
میانگین ریالی تاریخ ارجاعحوزه قضایینام خانوادگینامرشتهکد ارجاعردیف

1396/04/015,500,000ارومیهپاک دین اصلجعفرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی1140

1396/04/015,500,000ارومیهپرحامحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی2140

1396/04/015,500,000ارومیهاللهیاریعلیرضاامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3141

1396/04/1225,000,000ارومیهعابدینیمحمدحسابداری و حسابرسی4146

1396/04/246,500,000ارومیهعظیمیسیمینکشاورزی و منابع طبیعی5159

1396/04/266,500,000ارومیهبهرادعبداالحدکشاورزی و منابع طبیعی6163

1396/04/266,500,000ارومیهقاضیاحمدکشاورزی و منابع طبیعی7163

1396/04/266,500,000ارومیهیعقوبیعلیکشاورزی و منابع طبیعی8163

1396/04/285,500,000ارومیهزهتابی آذرفهیمهحوادث ناشی از کار9168

1396/04/285,500,000ارومیهعلی نژادحمیدحوادث ناشی از کار10168

1396/04/285,500,000ارومیهنقی زادهسپیدهحوادث ناشی از کار11168

1396/04/3125,000,000ارومیهسالم زادهحمیدحسابداری و حسابرسی12171

1396/05/086,500,000چالدرانفرهمندمحمد امینکشاورزی و منابع طبیعی13185

1396/05/125,500,000ارومیهتیموریعیسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی14187

1396/05/125,500,000ارومیهدیهیمنادرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی15187

1396/05/125,500,000ارومیهغنی زادهمنوچهرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی16187

1396/05/1415,000,000ارومیهقدمیاری پیرمرادرضابرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات17191

1396/05/235,500,000ارومیهخلیل آریاحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی18210

1396/05/235,500,000ارومیهرفیع زادهعلی اکبرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی19210

1396/05/235,500,000ارومیهمرشد زادهحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی20210

1396/05/248,500,000ارومیهعابدیرضاراه و ساختمان21211

1396/05/317,500,000ارومیهاحمدیمحمدمعادن22218

1396/06/048,500,000ارومیهاسدیحسینراه و ساختمان23224

1396/06/206,000,000خویصمدزادهحمیدامور آتش سوزی و آتش نشانی24248

1396/06/205,500,000خویحاجی حسینلوعلیحوادث ناشی از کار25249

1396/06/205,500,000ارومیهحسین زاده تقلید آبادرضاحوادث ناشی از کار26249

1396/06/205,500,000ارومیهحیدر اسدیساسانحوادث ناشی از کار27249

1396/06/205,500,000ارومیهصابونچیسیامکحوادث ناشی از کار28249
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1396/06/205,500,000ارومیهمنتظمیتورجحوادث ناشی از کار29249

1396/06/205,500,000خوییاوریرضاحوادث ناشی از کار30249

1396/06/236,500,000ارومیهحسینیسید جعفرکشاورزی و منابع طبیعی31252

1396/06/308,500,000ارومیهمهر آرایوسفراه و ساختمان32260

1396/07/066,500,000سلماسابوطالبی کهنه شهریمیرحمیدکشاورزی و منابع طبیعی33269

1396/07/254,500,000ارومیهبشیریراحلهتعیین نفقه34287

1396/07/254,500,000ارومیهبهبودیفریدونتعیین نفقه35287

1396/07/254,500,000ارومیهحسن زاده سراییهوشنگتعیین نفقه36287

1396/08/088,500,000ارومیهعلیزادهعنایتراه و ساختمان37293

1396/08/098,500,000ارومیهقشالقی ایازیغالمرضاراه و ساختمان38295

1396/08/248,500,000ارومیهفرزینحسنعلیراه و ساختمان39310

1396/08/255,500,000ارومیهحیدر زاده رادارشدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی40314

1396/08/255,500,000ارومیهذوالفقاریداریوشامور وسائط نقلیه موتوری زمینی41314

1396/08/255,500,000ارومیهوکیل زادهمیرزا آقاامور وسائط نقلیه موتوری زمینی42314

1396/08/255,500,000ارومیهصابونچیسیامکحوادث ناشی از کار43315

1396/09/018,500,000ارومیهسید حسینیسید رضاراه و ساختمان44320

1396/09/055,500,000ارومیهپورصمدآیدنلومحمدتقیلوازم خانگی و اداری45329

1396/09/126,500,000ارومیهبیضاویلقمانامور ثبتی46332

1396/09/126,500,000ارومیهجبرائیلی عربلویاسفندیارامور ثبتی47332

1396/09/126,500,000ارومیهشاهیلویعوضامور ثبتی48332

1396/09/1225,000,000ارومیهفائدفراسماعیلحسابداری و حسابرسی49333

1396/09/125,500,000ارومیهصلح خواهژیالحوادث ناشی از کار50334

1396/09/188,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت51340

1396/09/295,500,000ارومیهبشیریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی52353

1396/09/295,500,000ارومیهفرخی زادهمجیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی53353

1396/09/295,500,000ارومیهمالزاده برهانلومنصورامور وسائط نقلیه موتوری زمینی54353

1396/10/175,500,000ارومیهصدیق زادهفرازحوادث ناشی از کار55380

1396/10/1725,000,000ارومیهشادمنشهابیلحسابداری و حسابرسی56381

1396/10/1725,000,000ارومیهواحد میاندوآبارژنگحسابداری و حسابرسی57381

1396/10/194,500,000ارومیهدانشمحمدامینتعیین نفقه58386

1396/10/306,500,000ارومیهامینیایلخانکشاورزی و منابع طبیعی59413

1396/11/088,500,000ارومیهمرادی سعیدلوحسینراه و ساختمان60429

1396/11/0825,000,000ارومیهمسعودیانصالح الدینحسابداری و حسابرسی61432

1396/11/157,500,000ارومیهصحراییفرامرزمعادن62444

1396/11/195,500,000ارومیهاکبریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی63457

