اروميهاروم برق آزمون3500000الف-Aنرمال77729سعيد بهنويي2مهرآفرين راشين161401/10/18
اروميهآريا الكترونيك اروم7000000الف-Aنرمال77746حسين اسمعيلي حمامالر2نوري باغبان الهام171401/10/19
اروميهاطمينان كاران ساترصنعت برق اروميه3500000الف-Bنرمال77808اميد جليلي1نيك مهر بهناز181401/10/27
بوكانآزما توان سردار غرب3500000الف-Aنرمال77781مهران عليزاده2چاوه رسول191401/10/25
بوكاننيرو رسان ماد7000000الف-Aنرمال77755يحيي اسماعيلي طومار آغاج2حامدي هيوا201401/10/20
پيرانشهرصنعت برق رسان الجان10500000بنرمال77717منصور- آمنه حاجي زاده- دوشابي2دلير محمد211401/10/20
پيرانشهرماد صنعت نورپردازان7000000الف-Aنرمال77759ژينا محمد پوري2سرخابي محسن221401/10/20
پيرانشهرماد صنعت نورپردازان7000000الف-Aنرمال77762علي قادري آذر2محمدمرادي شهاب231401/10/20
چايپارهنداي ايمن سازان شبكه7000000الف-Aنرمال77719مير مهدي سيدي3پورباقر سيدعسگر241401/10/24
چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره7000000ج-Aنرمال77727 آموزشگاه حاج قاسم سليماني2ميرزائي اكبر251401/10/19
خويالكترود رعد شمس3500000الف-Aنرمال77448صمد صادقي3درستي امير261401/10/25
خويالكترو پردازش شمس3500000بنرمال77797رضا رضا زاده حاجيالري3معصومي رضا271401/10/26
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت7000000الف-Aنرمال77738آمنه و عبدالرحمان نقشبندي3آسايش فرد سيدزكريا281401/10/18
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت7000000الف-Aنرمال77737مينا اسماعيل پور2بايزيدي سيروان291401/10/19

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1401/10/15 تا تاريخ 1401/10/30)
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سردشتآذين نيرو صنعت برق10500000بنرمال77812حسن شاتي2بايزيدي سيروان301401/10/27
سردشتنيرو رام سردشت10500000الف-Bنرمال77735سوران اميني2حسن نژاد مناف311401/10/18
سردشتآذين نيرو صنعت برق7000000الف-Aنرمال77813حليمه مراقبتي شاد2حسن نژاد مناف321401/10/27
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت3500000الف-Aنرمال77791كمال حمزه3حسين زاده سيد احسان331401/10/25
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت7000000الف-Aنرمال77792فاورق و زينب صوفي زاده و حمزي2رحيمي مجيد341401/10/27
سردشتنيرو رام سردشت3500000الف-Aنرمال77736ريبوار شريف پور1كاتوزي صالح351401/10/18
سردشتپيشرو توان كاريز3500000الف-Aنرمال77748شريف رشيدي1كاتوزي صالح361401/10/19
سردشتنيرو رام سردشت3500000الف-Aنرمال77809رحمان ابراهيمي1كاتوزي صالح371401/10/27
سردشتآذين نيرو صنعت برق7000000الف-Aنرمال77811محمد باپيري1كاتوزي صالح381401/10/27
سلماسكيان صنعت ديلمانكار10500000الف-Aنرمال77805ميثم يكاني خوئي2رامين پرويز391401/10/28
سلماسكارا فن اتحاد نيرو10500000الف-Aنرمال77760سامي خليل آذري2رجبي قره قشالقي وحيد401401/10/21
سلماستك سازه ديلمان7000000الف-Aنرمال77670ابراهيم اقا بيگي سيالبي1رسولي قلعه اصغر411401/10/17
سلماسكيان صنعت ديلمانكار3500000الف-Aنرمال77005عليرضا آتشي يوشانلوئي2رضائي حمزه كندي ايرج421401/10/19
سلماستك سازه ديلمان3500000الف-Aنرمال77796الچين پاكدل كهنه شهري 2رضائي حمزه كندي ايرج431401/10/27
سلماسكارا فن اتحاد نيرو3500000الف-Aنرمال77774شمس الدين و محمد شيخ كانلوي2زماني حميد441401/10/24
سلماسكيان صنعت ديلمانكار14000000الف-Aنرمال77725حسن صفري2فخرآذر آرمين451401/10/21
