
دفتر نمايندگيپايه طراحنام مهندس طراحپايه نظارتنام مهندس ناظررشتهمتراژگروهنام مالكسالشماره ثبتتاريخ ارجاعرديف
اروميه1صالحي صدقياني سعيد3چاوله مهديعمران95الف-Aحبيب اكبرزاده عليا و شركا11400/12/2412411400
اروميه1طرح آوران پيشرو --2اسدزاده بوربور حبيبمعماري871ج-Aسعيد حسين زاده21400/12/2417601400
اروميه1اكبرزاده اكبر1كريمي يوشانلوئي منصورعمران871ج-Aسعيد حسين زاده31400/12/2417601400
اروميه0---1ستاوند گنبد ارچين --تاسيسات مكانيكي871ج-Aسعيد حسين زاده41400/12/2417601400
اروميه1نقيبي ابوالفضل1ساعي فر مهرانتاسيسات برقي871ج-Aسعيد حسين زاده51400/12/2417601400
اروميه0---2رضائي علينقشه برداري871ج-Aسعيد حسين زاده61400/12/2417601400
اروميه1مشاور ايمن بنا سازان پنجه روان --1علي محمدي سعيدمعماري2086ج-Bسجاد غالم زاده وشريك71400/12/2417751400
اروميه1مشاور ايمن بنا سازان پنجه روان --1زارعي درزه كناني حميدتاسيسات مكانيكي2086ج-Bسجاد غالم زاده وشريك81400/12/2417751400
اروميه1مردي ثاني محمدرضا1زيب ارزاني علي اكبرتاسيسات برقي2086ج-Bسجاد غالم زاده وشريك91400/12/2417751400
اروميه2عادلي ناصر3چاوله مهديعمران168الف-Aفريبا  شمس پور101400/12/2418811400
اروميه2چاوشين معروف3نوروزي وحيدمعماري376بمحمد يوسفي زيمدشتي111400/12/2423611400
اروميه1صدرزاده احمدي ساسان3هاشم پور عربلوي يكان حامدعمران376بمحمد يوسفي زيمدشتي121400/12/2423611400
اروميه2محمدي حجت1ايمانلو سميهتاسيسات مكانيكي376بمحمد يوسفي زيمدشتي131400/12/2423611400
اروميه2رشيدزاده سيامك2حبيبي رضاتاسيسات برقي376بمحمد يوسفي زيمدشتي141400/12/2423611400
اروميه1خوانچه سپهرالدين محمود1عسگري بهروزعمران255الف-Aپژمان حموزاده151400/12/2423841400
اروميه1خردمند محمدرضا1حاج عليزاده مصطفيعمران439بعلي سليم زاده بلخكانلو161400/12/2423861400
اروميه1ميرزازادباريجوق مسعود2الهويرديزاده رسولمعماري494.4بنسرين ايوري نظرآباد171400/12/2519571400
اروميه1خردمند محمدرضا2زهي سعادت اميرعمران494.4بنسرين ايوري نظرآباد181400/12/2519571400
اروميه2اسماعيلي مقدم توحيد1صدقي هوشنگتاسيسات مكانيكي494.4بنسرين ايوري نظرآباد191400/12/2519571400
اروميه2اسماعيلي مقدم محمد2حبيبي رضاتاسيسات برقي494.4بنسرين ايوري نظرآباد201400/12/2519571400
اروميه2خادم اجاللي بهنوش3مافي سمانهمعماري522بحجت امامي211400/12/2522361400
اروميه1محمدزاده زرمانلو فخرالدين2عظيم زاده آذردارغلو غالمعليعمران522بحجت امامي221400/12/2522361400
اروميه1بنائي فر آرش1صدقي هوشنگتاسيسات مكانيكي522بحجت امامي231400/12/2522361400
اروميه2محمدباقرزاده اوچ ايولر علي1عابديني ميكائيلتاسيسات برقي522بحجت امامي241400/12/2522361400
اروميه0---2ارفندحصار حسيننقشه برداري522بحجت امامي251400/12/2522361400
اروميه1خياطي اتابك1پادير سازه اروميه --معماري1276.24ج-Aرقيه  صفايي و شركا261400/12/2522861400
اروميه1رستمي يوسفعلي1زيرك مرتضائي عبدالحميدعمران1276.24ج-Aرقيه  صفايي و شركا271400/12/2522861400
اروميه1حاجيلو نژاد طاهر1پادير سازه اروميه --تاسيسات مكانيكي1276.24ج-Aرقيه  صفايي و شركا281400/12/2522861400
اروميه1خليل زادگان اصل امين1رحيم پورانگنه اكبرتاسيسات برقي1276.24ج-Aرقيه  صفايي و شركا291400/12/2522861400
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اروميه0---1نجاتي اسالملو رحيمنقشه برداري1276.24ج-Aرقيه  صفايي و شركا301400/12/2522861400
اروميه1سازه بنا اثر توسعه --1پادير سازه اروميه --معماري708.5ج-Aعلي عصمتي311400/12/263711400
اروميه1سوبا ماندگار آكام --1ذبحي كمند رضاعمران708.5ج-Aعلي عصمتي321400/12/263711400
اروميه1سوبا ماندگار آكام --1پادير سازه اروميه --تاسيسات مكانيكي708.5ج-Aعلي عصمتي331400/12/263711400
اروميه1سازه بنا اثر توسعه --1پادير سازه اروميه --تاسيسات برقي708.5ج-Aعلي عصمتي341400/12/263711400
اروميه0---1نجاتي اسالملو رحيمنقشه برداري708.5ج-Aعلي عصمتي351400/12/263711400
اروميه1بعد پنهان اروميه --2فاضلي محمدسعيدمعماري630بشادي  علي زاده نظام آباد361400/12/2617331400
اروميه1بعد پنهان اروميه --2قهرماني توحيدعمران630بشادي  علي زاده نظام آباد371400/12/2617331400
اروميه1بعد پنهان اروميه --1ابراهيمي ريكان عليتاسيسات مكانيكي630بشادي  علي زاده نظام آباد381400/12/2617331400
اروميه1بعد پنهان اروميه --1رحيم پورانگنه اكبرتاسيسات برقي630بشادي  علي زاده نظام آباد391400/12/2617331400
اروميه1قلي زاده اختر1خدرلوپكاجكي عارفعمران504.7بنديم  عبدالي باني401400/12/2620691400
اروميه1مشاور پايدار نقش ايده معماري --2رجايي فرهادمعماري1208.54ج-Aعباسعلي خداويردي وند كشتيبان411400/12/2622141400
اروميه1مشاور پايدار نقش ايده معماري --1خليل زاده باستاني جوادعمران1208.54ج-Aعباسعلي خداويردي وند كشتيبان421400/12/2622141400
اروميه1مشاور پايدار نقش ايده معماري --2دلير نعمتتاسيسات مكانيكي1208.54ج-Aعباسعلي خداويردي وند كشتيبان431400/12/2622141400
اروميه1مشاور پايدار نقش ايده معماري --1نقيبي ابوالفضلتاسيسات برقي1208.54ج-Aعباسعلي خداويردي وند كشتيبان441400/12/2622141400
اروميه0---1نجاتي اسالملو رحيمنقشه برداري1208.54ج-Aعباسعلي خداويردي وند كشتيبان451400/12/2622141400
اروميه1تابع افشار سولماز1پادير سازه اروميه --معماري937.8ج-Aگوهر اسدي اسكنديان461400/12/2622691400
اروميه1سيدزاده توحيد1حسيني ميرعبدالهعمران937.8ج-Aگوهر اسدي اسكنديان471400/12/2622691400
اروميه1ايمانلو سميه1پادير سازه اروميه --تاسيسات مكانيكي937.8ج-Aگوهر اسدي اسكنديان481400/12/2622691400
اروميه1ذوالفقاري باباميري داريوش1پادير سازه اروميه --تاسيسات برقي937.8ج-Aگوهر اسدي اسكنديان491400/12/2622691400
اروميه0---1نجاتي اسالملو رحيمنقشه برداري937.8ج-Aگوهر اسدي اسكنديان501400/12/2622691400
اروميه2بازادگان رسول3فرج پور بابكمعماري587بقاسم قراني مصركانلو و شركا511400/12/2623271400
اروميه1بهنوش پرهام1مشهدي عظيم زاده آذر شيرزادعمران587بقاسم قراني مصركانلو و شركا521400/12/2623271400
اروميه1شمس پور حامد1ستوده مرام كبريتاسيسات مكانيكي587بقاسم قراني مصركانلو و شركا531400/12/2623271400
اروميه2ساري جالي امين1رحيم پورانگنه اكبرتاسيسات برقي587بقاسم قراني مصركانلو و شركا541400/12/2623271400
اروميه0---3خواجه مختاري علينقشه برداري587بقاسم قراني مصركانلو و شركا551400/12/2623271400
اروميه2معزز مينا2دهقاني جبارلو فرهادمعماري198.24بگلناز  ولي نژاد بزج و شركا561400/12/2623351400
اروميه1آذرخش علي اكبر1اكبربيگلو رحمانعمران198.24بگلناز  ولي نژاد بزج و شركا571400/12/2623351400
اروميه2خدامرادي فرامرز3مددي تيمورلو محمدتاسيسات مكانيكي198.24بگلناز  ولي نژاد بزج و شركا581400/12/2623351400
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اروميه2خطيبي مريم1رحيم پورانگنه اكبرتاسيسات برقي198.24بگلناز  ولي نژاد بزج و شركا591400/12/2623351400
اروميه2صمصامي شيدا2اسدزاده بوربور حبيبمعماري627بحامد موسي زاده601400/12/2623421400
اروميه1فرخ قاطع حميد2شيخ زاده مهديعمران627بحامد موسي زاده611400/12/2623421400
اروميه2شايگان اكبر2رجبلو بابكتاسيسات مكانيكي627بحامد موسي زاده621400/12/2623421400
اروميه2خان زاده خالدآباد محمدرضا1اشعري سامانتاسيسات برقي627بحامد موسي زاده631400/12/2623421400
اروميه0---3خواجه مختاري علينقشه برداري627بحامد موسي زاده641400/12/2623421400
اروميه2محبي ليال2دهقاني جبارلو فرهادمعماري369.1بامامعلي حسنلو651400/12/2624041400
اروميه2ميالني آرمان2زهي سعادت اميرعمران369.1بامامعلي حسنلو661400/12/2624041400
اروميه2موزع مريم1عبدالهي ابراهيمتاسيسات مكانيكي369.1بامامعلي حسنلو671400/12/2624041400
اروميه2رضايي ازرلو محمد2حبيبي رضاتاسيسات برقي369.1بامامعلي حسنلو681400/12/2624041400
اروميه1مهندسين مشاور اروم پيوند --3ناصرنيا سيناعمران216الف-Aسرگيس شهبازي آباجلو691400/12/2624451400
اروميه2رستگاري سجاد2حبيبي رضاتاسيسات برقي200بمجيد  مطيع حق شناس 701400/12/2626491400
اروميه0---2محمدپور بهناممعماري620بجابر خليل زاده 711400/12/2626501400