1396/11/195,500,000ارومیهسرشارقاسمامور وسائط نقلیه موتوری زمینی64457

1396/11/195,500,000ارومیهمعتمدیانحمیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی65457

1396/11/298,500,000ارومیهپور علیبهمنتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت66470

1396/11/298,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت67470



1396/11/298,500,000ارومیههومنجلیلتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت68470

1396/12/0825,000,000ارومیهدبیریحسینحسابداری و حسابرسی69481

1396/12/1425,000,000ارومیهاحمدزادهعبدالرضاحسابداری و حسابرسی70495

1396/12/1425,000,000ارومیهاسکندریعلیحسابداری و حسابرسی71495

1396/12/1425,000,000ارومیهجوادیابراهیمحسابداری و حسابرسی72495

1396/12/1425,000,000ارومیهحاجی حسینلوطهماسبحسابداری و حسابرسی73495

1396/12/1425,000,000ارومیهرشید زادهعبدالعزیزحسابداری و حسابرسی74495

1396/12/1425,000,000ارومیهطوریابراهیمحسابداری و حسابرسی75495

1396/12/168,500,000ارومیهپاکمهرمهدیراه و ساختمان76498

1396/12/208,500,000ارومیهپیرایشرسولراه و ساختمان77501

1396/12/208,500,000ارومیهجوان کیارضاراه و ساختمان78501

1396/12/208,500,000ارومیهمعماریحبیبراه و ساختمان79501

1396/12/278,500,000ارومیهرسولیمهرانراه و ساختمان80513

1397/01/148,500,000ارومیهموسوی اصلمیر حسنراه و ساختمان81517

1397/01/265,500,000ارومیهحسین زاده تقلید آبادرضاحوادث ناشی از کار82532

1397/01/265,500,000ارومیهزهتابی آذرفهیمهحوادث ناشی از کار83532

1397/01/265,500,000ارومیهعلی نژادحمیدحوادث ناشی از کار84532

1397/01/295,500,000ارومیهصدیق زادهفرازحوادث ناشی از کار85537

1397/01/295,500,000ارومیهصلح خواهژیالحوادث ناشی از کار86538

1397/01/295,500,000ارومیهمنتظمیتورجحوادث ناشی از کار87538

1397/01/295,500,000ارومیهنقی زادهسپیدهحوادث ناشی از کار88538

1397/01/298,500,000ارومیهاشرفی بدلبویوسفتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت89539

1397/02/018,500,000ارومیهقلی پورنصرت الهراه و ساختمان90540

1397/02/038,500,000ارومیهپاکمهرحسنراه و ساختمان91547

1397/02/038,500,000ارومیهپور فالحامیرراه و ساختمان92547

1397/02/038,500,000ارومیهشهرستانی آذراسد الهراه و ساختمان93547

1397/02/038,500,000ارومیهقمری قره قشالقعزیزراه و ساختمان94547

1397/02/038,500,000ارومیهمهرجویامحمدراه و ساختمان95547

1397/02/038,500,000ارومیهنجل احمدجاللراه و ساختمان96547

1397/02/038,500,000ارومیهنوبهاریمنصورراه و ساختمان97547

1397/02/038,500,000ارومیههاشم زادهجعفرراه و ساختمان98547

1397/02/118,500,000ارومیهغنی دلنورعلیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت99559

1397/02/118,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت100559

1397/02/118,500,000ارومیههومنجلیلتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت101559

1397/02/164,500,000ارومیهمویدی فرکامرانتعیین نفقه102564

1397/02/168,500,000ارومیهآذر پیشهقاسمراه و ساختمان103565

1397/02/168,500,000ارومیهسلیمیجعفرراه و ساختمان104565

1397/02/168,500,000ارومیهنوریداریوشراه و ساختمان105565

1397/02/308,500,000ارومیهنصیرپوراسالمراه و ساختمان106584



1397/02/3115,000,000ارومیهحسن زادهاسماعیلبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات107588

1397/02/3125,000,000ارومیهموقرحمیدحسابداری و حسابرسی108588

1397/03/056,500,000ارومیهپاشاپور محمدیارهوشنگکشاورزی و منابع طبیعی109594

1397/03/056,500,000ارومیهپیکارحسنکشاورزی و منابع طبیعی110594

1397/03/055,500,000ارومیهآقازاده قهرمانیمحمدرضا امور وسائط نقلیه موتوری زمینی111595

1397/03/055,500,000ارومیهحیدر زاده دیزجیعباسامور وسائط نقلیه موتوری زمینی112595

1397/03/055,500,000ارومیهفرمانیعباسامور وسائط نقلیه موتوری زمینی113595

1397/03/0815,000,000ارومیهامراللهیعبداهللبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات114603

1397/03/0815,000,000ارومیهباقرزاده محاسفیرسولبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات115603

1397/03/0815,000,000ارومیهپیش قدم چونقرالویونسبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات116603

1397/03/0815,000,000ارومیهخیر خواهیحبیببرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات117603

1397/03/0815,000,000ارومیهدیندار یالقوز آغاجفردینبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات118603

1397/03/0815,000,000ارومیهرازورزخسروبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات119603

1397/03/0815,000,000ارومیهرضازادهقادربرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات120603

1397/03/0815,000,000ارومیهضرغامی سلطان احمدیقاسمبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات121603

