
دفترنمايندگينام شركت مجريمبلغگروهنوع پروندهشماره ثبتنام مالكپايهنام بازرستاريخ ثبترديف
اروميهايلدرم صنعت آذربايجان1500000الف-Aنرمال73932سيروس مشمع چيان2آچاك كبري11400/12/17
اروميهشايان نيرو رسان غرب1500000الف-Bنرمال74185هادي بشك1آزادنيا مرتضي21400/12/26
اروميهآريا الكترونيك اروم3000000الف-Aنرمال74186رحيم مرادي2آهنگر يكتا سعيد31400/12/26
اروميهمهان ابزار آرتا شركت1500000الف-Aنرمال73941امير حسين همتي2اكبريان تك آغاج علي41400/12/18
اروميهتايمازبرق چي چست1500000الف-Aنرمال74054بهروز رضايي1بابائي عادل51400/12/22
اروميهآراز برق اروميه1500000الف-Aنرمال73945ليال نوبخت مرادعلي2بالنده ياسر61400/12/18
اروميهنيكو بنيان نيرو گستر1500000بنرمال73907ليال اردالن1پاشا فرشيد71400/12/17
اروميهآراد گوهر صنعت ققنوس1500000الف-Bنرمال74074رجب علي باقرزاده2پيشوري حسن81400/12/23
اروميهاروم برق محور آذربايجان3000000بنرمال73900حاجي آوازه1تيمورپارسائي اكبر91400/12/16
اروميهايمن سازان اروم درنا1500000الف-Aنرمال74039مجيد حسني تازه كندي 2جليل زاده سجاد101400/12/22
اروميهآراد گوهر صنعت ققنوس1500000الف-Bنرمال74175عباسعلي اذين فر1جهانگشائي رضائي مهدي111400/12/26
اروميهتوسعه آفرينان آبديس3000000الف-Bنرمال74070احمد درباس بلول آباد2جوادي فرد ناصر121400/12/23
اروميهفرانگر توانا گستر1500000الف-Bنرمال74081بهرام صانعي2جوان بخت قولنجي منصور131400/12/23
اروميهآريا الكترونيك اروم1500000الف-Aنرمال74101جواد تنها1حاجي حتملو سيدهادي141400/12/24
اروميهايمن سازان اروم درنا1500000الف-Aنرمال73933عبداله محمودي دهاتي2حسن پور محمد151400/12/17
اروميهآراز برق اروميه1500000الف-Aنرمال74136آزاد گلشني زاده1حسين زاده علي عسگر161400/12/25
اروميهاروم ستاك آذربايجان3000000الف-Bنرمال74046زينال نوري دله دري1حسيني اوخچالر عادل171400/12/22
اروميهنيرو رسان مانا1500000الف-Aنرمال73901حميده  مصطفي پور 1خدايي بالستاني يوسف181400/12/16
اروميهاروم ستاك آذربايجان1500000بنرمال73953تقي ابراهيمي پيرانجوقي1خشمان زاده ديزج محمود191400/12/19
اروميهايمن سازان اروم درنا1500000الف-Aنرمال74049ناصر داوطلب مشمول1رحيم پورانگنه اكبر201400/12/22
اروميهافق نيرو رسان آراز3000000الف-Bنرمال74130مير موسي  موسي 1رحيميان داود211400/12/25
اروميهايلدرم صنعت آذربايجان1500000الف-Aنرمال73899هاله معنوي2رضائي پور ناصر221400/12/16
اروميهآراد گوهر صنعت ققنوس1500000الف-Aنرمال74017خورشيد كشفي1رضائي جواد231400/12/21
اروميهآريا الكترونيك اروم3000000بنرمال73922خانگل هركي2رضائي رضا241400/12/17
اروميهايلدرم صنعت آذربايجان1500000الف-Aنرمال74079فرض اله نجاري2سادات مدينه سيدمهدي251400/12/23
اروميهشاهين اخگر الكتريك1500000الف-Aنرمال73928كيهان طربي قصريكي2شفيع پور يوردشاهي سجاد261400/12/17
اروميهباخترصنعت غرب1500000الف-Bنرمال74197اكبر  اجاللي2صحت امير271400/12/26

گزارش كاركرد بارزسين ارت (از تاريخ 1400/12/16 تا تاريخ 1400/12/28)



اروميهنيرو رسان مانا1500000الف-Aنرمال74006پروين  ابراهيمي خضراباد 1صحرانورد رسول281400/12/21
اروميهنيرو رسان مانا1500000الف-Aنرمال74142محمود تاالنه1صلح خواه ابراهيم291400/12/25
اروميهاروم ستاك آذربايجان4500000بنرمال74100خليل اصغرپور خلياني1عابديني ميكائيل301400/12/24