اروميه1مادردوست جواد1ابراهيمي ريكان عليتاسيسات مكانيكي620بجابر خليل زاده 721400/12/2626501400
اروميه0---1عابديني ميكائيلتاسيسات برقي620بجابر خليل زاده 731400/12/2626501400
اروميه1تحليل سازه خاك --1پادير سازه اروميه --معماري746.6ج-Aمحبوبه اسحقي حسين بگلو741400/12/2719141400
اروميه1تحليل سازه خاك --1پادير سازه اروميه --عمران746.6ج-Aمحبوبه اسحقي حسين بگلو751400/12/2719141400
اروميه1تحليل سازه خاك --1پادير سازه اروميه --تاسيسات مكانيكي746.6ج-Aمحبوبه اسحقي حسين بگلو761400/12/2719141400
اروميه1تحليل سازه خاك --1حلمي حميدتاسيسات برقي746.6ج-Aمحبوبه اسحقي حسين بگلو771400/12/2719141400
اروميه0---1نجاتي اسالملو رحيمنقشه برداري746.6ج-Aمحبوبه اسحقي حسين بگلو781400/12/2719141400
اروميه3واحدي قره چپق رامين2رضائي اكبرعمران227.7الف-Aمحمد اميدي مقدم قراگوني791400/12/2722241400
اروميه3آقاجاني كلجاهي حسن3طاهري حصاري سيدعليعمران231.66الف-Aابراهيم آذر گون801400/12/2722261400
اروميه2مطلبي توحيد2اسدزاده بوربور حبيبمعماري342.8بپرويز حاتم پور قصريك811400/12/2724351400
اروميه1مناف زاده سعيدلو علي2نيساري مهديعمران342.8بپرويز حاتم پور قصريك821400/12/2724351400
اروميه2موزع مريم2عسگري دوالما توحيدتاسيسات مكانيكي342.8بپرويز حاتم پور قصريك831400/12/2724351400
اروميه2بابائي بابك1رحيم پورانگنه اكبرتاسيسات برقي342.8بپرويز حاتم پور قصريك841400/12/2724351400
اروميه2مهرپويا سميرا2اسدزاده بوربور حبيبمعماري324بحسن مولودي851400/12/2724661400
اروميه1خردمند محمدرضا2شهري معروف مهديعمران324بحسن مولودي861400/12/2724661400
اروميه1عظيمي شهرام2عسگري دوالما توحيدتاسيسات مكانيكي324بحسن مولودي871400/12/2724661400
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اروميه2حبيبي رضا1رحيم پورانگنه اكبرتاسيسات برقي324بحسن مولودي881400/12/2724661400
اروميه3اسدزاده علي2شرابياني چيانه مجيدعمران294.8الف-Aرجب شرفي891400/12/2724931400
اروميه1فقه پور لوره شيرين موسي1قهرماني مهديعمران233الف-Aمحمد نويدي نسب901400/12/2725151400
اروميه2بدلي باواني ابراهيم1قنبرلو عليرضاعمران255الف-Aفرهاد محمدزاده هشتياني911400/12/2725781400
اشنويه3اشنوئي محمودزاده سامرند2برهاني هژيرعمران191الف-Aصمد حسن يان921400/12/241531400
اشنويه3محمداميني سنگان جعفر1محمدي رحيمعمران239.9الف-Aصباح  رستگار931400/12/241541400
اشنويه2خاكي ابراهيم3رسوليان آراممعماري737بمحمد زاهد عبداهللا زاده941400/12/251581400
اشنويه1خسروي جمال3ياراحمدي اسعدعمران737بمحمد زاهد عبداهللا زاده951400/12/251581400
اشنويه0---3كردي آسوتاسيسات مكانيكي737بمحمد زاهد عبداهللا زاده961400/12/251581400
اشنويه2وحداني كريم2پاشاخاني محمدهاديتاسيسات برقي737بمحمد زاهد عبداهللا زاده971400/12/251581400
اشنويه1خسروي جمال2كاسب شهابعمران268.15الف-Aاحمد جاني كولي981400/12/251611400
اشنويه2خاكي ابراهيم3محمدامين تاج خانالر امينمعماري790بحبيب اشنويه991400/12/251621400
اشنويه0---3فقه محمدي صالحعمران790بحبيب اشنويه1001400/12/251621400
اشنويه0---2حسيني هيمنتاسيسات مكانيكي790بحبيب اشنويه1011400/12/251621400
اشنويه2وحداني كريم2حاجي عزيزي رسولتاسيسات برقي790بحبيب اشنويه1021400/12/251621400
اشنويه2عزيزي سليم2احمدي آذر هژارعمران185.92الف-Aسعيد اسپندار1031400/12/261631400
اشنويه3شاير عثمان1سروش اسعدعمران205.62الف-Aناصر بشيرنژاد1041400/12/261641400
اشنويه0---2اميرعشايري سوارهمعماري560بعزيز  سيد محمودپور1051400/12/261651400
اشنويه0---1عارف كمالعمران560بعزيز  سيد محمودپور1061400/12/261651400
اشنويه0---3كردي آسوتاسيسات مكانيكي560بعزيز  سيد محمودپور1071400/12/261651400
اشنويه2رحماني فاروق3سعيدي سيد كاوهتاسيسات برقي560بعزيز  سيد محمودپور1081400/12/261651400
بوكان2حسيني سيدسامان2مالمحمودي دياكومعماري583بسيروان ذولفقاري1091400/12/245241400
بوكان2فرقاني عليرضا3يوسفي جعفرعمران583بسيروان ذولفقاري1101400/12/245241400
بوكان2باپيري ينگي كند كمال1احمدي نادرتاسيسات مكانيكي583بسيروان ذولفقاري1111400/12/245241400
بوكان2پروين هيمن3عالمي كمالتاسيسات برقي583بسيروان ذولفقاري1121400/12/245241400
بوكان2حسين زادي محمد2سعادتمند ابراهيممعماري605.74بمحمد فتاحيان1131400/12/249241400
بوكان2خسروي سهيل1شريفي قهرمانعمران605.74بمحمد فتاحيان1141400/12/249241400
بوكان2حسن زاده كامران3نيك پي عليتاسيسات مكانيكي605.74بمحمد فتاحيان1151400/12/249241400
بوكان2افخمي بهاره3كريمي ميالدتاسيسات برقي605.74بمحمد فتاحيان1161400/12/249241400
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بوكان2تباك منصور2رستم زاده سيامندمعماري569.77بعبداله سلطان بيگي1171400/12/2410211400
بوكان1مينائي خاتون آباد اميد2صبوري كاوهعمران569.77بعبداله سلطان بيگي1181400/12/2410211400
بوكان1ايالتي منصور1برزنجه سيدحاصلتاسيسات مكانيكي569.77بعبداله سلطان بيگي1191400/12/2410211400
بوكان2محمودنژاد محمد3پاكزاد سردارتاسيسات برقي569.77بعبداله سلطان بيگي1201400/12/2410211400
بوكان1آهنگري محمدمظهر2قرباني مصطفيمعماري465.5بمحمد مظهر آهنگري1211400/12/2410311400
بوكان1مينائي محمد2جوانبخت اوزنقشالق محمدعمران465.5بمحمد مظهر آهنگري1221400/12/2410311400
بوكان1زمزم حسن2كريمي كمالتاسيسات مكانيكي465.5بمحمد مظهر آهنگري1231400/12/2410311400
بوكان2عزيزي نويد3احمدزاده مسعودتاسيسات برقي465.5بمحمد مظهر آهنگري1241400/12/2410311400
بوكان1آهنگري محمدمظهر3رحيمي صبريمعماري257.25بانور معروفي1251400/12/2410411400
بوكان1خوشكام صالح الدين2سعيدي ناصرعمران257.25بانور معروفي1261400/12/2410411400
بوكان2عزيزي نويد2معروفي ابراهيمتاسيسات برقي257.25بانور معروفي1271400/12/2410411400
بوكان2رش خالق3مقدم محمدمعماري282بكيوان  بهمنش1281400/12/2410591400
بوكان1سيدقاسمي وسيم1مرادي سليمانعمران282بكيوان  بهمنش1291400/12/2410591400
بوكان2كاكائي داشكسن عزيز3علي زاده بوكاني پرويزتاسيسات برقي282بكيوان  بهمنش1301400/12/2410591400
بوكان3محمدي كامران3عبدالهي هيمنعمران204الف-Aابراهيم جبرئيل پور و شركا1311400/12/2410621400
بوكان2مروتي حيدر2رشيدي كاويسمعماري483برقيه سعدي1321400/12/2410641400
بوكان1رويان امير2محمداميني جمالعمران483برقيه سعدي1331400/12/2410641400
بوكان1ايالتي منصور1احمدي نادرتاسيسات مكانيكي483برقيه سعدي1341400/12/2410641400
بوكان2پروين هيمن3صالحي فر سليمانتاسيسات برقي483برقيه سعدي1351400/12/2410641400
بوكان1كدخدامحمدي امير2محمدنژاد رحيممعماري470برقيه سعدي1361400/12/2410681400
بوكان1كريمي علي2عبداله پوري مسعودعمران470برقيه سعدي1371400/12/2410681400
بوكان2رستمي بوكاني حميرا1احمدي نادرتاسيسات مكانيكي470برقيه سعدي1381400/12/2410681400
بوكان2پرزور ادريس2شعاع طاهرتاسيسات برقي470برقيه سعدي1391400/12/2410681400
بوكان1عزيزي يادگار2فاروقي بهزادعمران124الف-Aمحمد صالح ابراهيمي1401400/12/2410721400
بوكان3محمدي محمد3خضري كمالمعماري180الف-Aانور صالحزاده آذر1411400/12/2410731400
بوكان2عبداللهي محمدمهدي2كدخدامحمدي ناصرمعماري324بمحمد تعاقب1421400/12/2410751400
بوكان2خسروي سهيل1مولودي عبدالهعمران324بمحمد تعاقب1431400/12/2410751400
بوكان2حسن زاده كامران2پارياد وليتاسيسات مكانيكي324بمحمد تعاقب1441400/12/2410751400
بوكان2پروين هيمن3جوانمردي كاروانتاسيسات برقي324بمحمد تعاقب1451400/12/2410751400
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بوكان2غالمي گوزلبالغ افشين2كريميان فاروقمعماري575بابراهيم آذري و شركا1461400/12/2410761400
بوكان2فرقاني عليرضا2احمدبيگي رضاعمران575بابراهيم آذري و شركا1471400/12/2410761400
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3يوسفي گول داودتاسيسات مكانيكي575بابراهيم آذري و شركا1481400/12/2410761400
بوكان2ذابح سيد مهدي3خياط هاديتاسيسات برقي575بابراهيم آذري و شركا1491400/12/2410761400