1397/03/0815,000,000ارومیهعبدیبهمنبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات122603

1397/03/0815,000,000ارومیههاشم زادههادیبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات123603

1397/03/086,500,000میاندوآباصغری فسندوزجوادکشاورزی و منابع طبیعی124604

1397/03/086,500,000ارومیهاطهریاکبرکشاورزی و منابع طبیعی125604

1397/03/086,500,000خویامینیسجادکشاورزی و منابع طبیعی126604

1397/03/086,500,000ارومیهتیموری سلماسیقادرکشاورزی و منابع طبیعی127604

1397/03/086,500,000ارومیهجلیلیرسولکشاورزی و منابع طبیعی128604

1397/03/086,500,000ارومیهجلیلیفریدونکشاورزی و منابع طبیعی129604

1397/03/086,500,000ارومیهحسن زاده قورت تپهعبدالهکشاورزی و منابع طبیعی130604

1397/03/086,500,000ارومیهحصاریسید هدایتکشاورزی و منابع طبیعی131604

1397/03/086,500,000خویدرستیسلطان علیکشاورزی و منابع طبیعی132604

1397/03/086,500,000خویعامری فرجوادکشاورزی و منابع طبیعی133604

1397/03/086,500,000میاندوآبفاتحمجتبیکشاورزی و منابع طبیعی134604

1397/03/086,500,000میاندوآبمجاهدکریمکشاورزی و منابع طبیعی135604

1397/03/086,500,000ارومیهمنتظریعفت الزمانکشاورزی و منابع طبیعی136604

1397/03/086,500,000ارومیهیعقوبیعلیکشاورزی و منابع طبیعی137604

1397/03/088,500,000میاندوآبابراهیمیایرجراه و ساختمان138605

1397/03/088,500,000مهابادادیب مهرجمالراه و ساختمان139605

1397/03/088,500,000ارومیهپاکمهرمهدیراه و ساختمان140605

1397/03/088,500,000ارومیهجوان کیارضاراه و ساختمان141605

1397/03/088,500,000ارومیهچمنعلی احمدیوحیدراه و ساختمان142605

1397/03/088,500,000ارومیهحبیبیعلیرضاراه و ساختمان143605

1397/03/088,500,000میاندوآبحسین زادهشهرامراه و ساختمان144605

1397/03/088,500,000ارومیهخضریهیواراه و ساختمان145605



1397/03/088,500,000ارومیهرسولیمهرانراه و ساختمان146605

1397/03/088,500,000میاندوآبسروشعباسراه و ساختمان147605

1397/03/088,500,000ارومیهسیروس رضاییامیر علیراه و ساختمان148605

1397/03/088,500,000خویعباس زادهیوسفراه و ساختمان149605

1397/03/088,500,000ارومیهعمرانیقربانراه و ساختمان150605

1397/03/088,500,000ارومیهقلی پورنصرت الهراه و ساختمان151605

1397/03/088,500,000مهابادگنجعلیرضاراه و ساختمان152605

1397/03/088,500,000ارومیهمصطفویخسروراه و ساختمان153605

1397/03/088,500,000ارومیهموسوی اصلمیر حسنراه و ساختمان154605

1397/03/088,500,000ارومیهنوبهاریمنصورراه و ساختمان155605

1397/03/108,500,000ارومیهافشینمهدیراه و ساختمان156609

1397/03/108,500,000ارومیهحبیبیعلیرضاراه و ساختمان157609

1397/03/108,500,000ارومیهرحمانی دیدارمحمدراه و ساختمان158609

1397/03/178,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت159611

1397/03/2025,000,000ارومیهجهانگیریرامینحسابداری و حسابرسی160617

1397/03/2025,000,000ارومیهرجبیرحمتحسابداری و حسابرسی161617

1397/03/2025,000,000ارومیهمصفافرهادحسابداری و حسابرسی162617

1397/03/218,500,000ارومیهقدیمیصادقراه و ساختمان163619

1397/04/028,500,000ارومیهدهقان ریگ آبادیمصطفیراه و ساختمان164640

1397/04/094,500,000ارومیهخلیل زادهحیدر علیتعیین نفقه165652

1397/04/245,500,000ارومیهرضاییمحمد مهدیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی166697

1397/04/314,500,000ارومیهتموزیرویاتعیین نفقه167704

1397/05/065,500,000ارومیهحیدر اسدیساسانحوادث ناشی از کار168716

1397/05/088,500,000ارومیهاحمدی آذرمنصورراه و ساختمان169718

1397/05/088,500,000ارومیهجعفرنژادرضاراه و ساختمان170718

1397/05/088,500,000ارومیهصابر رضاییسید وحیدراه و ساختمان171718

1397/05/115,000,000ارومیهآرمیونمحمد رضامهندسی محیط زیست172730

1397/05/135,500,000ارومیهتیموریعیسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی173731

1397/05/135,500,000ارومیهحیدر زاده رادارشدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی174734

1397/05/135,500,000ارومیهخلیل آریاحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی175734

1397/05/135,500,000ارومیهوکیل زادهمیرزا آقاامور وسائط نقلیه موتوری زمینی176734

1397/05/158,500,000ارومیهپور علیبهمنتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت177736

1397/05/158,500,000ارومیهاشرفی بدلبویوسفتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت178737