اروميهتابلو راه انداز نرم1500000الف-Aنرمال73884رقيه خاوه2عباسي چهارراهي هادي311400/12/16
اروميهشاهين اخگر الكتريك3000000الف-Bنرمال73930ابراهيم عبدي باري2علي محمد سيف الدين321400/12/17
اروميهآراد گوهر صنعت ققنوس3000000الف-Bنرمال73977گلزار عليزاده خرگوش2عليزاده فنائلو وحيد331400/12/19
اروميهتوسعه آفرينان آبديس1500000الف-Bنرمال74059محسن رضايي2عليزاده مصطفي كندي رضا341400/12/22
اروميهايمن طراحان نوين آذران3000000الف-Bنرمال74002مخمر نوجوان2غالمي نژادمقدم فرشاد351400/12/21
اروميهايمن سازان اروم درنا1500000الف-Bنرمال73978اسماعيل ابراهيم زاده2فتحي امير361400/12/19
اروميهآلتين كابل نيرو1500000الف-Bنرمال74095حسين ميرزازاده1كريمي آذر ابراهيم371400/12/24
اروميهآراز حفاظ نيرو1500000ج-Aنرمال73883مهران تيمري كهريز1كريمي جعفر381400/12/17
اروميهاروم صنعت برق3000000بنرمال74062يعقوب اسمعلي2كريمي عثمان391400/12/22
اروميهاروم برق اسپوتا1500000بنرمال73310محمد احمدي نيا2مالدار مژن آبادي فائزه401400/12/17
اروميهتايمازبرق چي چست3000000الف-Aنرمال74025فرهاد رشيدي قراحسنلو3مختارزاده راضيه411400/12/22
اروميهتوان يكتا برق اروم4500000الف-Bنرمال74181سعيد تقي پور و شريك3مدني شيما421400/12/26
اروميهفرانگر توانا گستر1500000الف-Bنرمال74117حاتم بشيري حسنلو1مردي ثاني محمدرضا431400/12/24
اروميهايلدرم صنعت آذربايجان1500000الف-Aنرمال74034امير   اردبيلي و شريك1معصومي رضا441400/12/22
اروميهپيشرو صنعت اروم ماندگار1500000الف-Bنرمال74135هاجر  اسمعيلي سياوان1مهامي حسين451400/12/25
اروميهمهان ابزار آرتا شركت3000000بنرمال74060محمد نوري2مهرآفرين راشين461400/12/22
اروميهاروم صنعت برق1500000الف-Bنرمال74146شهرام دين دوست ينگجه1نيك مهر بهناز471400/12/26
اروميهآراز برق اروميه1500000الف-Bنرمال74131امير خضرلو1وحيدسليم زاده جعفر481400/12/25
اروميهشاهين اخگر الكتريك3000000الف-Bنرمال73966علي  معرفت نيا1ولي پور طالتپه احسان491400/12/19
اشنويهمانا نيروي زاگرس1500000الف-Aنرمال73772صمد الياسي اقدم2جودت سنگان احسان501400/12/18
اشنويهمانا نيروي زاگرس1500000الف-Aنرمال73939سالن ورزشي نالوس(سپاه)2وحداني كريم511400/12/18
بوكاننيرو رسان ماد1500000بنرمال74183نسرين احمدزاده2افخمي بهاره521400/12/26
بوكانتوان افروز بوكان1500000الف-Bنرمال73904پدرام فرجي2بلقيس آذر يوسف531400/12/16
بوكانتابان نيرو اميد بوكان1500000الف-Aنرمال74011كبري  فيضي2حافظ قرآن مينا541400/12/21
بوكانتابان نيرو اميد بوكان1500000الف-Aنرمال74052محمدو احمد مال1حسيني ابراهيم551400/12/22
بوكانتوان افروز بوكان1500000الف-Bنرمال74231پريزاد رحماني 2رسول زاده فرهاد561400/12/28



بوكانتابان نيرو اميد بوكان1500000الف-Aنرمال74048فرهاد جعفرپور2عزيزي نويد571400/12/22
بوكانتابان نيرو اميد بوكان1500000الف-Aنرمال73925نجيب محمد اميني2قادرپناه عبدالعزيز581400/12/17
بوكانتوان افروز بوكان1500000الف-Bنرمال73905ابوبكر  آشنا 2قادريان آكو591400/12/16
بوكانالكترو امواج نيرو فراز1500000الف-Aنرمال74010محمد دشتي2قريشي آذر كوشا601400/12/21
بوكانتوان رسان بوكان1500000الف-Aنرمال73888حاتم قادري2مجيدي پرويز611400/12/16
بوكانالكترو امواج نيرو فراز1500000الف-Aنرمال74188حسين خندان1نصيري بوكاني شهاب الدين621400/12/26
پلدشتآذركاوان آسيا3000000الف-Bنرمال73878سيدمهدي فخرالديني3اسگندري مهدي631400/12/18