بوكان3محمدي فرزاد1جانبالغي اسماعيلعمران350الف-Aهدايت - شراره بهاري- مولودي1501400/12/2410831400
بوكان0---2فرزامي فر سرورنقشه برداري930ج-Aجالل زنده و شركا1511400/12/254881400
بوكان0---2دستاران ابراهيمنقشه برداري794ج-Aهيمن قرني1521400/12/258321400
بوكان2كدخدامحمدي ناصر2رشيدي كاويسمعماري287بحسن عزيزي1531400/12/259221400
بوكان1نصرالهي نجم الدين2حسن پور انورعمران287بحسن عزيزي1541400/12/259221400
بوكان1زمزم حسن3اشگرف عليتاسيسات مكانيكي287بحسن عزيزي1551400/12/259221400
بوكان2پرزور ادريس3ملكه ينگي كندي اميرتاسيسات برقي287بحسن عزيزي1561400/12/259221400
بوكان2شنگه سيدناصر3شيخ سليمي عليمعماري196بصالح شريفيان1571400/12/259731400
بوكان2خادمي حسن1مولودي عبدالهعمران196بصالح شريفيان1581400/12/259731400
بوكان1احمدي نادر2قرني زاده عبدالهتاسيسات مكانيكي196بصالح شريفيان1591400/12/259731400
بوكان2قادرپناه عبدالعزيز2فروغي نيا عزيزتاسيسات برقي196بصالح شريفيان1601400/12/259731400
بوكان1آغاميري آزاد1برزنجه سيدحاصلتاسيسات مكانيكي750ج-Aلقمان خضريان1611400/12/259901400
بوكان1علي آقايي مهدي2اختياري محمدتاسيسات برقي750ج-Aلقمان خضريان1621400/12/259901400
بوكان0---2اميني اسماعيلنقشه برداري750ج-Aلقمان خضريان1631400/12/259901400
بوكان2افخمي بهاره2افخمي بهارهتاسيسات برقي941.77بمحمد حاجي حسن1641400/12/2510071400
بوكان2رش خالق2رستم زاده سيامندمعماري477بفرهاد اسدزاده افشار1651400/12/2510441400
بوكان1مينائي محمد2سليماني احمدعمران477بفرهاد اسدزاده افشار1661400/12/2510441400
بوكان2مجيدي پرويز2بايزيدي طاهاتاسيسات برقي477بفرهاد اسدزاده افشار1671400/12/2510441400
بوكان2تباك منصور2اسماعيل زاده كيوانمعماري268الف-Aلقمان احمدزاده1681400/12/2510491400
بوكان2حسين زادي محمد2صالحي هاديمعماري477بعبدالقادر  افخمي1691400/12/2510521400
بوكان2خسروي سهيل2افخمي محمدعمران477بعبدالقادر  افخمي1701400/12/2510521400
بوكان1احمدي نادر2قرني زاده عبدالهتاسيسات مكانيكي477بعبدالقادر  افخمي1711400/12/2510521400
بوكان2محمودنژاد محمد2الو ايوبتاسيسات برقي477بعبدالقادر  افخمي1721400/12/2510521400
بوكان1كاظمي مكري سيدعبداله3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي282بكيوان  بهمنش1731400/12/2510591400
بوكان1زرد يونس2حافظي حسينعمران94الف-Aادريس  پيروته سور1741400/12/2510661400
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بوكان2عبداله زاده كيوان3محمدنژاد محي الدينمعماري349بعلي جهاني1751400/12/2510671400
بوكان1شريف زاده حسين3فتاحي سعديعمران349بعلي جهاني1761400/12/2510671400
بوكان1ايالتي منصور3ياري سهيالتاسيسات مكانيكي349بعلي جهاني1771400/12/2510671400
بوكان2محمودنژاد محمد3فرامرزي قادرتاسيسات برقي349بعلي جهاني1781400/12/2510671400
بوكان1نصرالهي جمال2فاروقي بهزادعمران156الف-Aصالح صوفي مصطفي كاني سهراب1791400/12/2510801400
بوكان2حسن پور كمال2دكاندار محمدمعماري588بمحمد دادو1801400/12/2510841400
بوكان1مينائي خاتون آباد اميد2سليماني احمدعمران588بمحمد دادو1811400/12/2510841400
بوكان1آغاميري آزاد3يوسفي گول داودتاسيسات مكانيكي588بمحمد دادو1821400/12/2510841400
بوكان2بهاري سيامك3خياط هاديتاسيسات برقي588بمحمد دادو1831400/12/2510841400
بوكان3جوانبخت اوزنقشالق محمد2رحماني اميرعمران276الف-Aسعيد قادري1841400/12/2510931400
بوكان2بهرامي كاوه2حافظي حسينعمران94الف-Aاسعد كريم زاده1851400/12/2510981400
بوكان1بوكاني ايوب3كريمي مهديمعماري174بنسرين  شكري1861400/12/2511001400
بوكان1داوند آزاد3صالح زاده يكشوه جمالعمران174بنسرين  شكري1871400/12/2511001400
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد2قرني زاده عبدالهتاسيسات مكانيكي174بنسرين  شكري1881400/12/2511001400
بوكان2پاك بين هادي3مرادي اصل عباستاسيسات برقي174بنسرين  شكري1891400/12/2511001400
بوكان0---2فرزامي فر سرورنقشه برداري1726.5ج-Aازاد احمدقلو1901400/12/269071400
بوكان2كدخدامحمدي ناصر2صالحي هاديمعماري705بعباس خزمه1911400/12/269491400
بوكان1نصرالهي نجم الدين1داوند آزادعمران705بعباس خزمه1921400/12/269491400
بوكان2رستمي بوكاني حميرا3بهرامي بهارهتاسيسات مكانيكي705بعباس خزمه1931400/12/269491400
بوكان2مام خسروي حسام3حسن بيگي محسنتاسيسات برقي705بعباس خزمه1941400/12/269491400
بوكان1نوروزي محمودآباد محمود1برزنجه افشينمعماري806ج-Aخالد مينائي1951400/12/269801400
بوكان1نادري عباس1نصرالهي جمالعمران806ج-Aخالد مينائي1961400/12/269801400
بوكان1كاظمي مكري سيدعبداله2رستمي بوكاني حميراتاسيسات مكانيكي806ج-Aخالد مينائي1971400/12/269801400
بوكان0---2حافظ قرآن ميناتاسيسات برقي806ج-Aخالد مينائي1981400/12/269801400
بوكان0---2فرزامي فر سرورنقشه برداري806ج-Aخالد مينائي1991400/12/269801400
بوكان2عبداللهي محمدمهدي2مروتي عبدالرحمنمعماري941.77بمحمد حاجي حسن2001400/12/2610071400
بوكان2چاوباز محمد1مددجو رسولعمران941.77بمحمد حاجي حسن2011400/12/2610071400
بوكان2حسن زاده كامران2ابراهيمي عزيزتاسيسات مكانيكي941.77بمحمد حاجي حسن2021400/12/2610071400
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد1برزنجه سيدحاصلتاسيسات مكانيكي257.25بانور معروفي2031400/12/2610411400
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بوكان2رستم زاده سيامند2برجسته گوگجلو كمالمعماري258بخالد خياطي تكان تپه2041400/12/2610551400
بوكان2سليمي جمال2فاروقي بهزادعمران258بخالد خياطي تكان تپه2051400/12/2610551400
بوكان2قرني زاده عبداله3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي258بخالد خياطي تكان تپه2061400/12/2610551400
بوكان2ذابح سيد مهدي3اشرفي ادريستاسيسات برقي258بخالد خياطي تكان تپه2071400/12/2610551400
بوكان3احسني ايوب2حاجي رحيمي سعدعمران162.8الف-Aصغري صادقيان2081400/12/2610611400
بوكان2محمداميني مصطفي2برجسته گوگجلو كمالمعماري318بمصطفي ايوبي مكري2091400/12/2610781400
بوكان2فروزنده آزاد1زرد يونسعمران318بمصطفي ايوبي مكري2101400/12/2610781400
بوكان2حاجي غفوري بوكاني نويد3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي318بمصطفي ايوبي مكري2111400/12/2610781400
بوكان2رسول زاده فرهاد2پاك بين هاديتاسيسات برقي318بمصطفي ايوبي مكري2121400/12/2610781400
بوكان2حسيني سيدسامان2حسين زادي محمدمعماري300الف-Aيوسف بگه2131400/12/2610821400
بوكان1آهنگري محمدمظهر3خضري كمالمعماري393بمحمد آلي2141400/12/2610991400
بوكان1رشيدآذرپور حسين2بداغي آرمانعمران393بمحمد آلي2151400/12/2610991400
بوكان2باپيري ينگي كند كمال3يوسفي گول داودتاسيسات مكانيكي393بمحمد آلي2161400/12/2610991400
بوكان2ضيائي بهزاد3اسالم پناه وحيدتاسيسات برقي393بمحمد آلي2171400/12/2610991400
بوكان2حميدي ادريس2مروتي عبدالرحمنمعماري590الف-Bجالل قادرزاده2181400/12/2611051400
بوكان2رش خالق2مصطفي زاده هيمنمعماري426.3بمحمد هوشمند2191400/12/2611081400
بوكان1احمدي نادر3يوسفي گول داودتاسيسات مكانيكي426.3بمحمد هوشمند2201400/12/2611081400
بوكان2پوستي مهدي3پاكزاد سردارتاسيسات برقي426.3بمحمد هوشمند2211400/12/2611081400
بوكان2رستم زاده سيامند2كدخدامحمدي ناصرمعماري270بعباس صوفي خضري برده زرد 2221400/12/2611111400
بوكان2سليمي جمال3صالح زاده ارسالنعمران270بعباس صوفي خضري برده زرد 2231400/12/2611111400
بوكان2قرني زاده عبداله3قادرزاده آذر فرزادتاسيسات مكانيكي270بعباس صوفي خضري برده زرد 2241400/12/2611111400
بوكان2ذابح سيد مهدي3گرامي نبي كندي رضاتاسيسات برقي270بعباس صوفي خضري برده زرد 2251400/12/2611111400
بوكان3محمدي فرزاد2بداغي آرمانعمران186الف-Aمحمد امين الياسي2261400/12/2611141400
بوكان2قرباني مصطفي2محمدپور عثمانمعماري932بمرسل آقاولي2271400/12/2611151400
بوكان1مينائي محمد1نصرالهي نجم الدينعمران932بمرسل آقاولي2281400/12/2611151400
بوكان2حسن زاده كامران2ايوب زاده سمكوتاسيسات مكانيكي932بمرسل آقاولي2291400/12/2611151400
بوكان2پروين هيمن3بهنيا محمدصادقتاسيسات برقي932بمرسل آقاولي2301400/12/2611151400