سلماسكيان صنعت ديلمانكار3500000الف-Aنرمال77675ربابه اسمعيلي بخشكندي1مختارزاده خانقاهي محمد461401/10/19
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان3500000الف-Aنرمال77753امير  مهران3اسگندري سعيد471401/10/20
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 3500000الف-Aنرمال77731مهدي احمدي2اسمعيل پور مهدي481401/10/19
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 3500000الف-Aنرمال77784جواد ابراهيمي2اسمعيل پور مهدي491401/10/24
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان3500000الف-Aنرمال77757يعقوب امير ابراهيمي2خالوئي پژمان501401/10/20
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان17500000الف-Aنرمال77804سميرا  فتح اهللا پور و شركا2خالوئي پژمان511401/10/26
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان3500000الف-Aنرمال77720امين عبدي كشاورز2عباسيان ياستي كند امير521401/10/17
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان10500000الف-Aنرمال77782مجيد  خاني جوشاطو2عباسيان ياستي كند امير531401/10/24
شوطرعد آساي پرتو نيرو 7000000الف-Aنرمال77614واحد فيض اله زاده3رضائي آمنه541401/10/18
شوطرعد آساي پرتو نيرو 7000000الف-Aنرمال77801محمد افساي3رضائي آمنه551401/10/26
شوطرعد آساي پرتو نيرو 10500000الف-Aنرمال75720محمد و زينب ارم و مازاني3عظيمي ميثم561401/10/20
شوطرعد آساي پرتو نيرو 7000000الف-Aنرمال77718محمد عليزاده2فتح الهي حسن571401/10/18
شوطرعد آساي پرتو نيرو 7000000الف-Aنرمال77802مسعود عزيزي2فتح الهي حسن581401/10/26
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شوطرعد آساي پرتو نيرو 3500000الف-Aنرمال77827صفر جعفري2فتح الهي حسن591401/10/29
ماكونوري برق آرارات ماكو3500000الف-Aنرمال77714آرش حيدرزاده2علي پور نيك نام601401/10/17
مهابادفراز برق مهاباد3500000الف-Bنرمال77769سيدعبدالكريم نظامي ساوجبالغي2بهمن خضر611401/10/24
مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد7000000الف-Bنرمال77739مولود فتاحي1حسين زاده كامبيز621401/10/19
مهابادتوان الكتريك سهوالن3500000الف-Bنرمال77728گالويژ رسول پور1خضري معصومه631401/10/18
مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد3500000الف-Bنرمال77740رزگار عليالي1خضري معصومه641401/10/19
مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز7000000الف-Bنرمال77798فرحان ايافت1خضري معصومه651401/10/27
مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز3500000الف-Bنرمال77692ريبوار خضرزاده1ديواني آذر هرو661401/10/19
مهابادسپيده دم مكريان7000000الف-Bنرمال77777عزيز  خالدي1ساالرعشايري فاخر671401/10/24
مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز3500000بنرمال77742عبدالوهاب قاضي2شريفي فر چيا681401/10/25
مهابادساختارسازان نيرو صنعت غرب7000000الف-Bنرمال77814 عبدالرحيم شكره احمدي1فرهاد فريد691401/10/27
مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز7000000الف-Bنرمال77767محمد امين كريم دخت3محمدي عبدالهادي701401/10/25
نقدهبهكار سلدوز3500000الف-Bنرمال77824جواد فهيمي نيا2خليل زاده عليرضا711401/10/28
نقدهبهكار سلدوز3500000الف-Bنرمال77733 يعقوب حريري2شكراني مهدي721401/10/18
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز3500000الف-Aنرمال77789كامل  آذريون2فيضي ابراهيم731401/10/25
نقدهبهكار سلدوز3500000الف-Aنرمال77734احسان حيدري3هشترودي روشتي مرتضي741401/10/18