پلدشتآذركاوان آسيا3000000الف-Aنرمال73986سارا رضائي3اسگندري مهدي641400/12/21
پلدشتآذركاوان آسيا3000000الف-Aنرمال74045محمد عمرزاده3اسگندري مهدي651400/12/22
پلدشتآذركاوان آسيا4500000الف-Aنرمال73720منوچهر ابراهيمي3بهزادپور حيدر661400/12/18
پلدشتآذركاوان آسيا3000000الف-Aنرمال74044محمد علم هولو3بهزادپور حيدر671400/12/22
پيرانشهرمادگستر روناك زاب1500000الف-Aنرمال73984سليمان اردالن2دلير محمد681400/12/21
پيرانشهرفيدار نيروي برق پيرانشهر3000000الف-Aنرمال74018محمدامين حسيني2دلير محمد691400/12/21
پيرانشهرمادگستر روناك زاب1500000الف-Bنرمال73982رحيم نبي زرگتن2دلير محمد701400/12/26
پيرانشهربرق زاب نيرو1500000الف-Aنرمال73954حمزه رحماني3سرخابي محسن711400/12/19
پيرانشهرالجان نوين برق زاگرس1500000الف-Aنرمال74078خالد قادري فرد3سرخابي محسن721400/12/23
پيرانشهرمهندسي نو آوران برق پيرانشهر3000000الف-Aنرمال74113زاهد مولودي3سرخابي محسن731400/12/24
پيرانشهربرق فاز گستر زاب1500000الف-Aنرمال73940محمدخالد مصطفي پور2محمدمرادي شهاب741400/12/18
پيرانشهرفيدار نيروي برق پيرانشهر1500000الف-Aنرمال74014مولود ابراهيمي2محمدمرادي شهاب751400/12/21
پيرانشهرالجان نوين برق زاگرس3000000الف-Aنرمال74080سعيد حسن زاده2محمدمرادي شهاب761400/12/23
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال73858رستم مراديان2افالكي مقداد771400/12/16
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال73860سيامك ناصري2افالكي مقداد781400/12/16
تكابشيز سهند1500000الف-Aنرمال74043صابر دستان زند2افالكي مقداد791400/12/22
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال73994رقيه رعيت قرخاني2افالكي مقداد801400/12/23
تكابشيز سهند3000000الف-Aنرمال74041رعوف زارعي3رنجي هادي811400/12/22
تكابشيز سهند1500000الف-Aنرمال74042اميد صفايي3عشقي تكانتپه هاتف821400/12/22
تكابآذر دقيق افالك1500000الف-Aنرمال73902عيسي باسامي2علي ميرزائي نظام آباد ميثم831400/12/16
تكابشيز سهند1500000الف-Aنرمال74040علي رجب زاده2علي ميرزائي نظام آباد ميثم841400/12/22
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال73861حسيننعلي ارجمند2غيبي محسن851400/12/19



تكابآذر دقيق افالك3000000الف-Aنرمال74004محمود دامرغي3فرهادپور صابر861400/12/21
تكابآذر دقيق افالك1500000الف-Aنرمال73944ايوب رحيمي2مردي يلقون اغاج مرتضي871400/12/18
تكابافشار برق صبا1500000الف-Aنرمال73993مريم رحمتي2مردي يلقون اغاج مرتضي881400/12/23
تكابآذر دقيق افالك4500000الف-Aنرمال73903سامان رحماني2نوري توحيد891400/12/16
چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Aنرمال73973تقي هاللي چورس3پورباقر سيدعسگر901400/12/19
چايپارهپايش توان آغ چاي چايپاره1500000الف-Aنرمال73970اسماعيل زينال پور3محمودي كريم911400/12/19
چايپارهنداي ايمن سازان شبكه1500000الف-Aنرمال74021محمد سليمي حصار2ميرزائي اكبر921400/12/22
خويويرا صنعت خوي3000000الف-Bنرمال74035حسن عليلو3جليل زاده معصومه931400/12/22
خويالكترو پردازش شمس1500000الف-Bنرمال74106علي دانشيار1جمشيدي ناصر941400/12/24
خويالكترود رعد شمس1500000الف-Bنرمال73470عباس محجوب3سيارپور پورناكي محمود951400/12/21
خويويرا صنعت خوي1500000الف-Aنرمال73952قادر حيدري1سيدعلي بابائي اسمعيل961400/12/19