بوكان1پاك نژاد كمال1احمدي جمالعمران324الف-Aرحيم همتي راده2311400/12/2611181400
بوكان2كريمي سيدمحي الدين3خضري كمالمعماري264بابراهيم ناصري علي ابادي2321400/12/2611191400
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بوكان1پاك نژاد كمال3كشوري فيروزعمران264بابراهيم ناصري علي ابادي2331400/12/2611191400
بوكان2كريمي سيدكريم2پارياد وليتاسيسات مكانيكي264بابراهيم ناصري علي ابادي2341400/12/2611191400
بوكان1علي آقايي مهدي3نصراله زاده مهرانتاسيسات برقي264بابراهيم ناصري علي ابادي2351400/12/2611191400
بوكان2عبداللهي محمدمهدي2مصطفي زاده هيمنمعماري415بعبدالباسط دانش آموز2361400/12/2611211400
بوكان1كريمي جوان جعفر1شريفي قهرمانعمران415بعبدالباسط دانش آموز2371400/12/2611211400
بوكان1كاظمي مكري سيدعبداله3شريفي ابراهيمتاسيسات مكانيكي415بعبدالباسط دانش آموز2381400/12/2611211400
بوكان0---2حسيني سونج سيدجمالتاسيسات برقي415بعبدالباسط دانش آموز2391400/12/2611211400
بوكان1عباسي ابراهيم1مصطفي نژاد عبدالعزيزعمران168الف-Aكيوان  كريمي2401400/12/2711301400
پلدشت0---3حنيفه زاده بهزادعمران152.2الف-Aعلي عسگر محمد عليزاده2411400/12/241011400
پلدشت0---3حنيفه زاده بهزادعمران254.4الف-Aرضا و صمد  عباس زاده2421400/12/241091400
پلدشت0---2مفرح پورياعمران304.3الف-Aسنار  بدري 2431400/12/251061400
پلدشت0---3حنيفه زاده بهزادعمران267الف-Aرمضان خوشجوان2441400/12/251121400
پيرانشهر3قادري سعدي2سلطاني آذر منصورعمران221.4الف-Aمعصومه قرباني2451400/12/242091400
پيرانشهر3عبدالهي كمال2حاجي حسيني لقمانعمران196الف-Aسيده مريم قريشي2461400/12/242101400
پيرانشهر3حسيني سيدشهرام3حسيني مقدسي وهابعمران232.8الف-Aمحسن - خالد چمني2471400/12/242161400
پيرانشهر3عبدالهي كمال3تكاملي طاهرعمران252الف-Aسيد ادريس عزيزي2481400/12/251351400
پيرانشهر3قادرپور رسول2پاليك اسماعيلعمران249.6الف-Aصابر رسولي2491400/12/251721400
پيرانشهر3عبدالهي كمال3قادري حسنعمران187.2الف-Aمحمد  رسولي2501400/12/262261400
پيرانشهر2سليماني جمال2حمزه ابوبكرعمران271الف-Aمراد رسول حيدري2511400/12/262281400
تكاب2عظمي فائق3حق شناس مهردادمعماري376.21برحمت اله فتاحي2521400/12/241851400
تكاب0---2درفشي نبي كندي افسانهعمران376.21برحمت اله فتاحي2531400/12/241851400
تكاب0---2عظيمي داشبالغ عطاءالهتاسيسات مكانيكي376.21برحمت اله فتاحي2541400/12/241851400
تكاب0---2مردي يلقون اغاج مرتضيتاسيسات برقي376.21برحمت اله فتاحي2551400/12/241851400
تكاب2عظمي فائق3حق شناس مهردادمعماري275.84بشيرزاد نوذري2561400/12/241881400
تكاب1رحيميان شيرمرد منصور2پرچمي همپا سيماعمران275.84بشيرزاد نوذري2571400/12/241881400
تكاب2صلواتي يعقوب2ملكيان يولقون آغاج نيماتاسيسات مكانيكي275.84بشيرزاد نوذري2581400/12/241881400
تكاب2افالكي مقداد3عشقي تكانتپه هاتفتاسيسات برقي275.84بشيرزاد نوذري2591400/12/241881400
تكاب2نصيري حسين2پرچمي همپا سيماعمران117.43الف-Aفارس عمادي2601400/12/241891400
تكاب0---1اخوان مهديعمران395.1الف-Aمحمود شهسواري2611400/12/241901400
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تكاب2عظمي فائق2آقامحمدي مهديمعماري470.43بناصر مرادي2621400/12/251951400
تكاب2سالمي حامد2انصاري داورعمران470.43بناصر مرادي2631400/12/251951400
تكاب2صلواتي يعقوب2ملكيان يولقون آغاج نيماتاسيسات مكانيكي470.43بناصر مرادي2641400/12/251951400
تكاب2افالكي مقداد2علي ميرزائي نظام آباد ميثمتاسيسات برقي470.43بناصر مرادي2651400/12/251951400
چالدران0---3رستمي هاديعمران167.7الف-Aياسر معصومي2661400/12/241021400
چالدران0---2فالح آشناآباد رضاعمران23.22الف-Aمهدي  احمدي 2671400/12/25971400
چالدران0---2عابدي حسينعمران96الف-Aكاظم  محمدي2681400/12/251031400
چالدران0---2فالح آشناآباد رضاعمران133الف-Aامين حيدرزادگان2691400/12/251111400
چالدران0---3رستمي هاديعمران131الف-Aصمد غفاري2701400/12/251121400
چايپاره0---2داغستاني امينعمران268الف-Aمحرم  رفوسه2711400/12/241041400
چايپاره0---1ميرزاخاني ايرجعمران231الف-Aمرتضي بابايي2721400/12/25961400
چايپاره0---3رسول زاده ياسرعمران143الف-Aابراهيم  محمدي2731400/12/251081400
چايپاره0---2قره ضياء الديني غالمعباسعمران229.4الف-Aفاطمه و اباذر رستم زاده2741400/12/251121400
چايپاره0---2پورعلي وليعمران380الف-Aعلي  و عسگر كريمي2751400/12/26901400
خوي1سيفلو حسن2توحيدنيا مهديعمران259.2الف-Aنادر حاجي حسينلو2761400/12/249051400
خوي1سيفلو حسن2اصغري عليرضاعمران196.6الف-Aخالد احمدي2771400/12/249341400
خوي2جعفري مجيد3درستي اميرتاسيسات برقي279بمحمد صادق زاده2781400/12/258981400
خوي1فرساد نعيمي محمدرضا2بابائي غالمرضامعماري2182.74ج-Bايوب ادبي و شركا2791400/12/267011400
خوي1باستان فر احمد1جعفرپور وحيدعمران2182.74ج-Bايوب ادبي و شركا2801400/12/267011400
خوي1علي پناه حسين1امامي سجادتاسيسات مكانيكي2182.74ج-Bايوب ادبي و شركا2811400/12/267011400
خوي1قهرماني رضا2تيمورزاده سيواني نداتاسيسات برقي2182.74ج-Bايوب ادبي و شركا2821400/12/267011400
خوي0---2بنيادي آرشنقشه برداري2182.74ج-Bايوب ادبي و شركا2831400/12/267011400
خوي2عبدالعلي زاده سلماسي مريم1بنسلو صفرمعماري792بعلي علي اكبري خويي و شركا2841400/12/267021400
خوي2ميرزارسولي مسعود2علي نيا مهديعمران792بعلي علي اكبري خويي و شركا2851400/12/267021400
خوي2محمدلو جواد2نجيب فر عليتاسيسات مكانيكي792بعلي علي اكبري خويي و شركا2861400/12/267021400
خوي2عموجاني سيامك3گلواني ياسرتاسيسات برقي792بعلي علي اكبري خويي و شركا2871400/12/267021400
خوي2بايرام زاده حميد2كلواني سليمانمعماري410بجالل فكرت2881400/12/267041400
خوي1دوداني هادي2شايگان ناصرعمران410بجالل فكرت2891400/12/267041400
خوي1امامي سجاد2نجيب فر عليتاسيسات مكانيكي410بجالل فكرت2901400/12/267041400
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خوي1قاسمي ميركبير3گلواني ياسرتاسيسات برقي410بجالل فكرت2911400/12/267041400
خوي2سبحاني سحر3افتخاري صديقهمعماري760بمحسن اكبري خضرلويي2921400/12/267081400
خوي1جعفرزاده شهانقي سجاد1اكرمي ميرصفرعمران760بمحسن اكبري خضرلويي2931400/12/267081400
خوي0---3قاسمي نژاد وحيدتاسيسات مكانيكي760بمحسن اكبري خضرلويي2941400/12/267081400
خوي2عموجاني سيامك3گلواني ياسرتاسيسات برقي760بمحسن اكبري خضرلويي2951400/12/267081400
خوي1فرساد نعيمي محمدرضا2جعفري الهاممعماري791.1ج-Aصابر علي محمدي2961400/12/279651400
خوي1دادگر قربان1كريمي حمزهعمران791.1ج-Aصابر علي محمدي2971400/12/279651400
خوي1نقي لو احمد2احمدي چركندي داريوشتاسيسات مكانيكي791.1ج-Aصابر علي محمدي2981400/12/279651400
خوي1قاسمي ميركبير2ياحقي فر سجادتاسيسات برقي791.1ج-Aصابر علي محمدي2991400/12/279651400
خوي1فرساد نعيمي محمدرضا1شهالئي مجيدمعماري1063.6ج-Aصابر علي محمدي3001400/12/279661400
خوي1دادگر قربان1رزمخواه اسفنديارعمران1063.6ج-Aصابر علي محمدي3011400/12/279661400
خوي1نقي لو احمد2پاشازاده اميرتاسيسات مكانيكي1063.6ج-Aصابر علي محمدي3021400/12/279661400
خوي1قاسمي ميركبير1عراقي جوادتاسيسات برقي1063.6ج-Aصابر علي محمدي3031400/12/279661400
خوي0---2خليل زاده داودنقشه برداري1063.6ج-Aصابر علي محمدي3041400/12/279661400
سلماس0---3حساس كهنه شهري مهرانمعماري360.8بجواد و اسماعيل دلخواسته3051400/12/241861400
سلماس1حاجي حتملو علي1جعفري بخشكندي حسنعمران360.8بجواد و اسماعيل دلخواسته3061400/12/241861400
سلماس1آقازاده يونس2موسوي امينتاسيسات مكانيكي360.8بجواد و اسماعيل دلخواسته3071400/12/241861400
سلماس0---3جعفرزاده مهساتاسيسات برقي360.8بجواد و اسماعيل دلخواسته3081400/12/241861400
سلماس1ورمزيار رضا3خاصه خان اميدعمران235.2الف-Aقربانعلي عباس نژاد3091400/12/241891400
سلماس0---3جباري مصطفيمعماري494بسيد هادي و رحيمه هاشمي 3101400/12/241901400
سلماس1نوروزي مغانجوقي حبيب1عليزاده گلشاني عليرضاعمران494بسيد هادي و رحيمه هاشمي 3111400/12/241901400