1397/05/206,500,000ارومیهخلیل زادهعلیامور ثبتی179749

1397/05/216,000,000ارومیهخیراله نیاحسین(ترابری)امور حمل و نقل 180751

1397/05/216,000,000ارومیهسلمان زادهمنوچهر(ترابری)امور حمل و نقل 181751

1397/05/216,000,000ارومیهیامچی لو علمداریرسول(ترابری)امور حمل و نقل 182751

1397/05/286,500,000ارومیهپاشازاده انگنهحسنکشاورزی و منابع طبیعی183765

1397/05/305,500,000ارومیهزهتابی آذرفهیمهحوادث ناشی از کار184769



1397/06/065,500,000ارومیهدیهیمنادرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی185778

1397/06/065,500,000ارومیهذوالفقاریداریوشامور وسائط نقلیه موتوری زمینی186778

1397/06/065,500,000ارومیهغنی زادهمنوچهرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی187778

1397/06/124,500,000ارومیهاستقبالی کوزه کنانیرحیمتعیین نفقه188788

1397/06/124,500,000ارومیهخلیل زادهحیدر علیتعیین نفقه189788

1397/06/124,500,000ارومیهمحمدی فالحنسیمتعیین نفقه190788

1397/06/138,500,000ارومیهغنی دلنورعلیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت191792

1397/06/135,500,000خویابراهیم پورغالمعلیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی192795

1397/06/135,500,000ارومیهپاک دین اصلجعفرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی193795

1397/06/135,500,000ارومیهپرحامحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی194795

1397/06/188,500,000ارومیهدهخدارضاراه و ساختمان195798

1397/06/215,500,000ارومیهعلی نژادحمیدحوادث ناشی از کار196806

1397/06/256,500,000ارومیهایریلومحمد رضاکشاورزی و منابع طبیعی197812

1397/06/256,500,000ارومیهعبدی کردلرفرخکشاورزی و منابع طبیعی198812

1397/06/256,500,000ارومیهعماریپرویزکشاورزی و منابع طبیعی199812

1397/06/258,500,000پیرانشهرپیله وری سلماسیجوادراه و ساختمان200814

1397/07/038,500,000ارومیهحسن زاد آذرحسینراه و ساختمان201820

1397/07/038,500,000ارومیهقهرمانینصیرراه و ساختمان202820

1397/07/038,500,000ارومیهواقفیرضاراه و ساختمان203820

1397/07/048,500,000خویشریفییدالهتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت204823

1397/07/074,500,000ارومیهابراهیمی مطلقاکبرتعیین نفقه205828

1397/07/074,500,000ارومیهبهبودیفریدونتعیین نفقه206828

1397/07/074,500,000ارومیهحبیبیسمیهتعیین نفقه207828

1397/07/074,500,000ارومیهحسن زاده سراییهوشنگتعیین نفقه208828

1397/07/074,500,000پیرانشهرطالب زادهبانوتعیین نفقه209828

1397/07/078,500,000ارومیهحسن زادهمهدیراه و ساختمان210833

1397/07/078,500,000ارومیهصبح دلحسنراه و ساختمان211833

1397/07/078,500,000ارومیهمحمدیمحمد علیراه و ساختمان212833

1397/07/085,500,000ارومیهصلح خواهژیالحوادث ناشی از کار213834

1397/07/085,500,000ارومیهمنتظمیتورجحوادث ناشی از کار214834

1397/07/085,500,000ارومیهنقی زادهسپیدهحوادث ناشی از کار215834

1397/07/155,500,000ارومیهحسین زاده تقلید آبادرضاحوادث ناشی از کار216846

1397/07/155,500,000ارومیهصابونچیسیامکحوادث ناشی از کار217846

1397/07/155,500,000ارومیهصدیق زادهفرازحوادث ناشی از کار218846

1397/07/188,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت219850

1397/07/258,500,000ارومیهاکبری دیلمقانیناصرراه و ساختمان220857

1397/07/258,500,000ارومیهشیرازه محبترامینراه و ساختمان221857

1397/07/258,500,000ارومیهشکریوحیدراه و ساختمان222857

1397/07/258,500,000ارومیهصبوریبهمنراه و ساختمان223857



1397/07/258,500,000ارومیهعباسیشهرامراه و ساختمان224857

1397/07/258,500,000ارومیهمنیریتیمورراه و ساختمان225857

1397/07/258,500,000ارومیههادیفرمهدیراه و ساختمان226857

1397/07/256,500,000ارومیهبیضاویلقمانامور ثبتی227858

1397/07/256,500,000ارومیهحسین زادهابراهیمامور ثبتی228858

1397/07/256,500,000ارومیهعلیزادهمختارامور ثبتی229858

1397/07/256,500,000ارومیهفرخ زاده صوفیناصرامور ثبتی230858

1397/07/256,500,000ارومیهفیروزیکمالامور ثبتی231858

1397/07/288,500,000ارومیهجوان کیاامیرراه و ساختمان232864

1397/07/286,500,000ارومیهرسولی صدقیانیمیرحسنکشاورزی و منابع طبیعی233864

1397/07/295,500,000ارومیهرفیع زادهعلی اکبرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی234865

1397/07/295,500,000ارومیهمرشد زادهحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی235865

1397/07/295,500,000ارومیهمالزاده برهانلومنصورامور وسائط نقلیه موتوری زمینی236865

1397/07/298,500,000ارومیهدهخدارضاراه و ساختمان237870

1397/08/095,500,000ارومیهبشیریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی238884

1397/08/095,500,000ارومیهسرشارقاسمامور وسائط نقلیه موتوری زمینی239884

1397/08/095,500,000ارومیهفرخی زادهمجیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی240884