خويالكترود رعد شمس3000000بنرمال74195هاله ضياي1عراقي جواد971400/12/26
خويالكترود رعد شمس1500000ج-Aنرمال73892سلطانعلي قربانزاده1عموجاني سيامك981400/12/23
خويالكترود رعد شمس6000000ج-Aنرمال73893روح اهللا جناني ربطي1قربان زاده ربطي اسماعيل991400/12/21
خويالكترود رعد شمس6000000بنرمال74196مالهت طالبي نيا1قهرماني رضا1001400/12/26
خويرعد نيرو گستر1500000الف-Aنرمال73337وحيد كريم خاني2كاظم پور چورسي زهرا1011400/12/21
خويالكترود رعد شمس3000000الف-Bنرمال74194محمد حسين  صفراجايي1مفيدي ابراهيم1021400/12/26
خويالكترود رعد شمس1500000الف-Bنرمال74077حسن پورسيستاني2نخعي ياسر1031400/12/23
سردشتپيشرو توان كاريز1500000الف-Aنرمال74129ايوب حسن نژاد2بايزيدي سيروان1041400/12/26
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت3000000الف-Aنرمال74000ابوبكر قادرپور2حسن نژاد مناف1051400/12/21
سردشتپيشرو توان كاريز1500000الف-Aنرمال73503كمال اميني3رحيمي مجيد1061400/12/18
سردشتارتباطات پيوند گستر فردا سردشت1500000الف-Aنرمال74053رحمان فالحي3رحيمي مجيد1071400/12/22
سردشتپيشرو توان كاريز3000000الف-Aنرمال74099مسعود عبدالهي1كاتوزي صالح1081400/12/24
سلماسديلمان نيروي سلماس1500000الف-Aنرمال72962حجت حاجي زاده3جعفرزاده مهسا1091400/12/22
سلماسكيان صنعت ديلمانكار3000000الف-Aنرمال73958مير حاج  مامدي دريك2رجبي قره قشالقي وحيد1101400/12/22
سلماسكيان صنعت ديلمانكار3000000الف-Aنرمال73960مير حاج مامدي دريك1رسولي قلعه اصغر1111400/12/22
سلماسكارا فن اتحاد نيرو1500000الف-Aنرمال73936قربان يزداني2زماني حميد1121400/12/17
سلماسكارا فن اتحاد نيرو1500000الف-Aنرمال74132غقور  احمدي دلزي 2زماني حميد1131400/12/25
سلماسكارا فن اتحاد نيرو1500000الف-Aنرمال73965اسرافيل عليزاده3عبادي يالقوز آغاجي كامران1141400/12/19



سلماساروم توان قدرت1500000الف-Aنرمال74114كاظم خاني2فخرآذر آرمين1151400/12/24
سلماسكيان صنعت ديلمانكار1500000الف-Aنرمال74174ليال  عبدالعلي پور2فخرآذر آرمين1161400/12/26
سلماسكيان صنعت ديلمانكار3000000الف-Aنرمال73927داوود ناصري سلطان احمدي3قرائتي سليمان1171400/12/18
سلماسكارا فن اتحاد نيرو1500000الف-Aنرمال74061ايران  يعقوب زاده3محمدزاده ليال1181400/12/23
سلماسكارا فن اتحاد نيرو4500000الف-Aنرمال74143داود مقصودي لشگران1مختارزاده خانقاهي محمد1191400/12/25
سلماسكارا فن اتحاد نيرو1500000الف-Aنرمال74133حيدر  يوسفي1مختارزاده خانقاهي محمد1201400/12/25
شاهين دژآژند گستر آرشام1500000الف-Aنرمال73886عسگر ايماني2اسمعيل پور مهدي1211400/12/16
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان3000000الف-Aنرمال74009بابك خالوئي سانجود2اسمعيل پور مهدي1221400/12/21
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان7500000الف-Aنرمال74112افشين  بهاري2اسمعيل پور مهدي1231400/12/24
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال74243رحمت اله آقايي نوروزلو2اسمعيل پور مهدي1241400/12/28
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان1500000الف-Aنرمال73881 مجيد ديني2خالوئي پژمان1251400/12/17
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال74050فاطمه  احسان2خالوئي پژمان1261400/12/22
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 4500000الف-Aنرمال74082محمد و هادي كاكازاده2خالوئي پژمان1271400/12/23