سلماس1جهانگيري درزه كناني قاسم3روشن روان حامدتاسيسات مكانيكي494بسيد هادي و رحيمه هاشمي 3121400/12/241901400
سلماس0---3جعفرزاده مهساتاسيسات برقي494بسيد هادي و رحيمه هاشمي 3131400/12/241901400
سلماس3فهيمي يعقوب1غريبي عبدالعليعمران230الف-Aخديجه خوبالري3141400/12/241911400
سلماس3شكري قره قشالقي صادق1رسول نژاد سامانعمران266الف-Aپريسا و ليال الماسي و قلي نژاد3151400/12/241921400
سلماس1حلبي چي احمد2نظري سلطان احمدي سجادعمران400الف-Aداود لطيفي3161400/12/241931400
سلماس1حاجي حتملو علي3عبداهللا زاده جوجهري داودعمران364بحمزه محمدنژاد3171400/12/241941400
سلماس1حلمي كهنه شهري خسرو3نصراللهي سعيدتاسيسات مكانيكي364بحمزه محمدنژاد3181400/12/241941400
سلماس2فخرآذر آرمين3محمدزاده ليالتاسيسات برقي364بحمزه محمدنژاد3191400/12/241941400
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سلماس1محبي قره قشالقي اكبر1رستمي عليعمران282.4الف-Aاكبر داننده حصار3201400/12/241951400
سلماس0---3پورقلي زنگالني سيمينمعماري481.97بعلي اصغر و ميرجليل نوبهار3211400/12/241961400
سلماس1حلمي كهنه شهري خسرو1آقازاده يونستاسيسات مكانيكي481.97بعلي اصغر و ميرجليل نوبهار3221400/12/241961400
سلماس0---3عبدالهي اميرتاسيسات برقي481.97بعلي اصغر و ميرجليل نوبهار3231400/12/241961400
سلماس3جوادنژاد يوسف3راه پيمائي مغانجوقي بهزادعمران265الف-Aوحيد و مهين ملوكي3241400/12/241971400
سلماس0---3محمدپور مغانجوقي حسينمعماري473الف-Bحسين سعداله زاده3251400/12/241981400
سلماس2طهمورثي سعيد2نظري سلطان احمدي سجادعمران473الف-Bحسين سعداله زاده3261400/12/241981400
سلماس0---3عبادي يالقوز آغاجي كامرانتاسيسات برقي473الف-Bحسين سعداله زاده3271400/12/241981400
سلماس3سعيدي جاويد1شكري قره قشالقي صادقعمران290الف-Aآرزو عبدالعلي پور 3281400/12/241991400
سلماس3سعيدي جاويد1عبدالهي برگشادي احمدعمران243الف-Aكبري كريمي3291400/12/242001400
سلماس0---1الهياري برگشادي مريممعماري489بابراهيم فرزين3301400/12/251181400
سلماس2حسين زاده كنگرلو ابوذر3عارف دهقاني سجادتاسيسات مكانيكي489بابراهيم فرزين3311400/12/251181400
سلماس2فخرآذر آرمين2رجبي قره قشالقي وحيدتاسيسات برقي489بابراهيم فرزين3321400/12/251181400
سلماس0---3حساس كهنه شهري مهرانمعماري364بحمزه محمدنژاد3331400/12/251941400
سلماس3ميرزائي عيان صابر1هدايتي بهنامعمران289الف-Aارشد مطلبي و شركاء3341400/12/252021400
سلماس0---3جباري مصطفيمعماري498.72بنادر ايزدي نيا3351400/12/252031400
سلماس1محبي قره قشالقي اكبر2همتي ناصرعمران498.72بنادر ايزدي نيا3361400/12/252031400
سلماس1جهانگيري درزه كناني قاسم3قنبرزاده كلشاني عليتاسيسات مكانيكي498.72بنادر ايزدي نيا3371400/12/252031400
سلماس0---3قرائتي سليمانتاسيسات برقي498.72بنادر ايزدي نيا3381400/12/252031400
سلماس3شكري قره قشالقي صادق1جعفري مسعودعمران230.16الف-Aمنصور شيخ عليان3391400/12/252041400
سلماس3اسعدي علي2ساجدي كلشاني وحيدعمران259.6الف-Aسعيد احمدي قره قشالقي3401400/12/252051400
سلماس2بهاري مغانجوقي وحيد3بهاري مغانجوقي شيرزادعمران261الف-Aسجاد قلي زاده3411400/12/252061400
سلماس3شكري قره قشالقي صادق2خاوري مهردادعمران281.3الف-Aمجتبي اسمعيلي3421400/12/252071400
سلماس1نوروزي مغانجوقي حبيب2يزداني  قره قشالقي عباسعمران298.77الف-Aزينب عليزاده3431400/12/252081400
سلماس0---1الهياري برگشادي مريممعماري361.85بعصمت علي پور3441400/12/252091400
سلماس1محبي قره قشالقي اكبر1حلبي چي احمدعمران361.85بعصمت علي پور3451400/12/252091400
سلماس1جهانگيري درزه كناني قاسم2معظمي صمدتاسيسات مكانيكي361.85بعصمت علي پور3461400/12/252091400
سلماس0---3محمدزاده ليالتاسيسات برقي361.85بعصمت علي پور3471400/12/252091400
سلماس3شكري قره قشالقي صادق1پروين قره قشالقي عباسعمران295.48الف-Aعزيز مجاوري شنتال3481400/12/252101400
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سلماس0---1الهياري برگشادي مريممعماري277بعيسي عزيزي3491400/12/252111400
سلماس1نوروزي مغانجوقي حبيب2مددي صدقياني موسيعمران277بعيسي عزيزي3501400/12/252111400
سلماس1طالعي گلعذاني نادر1اطمينان ديلمقاني قادرتاسيسات مكانيكي277بعيسي عزيزي3511400/12/252111400
سلماس0---2فخرآذر آرمينتاسيسات برقي277بعيسي عزيزي3521400/12/252111400
سلماس3هدايتي بهنام2صمدي كهنه شهري فريبرزعمران242.45الف-Aنادر نيازي3531400/12/252121400
سلماس3شكري قره قشالقي صادق2طه آبگرمي ابراهيمعمران281الف-Aشاهرخ سليمان نژاد3541400/12/252131400
سلماس3هدايتي بهنام2يزدان مهر مجيدعمران278.8الف-Aداريوش خداپناهنده3551400/12/252141400
سلماس0---3جباري مصطفيمعماري376بربابه متدين قطعه 3561400/12/252151400748
سلماس1حلبي چي احمد2طهمورثي سعيدعمران376بربابه متدين قطعه 3571400/12/252151400748
سلماس1طالعي گلعذاني نادر3ملكي مرتضيتاسيسات مكانيكي376بربابه متدين قطعه 3581400/12/252151400748
سلماس2فخرآذر آرمين3رضائي حمزه كندي ايرجتاسيسات برقي376بربابه متدين قطعه 3591400/12/252151400748
سلماس1پورحمزه سوره اصغر1پورحمزه سوره اصغرعمران509.7بآرش قدرتي زاده3601400/12/252191400
سلماس1ورمزيار رضا1ورمزيار رضاعمران578بسلمان دلشاد و شركاء3611400/12/252441400
سلماس1جباري قره قشالقي جعفر2آريانژاد فرهنگعمران279.6الف-Aجعفر مكاري3621400/12/262161400
سلماس1پورحمزه سوره اصغر1بخش تمر پيمانعمران299.9الف-Aتوحيد و عيوض حيدري3631400/12/262171400
سلماس0---3جباري مصطفيمعماري361.85بفريبا شادان3641400/12/262181400
سلماس1نوروزي مغانجوقي حبيب1حلبي چي احمدعمران361.85بفريبا شادان3651400/12/262181400
سلماس1جهانگيري درزه كناني قاسم2ميرحاجي مغانجوقي نويدتاسيسات مكانيكي361.85بفريبا شادان3661400/12/262181400
سلماس0---2رجبي قره قشالقي وحيدتاسيسات برقي361.85بفريبا شادان3671400/12/262181400
سلماس0---3نجف زاده  توحيدمعماري509.7بآرش قدرتي زاده3681400/12/262191400
سلماس1طالعي گلعذاني نادر1آقازاده يونستاسيسات مكانيكي509.7بآرش قدرتي زاده3691400/12/262191400
سلماس0---3قرائتي سليمانتاسيسات برقي509.7بآرش قدرتي زاده3701400/12/262191400
سلماس3فهيمي يعقوب2خاور تازه شهري ناصرعمران262.5الف-Aتوحيد اكبري3711400/12/262221400
سلماس1نوروزي مغانجوقي كريم2انوشه هاديعمران294.05الف-Aاسماعيل اسمعيلي3721400/12/262231400
سلماس3جوادنژاد يوسف1هاللي سعيدعمران274الف-Aمهرانگيز قالي زاده3731400/12/262241400
سلماس3شكري قره قشالقي صادق1زارعي پور عليعمران280الف-Aسليمان سميعي3741400/12/262251400
سلماس3فهيمي يعقوب3اسعدي عليعمران169.8الف-Aمريم و رحيم قائمي و بهادر3751400/12/262261400
سلماس1پورحمزه سوره اصغر3احمدزاده برقزن داودعمران299.9الف-Aمحمد احمدي3761400/12/262271400
سلماس3هدايتي بهنام3اسعدي عليعمران255.76الف-Aجهانگير و آرزو حسين زاده3771400/12/262281400
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سلماس1نوروزي مغانجوقي كريم3عادلي بهزادعمران167.25الف-Aقاسم و سيد مجيد شاهپوري 3781400/12/262291400
سلماس3فهيمي يعقوب3احمدي تمر سيامكعمران275.13الف-Aاسفنديار اميري ورداني3791400/12/262301400
سلماس3هدايتي بهنام2جعفري سعيدعمران256.5الف-Aابراهيم موالئي3801400/12/262311400
سلماس3جوادنژاد يوسف1رستمي عليعمران271.2الف-Aكاظم و اسماعيل اميني3811400/12/262321400
سلماس3جوادنژاد يوسف1پروين قره قشالقي عباسعمران300الف-Aابراهيم پورنورانه زيندشت3821400/12/262331400
سلماس1جباري قره قشالقي جعفر1ناصري يالقوزآغاج ميكائيلعمران287.1الف-Aپريسا كيميا3831400/12/262351400
سلماس3فهيمي يعقوب3معيني مغانجوقي ابراهيمعمران251.4الف-Aسميه لطفي3841400/12/262361400
سلماس3اسعدي علي2ميوه فروش سجادعمران262.5الف-Aمحرم و علي ببرنژاد و پور رجب3851400/12/262371400
سلماس3ميرزائي عيان صابر3شبانلوئي رامينعمران265الف-Aعادل جعفري3861400/12/262381400
سلماس1نوروزي مغانجوقي حبيب2خاوري مهردادعمران259الف-Aفرهاد پاك روخ3871400/12/262391400