1397/08/105,500,000ارومیهحیدر اسدیساسانحوادث ناشی از کار241888

1397/08/105,500,000ارومیهزهتابی آذرفهیمهحوادث ناشی از کار242888

1397/08/105,500,000ارومیهعلی نژادحمیدحوادث ناشی از کار243888

1397/08/138,500,000ارومیهآذر پیشهقاسمراه و ساختمان244902

1397/08/138,500,000ارومیهقاسم زادهفرشیدراه و ساختمان245902

1397/08/138,500,000ارومیهنوریداریوشراه و ساختمان246902

1397/08/216,000,000ارومیهاکبری کنگرلوییحسنامور بازرگانی247977

1397/08/216,000,000ارومیهحیدریحسنامور بازرگانی248977

1397/08/276,500,000ارومیهجبرائیلی عربلویاسفندیارامور ثبتی249990

1397/08/276,500,000ارومیهشاهیلویعوضامور ثبتی250990

1397/08/278,500,000ارومیههومنجلیلتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت251991

1397/08/278,500,000ارومیهآذرخشترابنقشه برداری و اطالعات مکانی252992

1397/08/278,500,000ارومیهرحمانیلطف علینقشه برداری و اطالعات مکانی253992

1397/08/278,500,000ارومیهملکی ینگی آبادجعفرنقشه برداری و اطالعات مکانی254992

1397/08/278,500,000ارومیهترکمان زاد قدیمیبهمنراه و ساختمان255993

1397/08/278,500,000چایپارهرضائیعلیراه و ساختمان256993

1397/08/278,500,000ارومیهنادیرحیمراه و ساختمان257993

1397/08/275,000,000ارومیهخلیل زادهفریدمهندسی آب258993

1397/08/275,000,000ارومیهزیرک جوانمردکریممهندسی آب259993

1397/08/275,000,000ارومیهلعل شهسواریوسفمهندسی آب260993

1397/09/088,500,000ارومیهالوفینایبراه و ساختمان2611033

1397/09/086,500,000ارومیهخرسندیعلیرضاکشاورزی و منابع طبیعی2621033



1397/09/106,500,000ارومیهدیلمقانی حسنلوییمحمد رضاکشاورزی و منابع طبیعی2631036

1397/09/108,500,000ارومیهقاسمیفریباراه و ساختمان2641037

1397/09/115,500,000ارومیهحسین زاده تقلید آبادرضاحوادث ناشی از کار2651046

1397/09/115,500,000ارومیهصابونچیسیامکحوادث ناشی از کار2661046

1397/09/115,500,000ارومیهصدیق زادهفرازحوادث ناشی از کار2671046

1397/09/145,500,000ارومیهحیدر زاده دیزجیعباسامور وسائط نقلیه موتوری زمینی2681050

1397/09/145,500,000ارومیهحیدر اسدیساسانحوادث ناشی از کار2691052

1397/09/188,500,000ارومیهشعبانی برنج آبادرضاراه و ساختمان2701064

1397/09/188,500,000سلماسمحمدی کوچمشکیالهویردیراه و ساختمان2711064

1397/09/2525,000,000ارومیهبهنام کهنه شهریسعیدحسابداری و حسابرسی2721080

1397/09/278,500,000ارومیهبالی کورچین قلعهموسینقشه برداری و اطالعات مکانی2731085

1397/09/278,500,000ارومیهپاسبانسعیدنقشه برداری و اطالعات مکانی2741085

1397/09/278,500,000ارومیهنقیبیفریدوننقشه برداری و اطالعات مکانی2751085

1397/10/0525,000,000ارومیهسجادیسجادحسابداری و حسابرسی2761107

1397/10/178,500,000اشنویهاله قلی پورحمیدراه و ساختمان2771133

1397/10/206,500,000سلماسجوان نجف آبادغالمعلیکشاورزی و منابع طبیعی2781135

1397/10/206,500,000سلماسسیدی کهنه شهریمیر قاسمکشاورزی و منابع طبیعی2791135

1397/10/206,500,000سلماسنجفیعلیکشاورزی و منابع طبیعی2801135

1397/10/255,500,000ارومیهاللهیاریعلیرضاامور وسائط نقلیه موتوری زمینی2811145

1397/10/268,500,000ارومیهقاسم زادهفرشیدراه و ساختمان2821148

1397/10/308,500,000ارومیهعزیز کالنتریحسینراه و ساختمان2831151

1397/10/305,500,000ارومیهآقازاده قهرمانیمحمدرضا امور وسائط نقلیه موتوری زمینی2841152

1397/10/305,500,000ارومیهاکبریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی2851152

1397/10/305,500,000ارومیهدیهیمنادرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی2861152

1397/10/305,500,000ارومیهرضاییمحمد مهدیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی2871152

1397/10/305,500,000ارومیهغنی زادهمنوچهرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی2881152

1397/11/078,500,000ارومیهداننده ساری بگلوحسینراه و ساختمان2891171

1397/11/078,500,000ارومیهرحمانزاد باالنجیسلیمانراه و ساختمان2901171

1397/11/078,500,000ارومیهفکرتعباسعلیراه و ساختمان2911171

1397/11/078,500,000ارومیهنجاتی اسالملورحیمراه و ساختمان2921171

1397/11/078,500,000ارومیهنیک مرامسیروسراه و ساختمان2931171

1397/11/138,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت2941183

1397/11/168,500,000ارومیهپور علیبهمنتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت2951193

1397/11/166,500,000ارومیهخامودچیایرجکشاورزی و منابع طبیعی2961197

1397/11/278,500,000ارومیهغنی دلنورعلیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت2971211