شاهين دژشاهين ابتكار ايرانيان3000000الف-Aنرمال73894هادي صالحي2خالوئي پژمان1281400/12/25
شاهين دژآژند گستر آرشام1500000الف-Aنرمال74155بختيار عبدي2خالوئي پژمان1291400/12/26
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال74019سجاد يار احمدي3عباسيان ياستي كند امير1301400/12/21
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 1500000الف-Aنرمال74058غالمعلي قويدل3عباسيان ياستي كند امير1311400/12/23
شاهين دژرنگين كمان برق و الكترونيك روزبه 4500000الف-Aنرمال74090ميكائيل يارمحمدي3عباسيان ياستي كند امير1321400/12/24
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73789مژگان شفي اوشاقي3رضائي آمنه1331400/12/16
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال73937علي عليزاده3رضائي آمنه1341400/12/19
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال74028عبدالكريم آهنوخوش3رضائي آمنه1351400/12/26
شوطرعد آساي پرتو نيرو 3000000الف-Aنرمال73782مهدي قرباني2فتح الهي حسن1361400/12/16
شوطرعد آساي پرتو نيرو 3000000الف-Aنرمال73784اصغر دستيار2فتح الهي حسن1371400/12/23
شوطرعد آساي پرتو نيرو 1500000الف-Aنرمال74026حسين عليزاده بدرش2فتح الهي حسن1381400/12/23
ماكوبرق افشان آذرآبادگان1500000الف-Aنرمال74030حجت حاجي زاده1حسين زاده پيمان1391400/12/22
ماكومهام برق غرب1500000الف-Aنرمال74102اميد علي  اكبري 2حيدرزاده سجاد1401400/12/24
ماكومهام برق غرب1500000الف-Aنرمال73887صابر احمدي جبارلو 2ميرزائي محمد1411400/12/16
مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد1500000الف-Aنرمال74012رسول ترشكاني2آريا دياكو1421400/12/21
مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد3000000الف-Bنرمال74051جواد بي ژه نژاد2آزاده هيوا1431400/12/22



مهابادروژ كاوش آوان1500000الف-Bنرمال73915جمشيد  رحمانپور3احمدي شيركو1441400/12/17
مهاباداحسان نيرو برق قدرت1500000الف-Bنرمال73975عزيز محمودي2استادرحماني خليل1451400/12/19
مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز1500000الف-Bنرمال73890محمد(سليمان ديماسي) پري3اسمعيل نژاد سيامك1461400/12/16
مهاباداحسان نيرو برق قدرت1500000الف-Bنرمال73935سليمان آذرنگ2اهرسنجاني محمد1471400/12/17
مهابادممتاز برق قدرت مهاباد1500000الف-Bنرمال74127رشيد عبداله زاده2پرسياوش كامران1481400/12/25
مهابادممتاز برق قدرت مهاباد3000000الف-Aنرمال74087كاوه دريائي1جهيني فرزاد1491400/12/23
مهابادافزا الكترونيك مهاباد1500000الف-Aنرمال74172قرني برادران1جوال كامل1501400/12/26
مهاباداعتماد نيرو برق قدرت سرافراز3000000الف-Bنرمال73891جعفر آسماني3حامدي هيمن1511400/12/17
مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد1500000الف-Aنرمال74013پريزاد خضرنژادي1حسن زاده مصطفي1521400/12/21
مهاباداحسان نيرو برق قدرت1500000الف-Aنرمال73976قادر خضرزاده1حسين زاده كامبيز1531400/12/19
مهابادتوان الكتريك سهوالن1500000الف-Bنرمال73951خالق حسن زاده2شريفي رحيم1541400/12/19
مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد1500000الف-Aنرمال74180اسماعيل ترشي2شريفي فر چيا1551400/12/26
مهابادآالن نيرو رسان پديده غرب مهاباد1500000الف-Aنرمال73458محمد صالح حافظ القرآن2علوي جالل1561400/12/21