سلماس3كاشفي حبشي محمد1فهيمي يعقوبعمران279الف-Aعلي حمزيان3881400/12/262401400
سلماس3كاشفي حبشي محمد2مجرب علمداري اكبرعمران263الف-Aبابك پادار3891400/12/262411400
سلماس3كاشفي حبشي محمد1حسن زاده درزه كناني قاسمعمران290الف-Aجواد فرج پور 3901400/12/262421400
سلماس3فهيمي يعقوب2افتخاري سيامكعمران278.8الف-Aوراث نياز قاسمي3911400/12/262431400
سلماس0---3پورقلي زنگالني سيمينمعماري578بسلمان دلشاد و شركاء3921400/12/262441400
سلماس1طالعي گلعذاني نادر3صفرعليلو افشينتاسيسات مكانيكي578بسلمان دلشاد و شركاء3931400/12/262441400
سلماس0---3عبدالهي اميرتاسيسات برقي578بسلمان دلشاد و شركاء3941400/12/262441400
سلماس3كاشفي حبشي محمد1جعفري بخشكندي حسنعمران251.3الف-Aمدينه و اميد كوشش3951400/12/262461400
سلماس1نوروزي مغانجوقي حبيب3حفظي يعقوبعمران297.94الف-Aمريم و احد سالمزاده3961400/12/272491400
سلماس3كاشفي حبشي محمد3حفظي يعقوبعمران278.63الف-Aكريم احمدي3971400/12/272501400
سلماس0---3علوي بهناممعماري334.53باسفنديار و شاهرخ مجاوري3981400/12/272511400
سلماس1جباري قره قشالقي جعفر2طهمورثي سعيدعمران334.53باسفنديار و شاهرخ مجاوري3991400/12/272511400
سلماس1آقازاده يونس2الهياري برگشادي پيمانتاسيسات مكانيكي334.53باسفنديار و شاهرخ مجاوري4001400/12/272511400
سلماس0---3جعفرزاده مهساتاسيسات برقي334.53باسفنديار و شاهرخ مجاوري4011400/12/272511400
سلماس1پورحمزه سوره اصغر2سيدصمدي قاسمعمران280.9الف-Aوحيد ياسمني4021400/12/272521400
سلماس3كاشفي حبشي محمد3حفظي يعقوبعمران278الف-Aمنصور جباري4031400/12/272531400
سلماس3كاشفي حبشي محمد3حفظي يعقوبعمران243الف-Aمعصومه حاضري4041400/12/272551400
سلماس2بهاري مغانجوقي شيرزاد1بخش تمر پيمانعمران263الف-Aتوحيد معمارزاده4051400/12/272561400
شاهين دژ0---3چوپانيان نسرينمعماري813بماهان  محمد پور 4061400/12/242311400
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شاهين دژ1اردخاني داود3اسماعيل پور آرشعمران813بماهان  محمد پور 4071400/12/242311400
شاهين دژ2خوانچه گردان علي2حيدري مرتضيتاسيسات مكانيكي813بماهان  محمد پور 4081400/12/242311400
شاهين دژ2خالوئي پژمان3اسگندري سعيدتاسيسات برقي813بماهان  محمد پور 4091400/12/242311400
شاهين دژ1داني مجيد2اسكندري بابكعمران357الف-Aعلي  سليمان زاده 4101400/12/242541400
شاهين دژ2زارعي هوالسو فريد2كريم پور امجدمعماري81بحبيب اهللا  گلي 4111400/12/242571400
شاهين دژ2خوانچه گردان علي3سالمت رضا قشالقي صابرتاسيسات مكانيكي81بحبيب اهللا  گلي 4121400/12/242571400
شاهين دژ2خالوئي پژمان3عباسيان ياستي كند اميرتاسيسات برقي81بحبيب اهللا  گلي 4131400/12/242571400
شاهين دژ1عبداله پورمامالو پرويز2اشجعيان نورالدينعمران353الف-Aمصطفي  عبداهللا پور 4141400/12/242581400
شاهين دژ3عزيزيان عارف1دانش مهديعمران289الف-Aمجتبي  مرادي 4151400/12/242591400
شاهين دژ3علي نژادهوالسو سهيال1عبدلي افشينعمران137الف-Aكاظم  ديني 4161400/12/252621400
شاهين دژ3علي نژادهوالسو سهيال1رستمي احمدعمران321الف-Aعليرضا عطري 4171400/12/262671400
شاهين دژ3عزيزيان عارف3جعفريان قادرعمران128الف-Aجالل  جاهد جوشاطو 4181400/12/262681400
شوط1ميرنقي زاده ميراسماعيل2قربانپور حسينعمران99الف-Aمحمد آرغا4191400/12/262201400
شوط0---2اوموئي ميالن محمدمعماري99الف-Aموسي شيخي4201400/12/262211400
ماكو0---3تقي نژاد ميثممعماري651.08بابراهيم  عبرت4211400/12/244601400
ماكو1اوموئي ميالن اردالن3كاظم زادگان بهيادعمران651.08بابراهيم  عبرت4221400/12/244601400
ماكو0---3علي پور شوطلو محمدتاسيسات مكانيكي651.08بابراهيم  عبرت4231400/12/244601400
ماكو2شيري فواد3محمديان باني جنكانلو احمدتاسيسات برقي651.08بابراهيم  عبرت4241400/12/244601400
ماكو0---2جوادزاده رضامعماري888ج-Aصياد قنبري4251400/12/244871400
ماكو0---2نجف زاده همتعمران888ج-Aصياد قنبري4261400/12/244871400
ماكو1قليزاده آقبالغي مهدي1جليل زاده قره خاج حامدتاسيسات مكانيكي888ج-Aصياد قنبري4271400/12/244871400
ماكو0---2شيري فوادتاسيسات برقي888ج-Aصياد قنبري4281400/12/244871400
ماكو2موالئي هلق فرهاد3محمدنژاد كامرانمعماري606بحسن بهمني4291400/12/254621400
ماكو1رمضانزادگان ناصر3رضائي عليعمران606بحسن بهمني4301400/12/254621400
ماكو0---3احمد اقدم احمدتاسيسات مكانيكي606بحسن بهمني4311400/12/254621400
ماكو2علي پور نيك نام3سلطاني دانالويي محمدتاسيسات برقي606بحسن بهمني4321400/12/254621400
ماكو0---2بحركاظمي فهيمهمعماري1596ج-Aدرويش علي محمدپور4331400/12/254881400
ماكو1احمدي مهدي2مسگرخوئي عليعمران1596ج-Aدرويش علي محمدپور4341400/12/254881400
ماكو1قليزاده آقبالغي مهدي1محبعلي زاده محمودتاسيسات مكانيكي1596ج-Aدرويش علي محمدپور4351400/12/254881400
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ماكو0---2ايراني اصل رعناتاسيسات برقي1596ج-Aدرويش علي محمدپور4361400/12/254881400
ماكو0---2بحركاظمي فهيمهمعماري1440ج-Aعليرضا تيمور بيات 4371400/12/254891400
ماكو0---1نظمي بهرامعمران1440ج-Aعليرضا تيمور بيات 4381400/12/254891400
ماكو1قليزاده آقبالغي مهدي1محبعلي زاده محمودتاسيسات مكانيكي1440ج-Aعليرضا تيمور بيات 4391400/12/254891400
ماكو0---1حسين زاده پيمانتاسيسات برقي1440ج-Aعليرضا تيمور بيات 4401400/12/254891400
ماكو0---3شهاب عليمعماري216بحافظ حسن زاده4411400/12/254911400
ماكو1برمكي صمد3حسين زاده ماكوئي عليعمران216بحافظ حسن زاده4421400/12/254911400
ماكو0---3احمد اقدم احمدتاسيسات مكانيكي216بحافظ حسن زاده4431400/12/254911400
ماكو2نعمتي صابر3حسنلويي نوراهللاتاسيسات برقي216بحافظ حسن زاده4441400/12/254911400
ماكو2قنبرزادگان حسن3محمودي ماكويي ياورمعماري446.4بعلي اكبرزاده4451400/12/264641400
ماكو1اوموئي ميالن اردالن3آيرملو آرزوعمران446.4بعلي اكبرزاده4461400/12/264641400
ماكو1جليل زاده قره خاج حامد3علي زاده اصل رضاتاسيسات مكانيكي446.4بعلي اكبرزاده4471400/12/264641400
ماكو2علي پور نيك نام3حسنعلي زاده ليالتاسيسات برقي446.4بعلي اكبرزاده4481400/12/264641400
ماكو2افتخاري هادي3آيرملوي فاطمهمعماري704بكيانا معصوم زاده4491400/12/265061400
ماكو1برمكي صمد2زينال زاده موسيعمران704بكيانا معصوم زاده4501400/12/265061400
ماكو1قليزاده آقبالغي مهدي3جاللي پيمانتاسيسات مكانيكي704بكيانا معصوم زاده4511400/12/265061400
ماكو2حسين زاده پيمان3محبعلي زاده هاديتاسيسات برقي704بكيانا معصوم زاده4521400/12/265061400
ماكو2افتخاري هادي3شهاب عليمعماري431.2بولي كريمي4531400/12/265081400
ماكو1برمكي صمد3تقي پور آرشعمران431.2بولي كريمي4541400/12/265081400
ماكو1قليزاده آقبالغي مهدي3محمدزاده ياسرتاسيسات مكانيكي431.2بولي كريمي4551400/12/265081400
ماكو2حسين زاده پيمان3محمدي ميروحيدتاسيسات برقي431.2بولي كريمي4561400/12/265081400
ماكو2افتخاري هادي3محرم نژاد صيادمعماري588ببهمن صفري4571400/12/265091400
ماكو1ويژه داود2مناف زاده رسولعمران588ببهمن صفري4581400/12/265091400
ماكو2محمدزاده آرش3علي زاده اصل رضاتاسيسات مكانيكي588ببهمن صفري4591400/12/265091400
ماكو2حسنلويي نوراهللا3بوداقي حميدتاسيسات برقي588ببهمن صفري4601400/12/265091400
ماكو0---3حمزه پور آذرمعماري397.84بقاسم محمدي4611400/12/265131400
ماكو2پوراسمعيل علي1قربان زاده حسنعمران397.84بقاسم محمدي4621400/12/265131400
ماكو0---3مصطفي پور اميرتاسيسات مكانيكي397.84بقاسم محمدي4631400/12/265131400
مهاباد1كريمي سروه2درويش زاده سارامعماري753.78ج-Aرحمت براهيا و شركا4641400/12/244981400
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مهاباد1ابراهيم امير2خالدي ريبوارعمران753.78ج-Aرحمت براهيا و شركا4651400/12/244981400
مهاباد1زبيري سروه2ابراهيمي آكامتاسيسات مكانيكي753.78ج-Aرحمت براهيا و شركا4661400/12/244981400
مهاباد1محموديان جمال2ويسي فرزينتاسيسات برقي753.78ج-Aرحمت براهيا و شركا4671400/12/244981400
مهاباد0---2ابراهيمي كيا حسيننقشه برداري753.78ج-Aرحمت براهيا و شركا4681400/12/244981400