1397/11/276,500,000ارومیهپیرمرادیعلیکشاورزی و منابع طبیعی2981212

1397/12/0125,000,000ارومیهبازارباشیداودحسابداری و حسابرسی2991231

1397/12/0125,000,000ارومیهجداری شیروانیمحمد رضاحسابداری و حسابرسی3001231

1397/12/0125,000,000ارومیهمددی قراکلکجعفرحسابداری و حسابرسی3011231



1397/12/0125,000,000ارومیهنیک بختمرتضیحسابداری و حسابرسی3021231

1397/12/026,500,000ارومیهبیضاویلقمانامور ثبتی3031234

1397/12/065,500,000ارومیهآقازاده قهرمانیمحمدرضا امور وسائط نقلیه موتوری زمینی3041241

1397/12/075,500,000ارومیهدیهیمنادرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3051242

1397/12/075,500,000ارومیهفرمانیعباسامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3061242

1397/12/075,500,000ارومیهمعتمدیانحمیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3071242

1397/12/0825,000,000ارومیهبهرام پورنادرحسابداری و حسابرسی3081244

1397/12/0825,000,000ارومیهخیریمنصورحسابداری و حسابرسی3091244

1397/12/0825,000,000ارومیهشجاعحمیدحسابداری و حسابرسی3101244

1397/12/088,500,000ارومیهعابدیرضاراه و ساختمان3111247

1397/12/088,500,000ارومیهعدل دوستغالمرضاراه و ساختمان3121247

1397/12/088,500,000ارومیهلطف زاد پاکمنوچهرراه و ساختمان3131247

1397/12/115,500,000ارومیهپاک دین اصلجعفرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3141251

1397/12/115,500,000ارومیهتیموریعیسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3151251

1397/12/115,500,000ارومیهذوالفقاریداریوشامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3161251

1397/12/115,500,000ارومیهنظمیامیر سقراطامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3171251

1397/12/1225,000,000ارومیهبرواریفریدحسابداری و حسابرسی3181255

1397/12/1225,000,000ارومیهعابدینیمحمدحسابداری و حسابرسی3191255

1397/12/1225,000,000ارومیهفتاحیرضاحسابداری و حسابرسی3201255

1397/12/1225,000,000ارومیهگالبیکریمحسابداری و حسابرسی3211255

1397/12/1225,000,000ارومیهیاریرسولحسابداری و حسابرسی3221255

1397/12/128,500,000ارومیهاشرفی بدلبویوسفتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3231256

1397/12/128,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3241256

1397/12/1225,000,000ارومیهسالم زادهحمیدحسابداری و حسابرسی3251257

1397/12/204,500,000ارومیهتایوغاکبرتعیین نفقه3261280

1397/12/225,500,000ارومیهوکیل زادهمیرزا آقاامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3271282

1397/12/236,500,000نقدهابراهیمیموسیکشاورزی و منابع طبیعی3281283

1397/12/238,500,000ارومیههومنجلیلتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3291284

1397/12/235,500,000ارومیهخلیل آریاحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3301286

1397/12/235,500,000ارومیهنظمیامیر سقراطامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3311286

1397/12/278,500,000ارومیهافشین فروحیدراه و ساختمان3321292

1397/12/276,500,000ارومیهمشکوتمیر وفاکشاورزی و منابع طبیعی3331295

1397/12/278,500,000ارومیهخداپناهسلیمانراه و ساختمان3341299

1397/12/2725,000,000ارومیهفائدفراسماعیلحسابداری و حسابرسی3351300

1397/12/2725,000,000ارومیهمسعودیانصالح الدینحسابداری و حسابرسی3361300

1397/12/276,500,000ارومیهخامودچیمحمد حسینکشاورزی و منابع طبیعی3371301

1397/12/278,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3381303

1398/01/175,500,000ارومیهحیدر زاده رادارشدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3391308

1398/01/175,500,000ارومیهرفیع زادهعلی اکبرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3401308



1398/01/175,500,000ارومیهمرشد زادهحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3411308

1398/01/175,500,000ارومیهنظمیامیر سقراطامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3421308

1398/01/186,500,000ارومیهایقانی نژادسیف الهکشاورزی و منابع طبیعی3431310

1398/01/208,500,000ارومیهمیرشاکیسید محمدراه و ساختمان3441318

1398/01/208,500,000ارومیهنصیرپوراسالمراه و ساختمان3451318

1398/01/245,500,000ارومیهتقوا منشنادرلوازم خانگی و اداری3461328

1398/01/2515,000,000ارومیهشیخ محمدی دیزجیابوالفضلبرق، ماشین و تأسیسات کارخانجات3471329

1398/01/256,000,000ارومیهاحمدزادهخسروتأسیسات ساختمانی3481329

1398/01/256,000,000ارومیهتقوی قره تپهحسنتأسیسات ساختمانی3491329

1398/01/256,000,000ارومیهعباسی یغموراعلیلیالتأسیسات ساختمانی3501329

1398/02/095,500,000ارومیهمالزاده برهانلومنصورامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3511375

1398/02/098,500,000ارومیهآقازاده حبشیمجیدراه و ساختمان3521376

1398/02/118,500,000ارومیهقشالقی ایازیغالمرضاراه و ساختمان3531384

1398/02/125,500,000ارومیهزهتابی آذرفهیمهحوادث ناشی از کار3541385

1398/02/125,500,000ارومیهمنتظمیتورجحوادث ناشی از کار3551385

1398/02/125,500,000ارومیهنقی زادهسپیدهحوادث ناشی از کار3561385

1398/02/218,500,000ارومیهپور علیبهمنتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3571412

1398/02/246,000,000خویصمدزادهحمیدامور آتش سوزی و آتش نشانی3581417

1398/02/268,500,000ارومیهغنی دلنورعلیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3591423

1398/02/2625,000,000ارومیهبرواریفریدحسابداری و حسابرسی3601424

1398/02/318,500,000ارومیهافشین فروحیدراه و ساختمان3611438

1398/03/285,500,000ارومیهبشیریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3621527