مهابادممتاز برق قدرت مهاباد1500000الف-Aنرمال73967محسن  زرد1فرهاد فريد1571400/12/19
مياندوآباطلس تامين توان1500000بنرمال73964حجت محمدي آذر2پورحسيني سجاد1581400/12/19
مياندوآبآراد آراز شجاعت10500000بنرمال74037نقي قرباني2جهاني وكيل كندي صابر1591400/12/22
مياندوآبالكترو موج گستر پايالر3000000الف-Bنرمال73972نادر خليلي3رستمي صحرا1601400/12/19
مياندوآباطلس تامين توان1500000ج-Bنرمال73959عادل نكويي2رضائي كشاور بهرام1611400/12/19
مياندوآبالكترو موج گستر پايالر1500000الف-Aنرمال73882زينب عزيزي1عباسي شبيلويي محبعلي1621400/12/16
مياندوآباطلس تامين توان1500000الف-Aنرمال73957مهدي احمدي3علي خاني مهسا1631400/12/19
مياندوآباطلس تامين توان1500000بنرمال73955سوسنبر آزاد2فاتحي چهاربرج رضا1641400/12/19
مياندوآبآراد آراز شجاعت4500000بنرمال74016صياد عبدلي نصيركندي2مرادي سينا1651400/12/22
مياندوآباطلس تامين توان1500000الف-Bنرمال73956مرضيه حشمتي2نقي پور اصل مياندوآب مهسا1661400/12/19
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000بنرمال74098ابراهيم،مريم كاظم ثاني،خداوندي3اميري راد علي1671400/12/24
نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال73948صفر رضوي1تيمورپور بهنام1681400/12/19
نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال73969الهام  نژادعلي1تيمورپور بهنام1691400/12/19
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Bنرمال74107محمد خادم1تيمورپور بهنام1701400/12/24
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73918محمدعلي  پري زاد2خليل زاده عليرضا1711400/12/17
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73963ليال حق يار2خليل زاده عليرضا1721400/12/19



نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال74191مهدي حقياري2خليل زاده عليرضا1731400/12/26
نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال73971خليل  اللهوردي 1زيرك افشين1741400/12/19
نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال74020رضا فتح اللهي قره چبوق1زيرك افشين1751400/12/22
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74187فيض اهللا اميني 1زيرك افشين1761400/12/26
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74007عمر وصله2شكراني مهدي1771400/12/21
نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال73974امير  بابايي 1عسگري حاجي فيروز اتابك1781400/12/19
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74073زروار قادري1عسگري حاجي فيروز اتابك1791400/12/23
نقدهبهكار سلدوز1500000الف-Aنرمال73949كريم ابراهيمي2فيضي ابراهيم1801400/12/19
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74189سميرا احمدزاده2فيضي ابراهيم1811400/12/26
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال73946بيت اله احمدي2قاضي سعيدي ندا1821400/12/18
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74008رحيم كريمي2قاضي سعيدي ندا1831400/12/21
نقدهسنجش گران برق آذربايجان1500000الف-Aنرمال73968رضا  نقده مسكن 1كرمي نقده عبداله1841400/12/19
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74075خداوردي محمدزاده1كرمي نقده عبداله1851400/12/23
نقدههورسان الكترونيك كيهان سبز1500000الف-Aنرمال74072عبدالسالم بيگي3هشترودي روشتي مرتضي1861400/12/23