مهاباد2نيكزاد سلمان2حسن عليمعماري614.25بعبداله سعيديان4691400/12/245221400
مهاباد1قاضي قاسم2غازي شهابعمران614.25بعبداله سعيديان4701400/12/245221400
مهاباد1زبيري سروه1استادقادري ادريستاسيسات مكانيكي614.25بعبداله سعيديان4711400/12/245221400
مهاباد2شريفي رحيم3تيشي كريمتاسيسات برقي614.25بعبداله سعيديان4721400/12/245221400
مهاباد0---2ابراهيمي كيا حسيننقشه برداري898.1ج-Aتريفه  بهيار4731400/12/245901400
مهاباد0---2ابراهيمي كيا حسيننقشه برداري639.01ج-Aهيوا  اميني  4741400/12/246221400
مهاباد2ناسوتي مياندوآب مسعود1فرخي كرد خليلمعماري305.8ببختيار جافي4751400/12/247391400
مهاباد1رحماني امير2مولودي كاملعمران305.8ببختيار جافي4761400/12/247391400
مهاباد2پورمحمداقدم فرزاد3حسيني سيدانورتاسيسات مكانيكي305.8ببختيار جافي4771400/12/247391400
مهاباد2حسيني قدسي سبزي سامان2پيراني شايانتاسيسات برقي305.8ببختيار جافي4781400/12/247391400
مهاباد3موالني سردار2معروفي سيامندمعماري212.1الف-Aسليمان آذرنگ4791400/12/247471400
مهاباد2حاجي زاده طاهر2حاجي زاده طاهرتاسيسات برقي233.6بزهرا  حسين زاده4801400/12/247791400
مهاباد1كرباسيان محمدرشيد1عطائي فر محمدعمران222.4الف-Aمنصور  محمد عربي 4811400/12/255191400
مهاباد2سيماني شمال3مصطفي ژيرمعماري587.45بيوسف رسولي  4821400/12/255791400
مهاباد1لشكري عبدالرحمن2فيض اله هوشيارعمران587.45بيوسف رسولي  4831400/12/255791400
مهاباد2حسن زاده سعدي2ابراهيمي آكامتاسيسات مكانيكي587.45بيوسف رسولي  4841400/12/255791400
مهاباد2استادرحماني خليل3تيشي كريمتاسيسات برقي587.45بيوسف رسولي  4851400/12/255791400
مهاباد1رسولي محمد1براهيا ناصرمعماري955.3ج-Aآزاد منگوري4861400/12/256251400
مهاباد1استادرحماني محمد1شيخه سليمانعمران955.3ج-Aآزاد منگوري4871400/12/256251400
مهاباد1پورمحمد اقدم عباس2حسن زاده اميرتاسيسات مكانيكي955.3ج-Aآزاد منگوري4881400/12/256251400
مهاباد0---2خلقتي شيركوتاسيسات برقي955.3ج-Aآزاد منگوري4891400/12/256251400
مهاباد1رسولي دهبكري هلگورد2شكيبا كاوهمعماري668.43ج-Aسوران    ايوبيان  مركزي 4901400/12/256271400
مهاباد1لشكري عبدالرحمن2خضرحاجي جاللعمران668.43ج-Aسوران    ايوبيان  مركزي 4911400/12/256271400
مهاباد1زبيري سروه2پورمحمداقدم فرزادتاسيسات مكانيكي668.43ج-Aسوران    ايوبيان  مركزي 4921400/12/256271400
مهاباد1ساالرعشايري فاخر2شافعي شاهينتاسيسات برقي668.43ج-Aسوران    ايوبيان  مركزي 4931400/12/256271400
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مهاباد1حمزه پور لقمان2اميني خاليدمعماري714ج-Aفتاح خضرزاده4941400/12/256761400
مهاباد1خورشيدي جمال1نظامي ساوجبالغي كاوهعمران714ج-Aفتاح خضرزاده4951400/12/256761400
مهاباد1پورمحمد اقدم عباس2شم انداز امينتاسيسات مكانيكي714ج-Aفتاح خضرزاده4961400/12/256761400
مهاباد0---1سعادت پور خليلتاسيسات برقي714ج-Aفتاح خضرزاده4971400/12/256761400
مهاباد1آزور صالح الدين1فيضي زاده فرهادمعماري871.8ج-Aابراهيم،سامان كاشاني4981400/12/256841400
مهاباد1رحماني امير2پيراني دياكوعمران871.8ج-Aابراهيم،سامان كاشاني4991400/12/256841400
مهاباد1سپهرانجم علي2قرنفلي ميدياتاسيسات مكانيكي871.8ج-Aابراهيم،سامان كاشاني5001400/12/256841400
مهاباد1عبداهللا پور سيدبهنام2حسيني قدسي سبزي سامانتاسيسات برقي871.8ج-Aابراهيم،سامان كاشاني5011400/12/256841400
مهاباد1خضرپور اميد3سورالچين خباتمعماري497بمحمد ولي پور5021400/12/256911400
مهاباد1كريمي كوروش1واحدي جاللعمران497بمحمد ولي پور5031400/12/256911400
مهاباد1رحيمي ابراهيم2حسن زاده اميرتاسيسات مكانيكي497بمحمد ولي پور5041400/12/256911400
مهاباد2پرسياوش كامران3تيشي كريمتاسيسات برقي497بمحمد ولي پور5051400/12/256911400
مهاباد2تاالنه اميد1پورمحمد اقدم عباستاسيسات مكانيكي175.85برسول غالمي5061400/12/256931400
مهاباد3پيراني شاهين2داباش شيركوعمران205.2الف-A سيد رحمت زهرايي5071400/12/256971400
مهاباد1رياحي فرهاد1عطائي فر محمدعمران178.91الف-Aهيرش باباخاني5081400/12/257451400
مهاباد2خضرپور سياوش2آذري اسماعيلمعماري163الف-Aمحمد احمدي5091400/12/257671400
مهاباد2شاهين فر آزاده3فدايي اميدمعماري256.02بسمكو فرشي5101400/12/265911400
مهاباد2محمداميني يوسف1رياحي فرهادعمران256.02بسمكو فرشي5111400/12/265911400
مهاباد2پورمحمداقدم فرزاد1مصطفي پور جوانتاسيسات مكانيكي256.02بسمكو فرشي5121400/12/265911400
مهاباد2حسيني قدسي سبزي سامان3حامدي هيمنتاسيسات برقي256.02بسمكو فرشي5131400/12/265911400
مهاباد1حسامي شاهرخ3قاضي سينامعماري767.7بجعفر حسن خالي5141400/12/265991400
مهاباد1خاوشي خبات1بقوت محمدعمران767.7بجعفر حسن خالي5151400/12/265991400
مهاباد1رحيمي ابراهيم2پورمحمداقدم فرزادتاسيسات مكانيكي767.7بجعفر حسن خالي5161400/12/265991400
مهاباد2پرسياوش كامران3رباني ادريستاسيسات برقي767.7بجعفر حسن خالي5171400/12/265991400
مهاباد0---2وحيد وفانقشه برداري955.3ج-Aآزاد منگوري5181400/12/266251400
مهاباد0---2وحيد وفانقشه برداري668.43ج-Aسوران ايوبيان مركزي 5191400/12/266271400
مهاباد2سيماني شمال2حسن عليمعماري424.8ببايزيد نوربخش5201400/12/266861400
مهاباد1خاوشي خبات2پورمحمد اقدم احمدعمران424.8ببايزيد نوربخش5211400/12/266861400
مهاباد2ابراهيمي آكام3نيك بخت ادريستاسيسات مكانيكي424.8ببايزيد نوربخش5221400/12/266861400
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مهاباد2عبداله پوري سامان2آزاده هيواتاسيسات برقي424.8ببايزيد نوربخش5231400/12/266861400
مهاباد3مصطفي نژاد فاروق2حسني تاراعمران152الف-Aآرمان  احمدي آذر5241400/12/267181400
مهاباد1رحماني كمال2عبداله بيگي سياوشعمران264الف-Aابراهيم اميني5251400/12/267201400
مهاباد3لطفي نيلوفر2رسول زاده مرادمعماري269.5الف-Aهژار دورانديش5261400/12/267211400
مهاباد1حسن زاده سيدمحمد3خنداني سينامعماري370.04بابوبكر رويان5271400/12/267221400
مهاباد1رضواني مهران1رحماني كمالعمران370.04بابوبكر رويان5281400/12/267221400
مهاباد2رسول نژاد يونس2آشناگر يوسفتاسيسات مكانيكي370.04بابوبكر رويان5291400/12/267221400
مهاباد2شريفي رحيم2حسيني قدسي سبزي سامانتاسيسات برقي370.04بابوبكر رويان5301400/12/267221400
مهاباد2معروفي سيامند2سلطاني فاروقمعماري154.67بيوسف  پيره باب5311400/12/267261400
مهاباد1خاوشي خبات2محمداميني يوسفعمران154.67بيوسف  پيره باب5321400/12/267261400
مهاباد2قرنفلي ميديا1مصطفي پور جوانتاسيسات مكانيكي154.67بيوسف  پيره باب5331400/12/267261400
مهاباد2كريم زاده سهيال2حسيني قدسي سبزي سامانتاسيسات برقي154.67بيوسف  پيره باب5341400/12/267261400
مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن2غفاري ايوبمعماري251.62برسول  زارع5351400/12/267401400
مهاباد1قبله گاهي محمد1كيان مهر اميرعمران251.62برسول  زارع5361400/12/267401400
مهاباد2ابراهيمي آكام3حسيني سيدانورتاسيسات مكانيكي251.62برسول  زارع5371400/12/267401400
مهاباد2شريفي رحيم3تيشي كريمتاسيسات برقي251.62برسول  زارع5381400/12/267401400
مهاباد3سالكي اميد2مروتي آسومعماري226الف-Aمليحه احمدي5391400/12/267421400
مهاباد2حيدري سردار3زرين محمدمعماري242.31باسمعيل محمودي5401400/12/267431400
مهاباد1رياحي فرهاد1كرباسيان محمدرشيدعمران242.31باسمعيل محمودي5411400/12/267431400
مهاباد2پورمحمداقدم فرزاد3حسين پور شهابتاسيسات مكانيكي242.31باسمعيل محمودي5421400/12/267431400
مهاباد2استادرحماني خليل2حاجي زاده طاهرتاسيسات برقي242.31باسمعيل محمودي5431400/12/267431400
مهاباد2بهرامي شيرين آب محسن1فرخي كرد خليلمعماري398.51بابراهيم شريفي كور اباد5441400/12/267691400
مهاباد1پاسباني طاهر3شيردل ريبوارعمران398.51بابراهيم شريفي كور اباد5451400/12/267691400
مهاباد2رشيدزاده مسعود2حسن زاده اميرتاسيسات مكانيكي398.51بابراهيم شريفي كور اباد5461400/12/267691400
مهاباد2محمدي طاهر2حسيني قدسي سبزي سامانتاسيسات برقي398.51بابراهيم شريفي كور اباد5471400/12/267691400