1398/03/285,500,000ارومیهتیموریعیسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3631527

1398/03/285,500,000ارومیهخلیل آریاحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3641527

1398/04/055,500,000ارومیهباباپور فرخرانحیدرلوازم خانگی و اداری3651559

1398/04/055,500,000ارومیهقهرمان بامدادیداودلوازم خانگی و اداری3661559

1398/04/058,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3671560

1398/04/068,500,000ارومیهاسدیحسینراه و ساختمان3681562

1398/04/068,500,000ارومیهسید حسینیسید رضاراه و ساختمان3691562

1398/04/068,500,000ارومیهمهر آرایوسفراه و ساختمان3701562

1398/04/108,500,000مهابادمحالیمحمدراه و ساختمان3711566

1398/04/108,500,000ارومیهمهرجویامحمدراه و ساختمان3721568

1398/04/158,500,000ارومیهپور علیبهمنتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3731574

1398/04/158,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3741574

1398/04/158,500,000ارومیههومنجلیلتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3751574

1398/04/158,500,000مهاباددانش پایهامیرراه و ساختمان3761575

1398/04/266,500,000ارومیهسکوتی اسکوییرضاکشاورزی و منابع طبیعی3771843

1398/04/266,500,000ارومیهمهرنگسیف اهللکشاورزی و منابع طبیعی3781843

1398/04/296,500,000نقدهمحمدی ریشکانیرحیمامور ثبتی3791854



1398/05/018,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3801864

1398/05/058,500,000پیرانشهرخالدیسلیمانراه و ساختمان3811874

1398/05/148,500,000ارومیهمنظمیطاهرراه و ساختمان3821915

1398/05/2325,000,000ارومیهواحد میاندوآبارژنگحسابداری و حسابرسی3831946

1398/05/266,500,000ارومیهقائمیاننادرکشاورزی و منابع طبیعی3841954

1398/05/275,500,000ارومیهصابونچیسیامکحوادث ناشی از کار3851957

1398/05/275,500,000ارومیهعلی نژادحمیدحوادث ناشی از کار3861957

1398/05/275,500,000ارومیهمنتظمیتورجحوادث ناشی از کار3871957

1398/05/318,500,000ارومیهاشرفی بدلبویوسفتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3881965

1398/05/318,500,000ارومیهپور علیبهمنتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3891965

1398/05/318,500,000ارومیهغنی دلنورعلیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3901965

1398/05/318,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3911965

1398/05/318,500,000ارومیههومنجلیلتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت3921965

1398/06/026,500,000ارومیهقمریسید یعقوبامور ثبتی3931979

1398/06/038,500,000ارومیهمرادی سعیدلوحسینراه و ساختمان3941985

1398/06/065,500,000ارومیهاکبریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3951993

1398/06/065,500,000ارومیهخلیل آریاحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3961993

1398/06/065,500,000ارومیهسرشارقاسمامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3971993

1398/06/065,500,000ارومیهغنی زادهمنوچهرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3981993

1398/06/065,500,000ارومیهوکیل زادهمیرزا آقاامور وسائط نقلیه موتوری زمینی3991993

1398/06/095,500,000ارومیهعلی نژادحمیدحوادث ناشی از کار4002002

1398/06/166,500,000ارومیهرحیم زادهعبدالهکشاورزی و منابع طبیعی4012031

1398/06/165,500,000ارومیهشجاعیجهانگیرلوازم خانگی و اداری4022032

1398/06/175,500,000ارومیهمنتظمیتورجحوادث ناشی از کار4032036

1398/06/208,500,000ارومیهاشرفی بدلبویوسفتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4042037

1398/06/206,500,000ارومیهخسرویاسمعیلامور ثبتی4052040

1398/06/206,500,000ارومیهخیریعلیامور ثبتی4062040

1398/06/206,500,000ارومیهرستم زادهعزتامور ثبتی4072040

1398/06/238,500,000ارومیهغفوریحسینراه و ساختمان4082046

1398/06/268,500,000ارومیهعلیزادهعنایتراه و ساختمان4092058

1398/06/268,500,000ارومیهفرزینحسنعلیراه و ساختمان4102058

1398/06/268,500,000ارومیهمعماریحبیبراه و ساختمان4112058

1398/06/268,500,000ارومیهپیرایشرسولراه و ساختمان4122059

1398/07/035,000,000ارومیهجوهریالمیراامور ورزشی4132099

1398/07/038,500,000ارومیهاشرفی بدلبویوسفتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4142100

1398/07/038,500,000ارومیهغنی دلنورعلیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4152100

1398/07/038,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4162100

1398/07/038,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4172100

1398/07/038,500,000ارومیههومنجلیلتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4182100