مهاباد1سلطاني سليمان2فتاحي سيدفتاحعمران384.78الف-Aهيوا عثماني و شركا5481400/12/267721400
مهاباد1خورشيدي جمال2صديقي فرهادعمران371.9بسيامك  گودرزي5491400/12/275441400
مهاباد1زبيري سروه3شريف زاده كيوانتاسيسات مكانيكي371.9بسيامك  گودرزي5501400/12/275441400
مهاباد1ساالرعشايري فاخر3تيشي كريمتاسيسات برقي371.9بسيامك  گودرزي5511400/12/275441400
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مهاباد2آرست قهرمان1فيضي زاده فرهادمعماري530.9برحيم بومي بومي5521400/12/275581400
مهاباد2پورمحمد اقدم احمد1شاهنگيان هاشمعمران530.9برحيم بومي بومي5531400/12/275581400
مهاباد2محمودزاده ته وار2مصطفوي نيا ناصرتاسيسات مكانيكي530.9برحيم بومي بومي5541400/12/275581400
مهاباد2شريفي رحيم1جهيني فرزادتاسيسات برقي530.9برحيم بومي بومي5551400/12/275581400
مهاباد2رحماني سعيد2اشنويه طاهرمعماري542بفتاح فرزانه5561400/12/275941400
مهاباد1هوشيار محسن2فتحي هژيرعمران542بفتاح فرزانه5571400/12/275941400
مهاباد2رحماني هيمن2مصطفوي نيا ناصرتاسيسات مكانيكي542بفتاح فرزانه5581400/12/275941400
مهاباد2خاوري هيرش1جهيني فرزادتاسيسات برقي542بفتاح فرزانه5591400/12/275941400
مهاباد1حسن زاده سيدمحمد1رستمي اسماعيلمعماري1077.32ج-Aشبنم شمس الديني5601400/12/276341400
مهاباد1پورآذر جالل2درويشي رشيدعمران1077.32ج-Aشبنم شمس الديني5611400/12/276341400
مهاباد1مجيدپور احمد1رحيمي ابراهيمتاسيسات مكانيكي1077.32ج-Aشبنم شمس الديني5621400/12/276341400
مهاباد1احمدپور شهاب1حسني فرد كامرانتاسيسات برقي1077.32ج-Aشبنم شمس الديني5631400/12/276341400
مهاباد2ابراهيم نژاديان ناصر3سبيلي سميهمعماري518.77بسعدي پروزن5641400/12/276551400
مهاباد1قبله گاهي محمد1قاضي قاسمعمران518.77بسعدي پروزن5651400/12/276551400
مهاباد2ابراهيمي آكام1يوسفي ناصرتاسيسات مكانيكي518.77بسعدي پروزن5661400/12/276551400
مهاباد2شريفي رحيم1جهيني فرزادتاسيسات برقي518.77بسعدي پروزن5671400/12/276551400
مهاباد3مصطفي نژاد فاروق2داباش شيركوعمران214.94الف-Aسيد احمد دهار5681400/12/277751400
مهاباد2مروتي آسو1براهيا ناصرمعماري233.6بزهرا  حسين زاده5691400/12/277791400
مهاباد2سيدصالحي سيدئاسو1نژادي جاللعمران233.6بزهرا  حسين زاده5701400/12/277791400
مهاباد2رحماني هيمن1استادقادري ادريستاسيسات مكانيكي233.6بزهرا  حسين زاده5711400/12/277791400
مهاباد1سلطاني سليمان2حيدرنيا اميرعمران211.47الف-Aحليمه حاجي عبداله پور5721400/12/279101400
مهاباد2سيدصالحي سيدئاسو2پورمند هيمنعمران109.71الف-Aابوبكر قرينه5731400/12/279211400
مهاباد2مستاني فريناز2مروتي آسومعماري356.28بصديق  عبدالي5741400/12/279341400
مهاباد2سيدصالحي سيدئاسو1خالندي بايزيدعمران356.28بصديق  عبدالي5751400/12/279341400
مهاباد1سپهرانجم علي3معروفي آذر اميرتاسيسات مكانيكي356.28بصديق  عبدالي5761400/12/279341400
مهاباد2حاجي زاده طاهر3تيشي كريمتاسيسات برقي356.28بصديق  عبدالي5771400/12/279341400
مياندوآب2محمدپور شريفلو سجاد2قليزاده اعظممعماري271بمحمدرضا حمدي5781400/12/242231400
مياندوآب1ذوقي نادر2باقرنژاد نويدعمران271بمحمدرضا حمدي5791400/12/242231400
مياندوآب1عشقي آذر الناز2ابراهيمي قارياغدي بابكتاسيسات مكانيكي271بمحمدرضا حمدي5801400/12/242231400
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مياندوآب2نقي پور اصل مياندوآب مهسا3نگهبان بيژنتاسيسات برقي271بمحمدرضا حمدي5811400/12/242231400
مياندوآب0---2فتحي فرامرزمعماري600بعليرضا حسن زاده5821400/12/252801400
مياندوآب1ناصري مرتضي2حمدي حسينعمران600بعليرضا حسن زاده5831400/12/252801400
مياندوآب1عشقي آذر الناز3روشنايي بهنامتاسيسات مكانيكي600بعليرضا حسن زاده5841400/12/252801400
مياندوآب2نقي پور اصل مياندوآب مهسا3اسگندري حجتتاسيسات برقي600بعليرضا حسن زاده5851400/12/252801400
مياندوآب1رحيمي الهوردي1نوري محمدعمران191الف-Aاصالن مرادي زاده5861400/12/253351400
مياندوآب2بالكانيان مياندوآب ميثم2لطفيان اكرمعمران157الف-Aوحيد رستگاري5871400/12/253431400
مياندوآب2امامي شاپور2زينالفام يعقوبمعماري260بغضنفر محمودي نصيركندي5881400/12/253441400
مياندوآب1فرجامي صالح2عباسي مهديهعمران260بغضنفر محمودي نصيركندي5891400/12/253441400
مياندوآب1عباسي يلدا1گل افشان قره چال توحيدتاسيسات مكانيكي260بغضنفر محمودي نصيركندي5901400/12/253441400
مياندوآب2ابراهيمي هوشيار مهران3اسگندري حجتتاسيسات برقي260بغضنفر محمودي نصيركندي5911400/12/253441400
مياندوآب3حسن پور عادل2خاقاني آرشعمران169الف-Aاسداله - رسول يزداني5921400/12/2691400
مياندوآب2بخشي بالكانلو عادل2پناهي نگينمعماري225بعلي مرادي5931400/12/263391400
مياندوآب1نريماني سعيد2محبوبي هاديعمران225بعلي مرادي5941400/12/263391400
مياندوآب2نديريان مياندوآب نيما3برادران سجادتاسيسات مكانيكي225بعلي مرادي5951400/12/263391400
مياندوآب2فروزش رضوان3اسگندري حجتتاسيسات برقي225بعلي مرادي5961400/12/263391400
مياندوآب1نريماني يونس2خاقاني آرشعمران188الف-Aقبلعلي صادقيان5971400/12/263401400
مياندوآب1نيك فرنام بيت اله1حسن زاده حسنعمران156الف-Aفاطمه بهادر سلطان آباد5981400/12/263411400
مياندوآب1حكيمي اصل مياندوآب مجتبي2پورحسين رويامعماري1028ج-Aامير رضاپور5991400/12/263471400
مياندوآب1غيوري مياندوآب تقي2فرهمند صفرعمران1028ج-Aامير رضاپور6001400/12/263471400
مياندوآب1عشقي آذر الناز2اسعدي جعفرتاسيسات مكانيكي1028ج-Aامير رضاپور6011400/12/263471400
مياندوآب1باقرفام بابك1فراج مياندوآب بابكتاسيسات برقي1028ج-Aامير رضاپور6021400/12/263471400
مياندوآب0---1سيفي عزيزنقشه برداري1028ج-Aامير رضاپور6031400/12/263471400
مياندوآب2بخشي بالكانلو عادل2پناهي نگينمعماري262بسجاد مباركي6041400/12/263501400
مياندوآب1جديدي ناصر1شمس حاصل قوپي عليعمران262بسجاد مباركي6051400/12/263501400
مياندوآب1شايان الناز3صابري آقمنار محمدتاسيسات مكانيكي262بسجاد مباركي6061400/12/263501400
مياندوآب2رضائي كشاور بهرام3اسگندري حجتتاسيسات برقي262بسجاد مباركي6071400/12/263501400
نقده3سلطاني كاموس صمد1غفوري يونسعمران320.7الف-Aحسين صوفي احمدي6081400/12/243981400
نقده3مولودي آذر فريدون2حمزه نادرعمران220.76الف-Aفريبا  مولودي آذر6091400/12/244011400
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نقده2حسين زاده قره قشالق مرتضي2رسولي نسب كاوهمعماري450.3باسفنديار  فيضي پور6101400/12/253861400
نقده1نوري آالگوز فرهاد1بلباسي كاموس مسعودعمران450.3باسفنديار  فيضي پور6111400/12/253861400
نقده2قليزاده چيانه منصور1رحيمي قادرتاسيسات مكانيكي450.3باسفنديار  فيضي پور6121400/12/253861400
نقده2قاضي سعيدي ندا1كرمي نقده عبدالهتاسيسات برقي450.3باسفنديار  فيضي پور6131400/12/253861400
نقده3مصطفي واحد2ابراهيم نژاديان حمزهعمران341.5الف-Aكمال غفاري6141400/12/253941400
نقده1صادق پور اژدر2رحيمي اسفنديارعمران132.9الف-Aعبداهللا  اماني 6151400/12/254061400
نقده3مصطفي واحد1تقي زاده قلعه جوقي بهنامعمران350.24الف-Aنجم الدين مرسلي6161400/12/254081400
نقده2چاخرلو حامد2يارمحمدي ناصرمعماري308.28برسول مختاري6171400/12/254111400
نقده1عسگري حاجي فيروز جليل1ولي پور عادلعمران308.28برسول مختاري6181400/12/254111400
نقده2قاضي سعيدي ندا1تيمورپور بهنامتاسيسات برقي308.28برسول مختاري6191400/12/254111400
نقده1صادق پور اژدر2ابراهيمي مرام جاللعمران182.23الف-Aمجتبي بني آدم ديزجي6201400/12/254131400
نقده2شيخي پور عبداله2ابراهيمي مرام جاللعمران159.09الف-Aنگار اصغرپور6211400/12/254161400
نقده3سلطاني كاموس صمد1غفوري يونسعمران221.58الف-Aعلي لطفي6221400/12/264001400
نقده1اكبري فرهاد2قليزاده چيانه منصورتاسيسات مكانيكي308.28برسول مختاري6231400/12/264111400
نقده3سلطاني كاموس صمد1فتحي بهروزعمران211.4الف-Aيوسف اسكندري6241400/12/264171400
نقده3محمودپور محسن3فاطمي حامدعمران328.2الف-Aجالل دادروان6251400/12/264181400
نقده3سلطاني كاموس صمد3محبوبي منوچهرعمران184.17الف-Aحامد حمزه خليفاني6261400/12/264191400