1398/07/065,500,000ارومیهحسین زاده تقلید آبادرضاحوادث ناشی از کار4192107

1398/07/065,500,000ارومیهصدیق زادهفرازحوادث ناشی از کار4202107

1398/07/065,500,000ارومیهحیدر اسدیساسانحوادث ناشی از کار4212109

1398/07/065,500,000ارومیهزهتابی آذرفهیمهحوادث ناشی از کار4222109

1398/07/065,500,000ارومیهصابونچیسیامکحوادث ناشی از کار4232109

1398/07/065,500,000ارومیهصدیق زادهفرازحوادث ناشی از کار4242109

1398/07/065,500,000ارومیهنقی زادهسپیدهحوادث ناشی از کار4252109

1398/07/095,500,000ارومیهحسین زاده تقلید آبادرضاحوادث ناشی از کار4262124

1398/07/095,500,000ارومیهحیدر اسدیساسانحوادث ناشی از کار4272124

1398/07/095,500,000ارومیهزهتابی آذرفهیمهحوادث ناشی از کار4282124

1398/07/098,500,000ارومیهآذرخشترابنقشه برداری و اطالعات مکانی4292126

1398/07/108,500,000ارومیهپور فالحامیرراه و ساختمان4302127

1398/07/108,500,000ارومیهقمری قره قشالقعزیزراه و ساختمان4312127

1398/07/108,500,000ارومیهنجل احمدجاللراه و ساختمان4322127

1398/07/116,500,000ارومیهنوری بارجوقسعیدامور ثبتی4332134

1398/07/156,500,000مهابادرشید زادهعبدالفتاحامور ثبتی4342146

1398/07/168,500,000ارومیههاشم زادهجعفرراه و ساختمان4352148

1398/07/185,500,000مهابادجعفردوست بستانیشهرامامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4362156

1398/07/208,500,000ارومیهصبوریبهمنراه و ساختمان4372158

1398/07/208,500,000ارومیهپاکمهرحسنراه و ساختمان4382160

1398/07/206,500,000ارومیهشیرعلیزادهوحیدکشاورزی و منابع طبیعی4392161

1398/07/215,500,000ارومیهپرحامحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4402165

1398/07/218,500,000ارومیهخداپناهسلیمانراه و ساختمان4412165

1398/07/217,500,000ارومیهقم قلعهآواتمعادن4422166

1398/07/216,000,000ارومیهحبیب زاده شریفعلیرضابرق، الکترونیک و مخابرات4432169

1398/08/018,500,000ارومیهپور علیبهمنتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4442197

1398/08/018,500,000ارومیهغنی دلنورعلیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4452198

1398/08/018,500,000پیرانشهربوداقیقادرراه و ساختمان4462199

1398/08/045,500,000ارومیهپاک دین اصلجعفرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4472203

1398/08/045,500,000ارومیهرضاییمحمد مهدیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4482203

1398/08/045,500,000ارومیهفرمانیعباسامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4492203

1398/08/095,500,000ارومیهعلی نژادحمیدحوادث ناشی از کار4502215

1398/08/118,500,000ارومیهسلیمیجعفرراه و ساختمان4512216

1398/08/116,500,000ارومیهمستعانمحمدکشاورزی و منابع طبیعی4522216

1398/08/116,500,000ارومیهواعظعطاالهکشاورزی و منابع طبیعی4532216

1398/08/126,500,000ارومیهخسرویاسمعیلامور ثبتی4542223

1398/08/126,500,000ارومیهخلیل زادهعلیامور ثبتی4552223

1398/08/126,500,000ارومیهقمریسید یعقوبامور ثبتی4562223

1398/08/126,500,000ارومیهمظفریعزیزامور ثبتی4572223



1398/08/126,500,000ارومیهمینوسرشتعلیامور ثبتی4582223

1398/08/146,500,000ارومیهرستم زادهعزتامور ثبتی4592255

1398/08/168,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4602262

1398/08/185,500,000ارومیهاللهیاریعلیرضاامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4612264

1398/08/185,500,000ارومیهحیدر زاده رادارشدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4622264

1398/08/185,500,000ارومیهرفیع زادهعلی اکبرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4632264

1398/08/185,500,000ارومیهفرخی زادهمجیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4642264

1398/08/185,500,000ارومیهمعتمدیانحمیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4652264

1398/08/186,500,000ارومیهمصطفاییرضاامور ثبتی4662265

1398/08/186,500,000ارومیهقربانیمقصودکشاورزی و منابع طبیعی4672268

1398/08/268,500,000پیرانشهرسامیرشیدراه و ساختمان4682307

1398/08/266,500,000ارومیهپیکارحسنکشاورزی و منابع طبیعی4692308

1398/08/266,500,000ارومیهحسینیسید جعفرکشاورزی و منابع طبیعی4702308

1398/08/266,500,000ارومیهقاضیاحمدکشاورزی و منابع طبیعی4712308

1398/08/275,500,000ارومیهحیدر زاده دیزجیعباسامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4722311

1398/08/275,500,000ارومیهمرشد زادهحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4732311

1398/08/275,500,000ارومیهمالزاده برهانلومنصورامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4742311

1398/09/045,500,000ارومیهصلح خواهژیالحوادث ناشی از کار4752337

1398/09/045,500,000ارومیهمنتظمیتورجحوادث ناشی از کار4762337

1398/09/045,500,000ارومیهنقی زادهسپیدهحوادث ناشی از کار4772337

1398/09/045,500,000ارومیههمتیعمادلوازم خانگی و اداری4782338

1398/09/078,500,000ارومیهاشرفی بدلبویوسفتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4792353

1398/09/078,500,000ارومیههومنجلیلتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4802353

1398/09/075,500,000ارومیهبشیریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4812356

1398/09/075,500,000ارومیهسرشارقاسمامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4822356

1398/09/075,500,000ارومیهفرخی زادهمجیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4832356

1398/09/108,500,000ارومیهاشرفی بدلبویوسفتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4842366

1398/09/108,500,000ارومیهپور علیبهمنتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4852366

1398/09/108,500,000ارومیهغنی دلنورعلیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4862366

1398/09/118,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت4872373

1398/09/118,500,000ارومیهنوریداریوشراه و ساختمان4882376

1398/09/125,500,000ارومیهصدیق زادهفرازحوادث ناشی از کار4892380

1398/09/125,500,000ارومیهصلح خواهژیالحوادث ناشی از کار4902380

1398/09/125,500,000ارومیهنقی زادهسپیدهحوادث ناشی از کار4912380

1398/09/196,500,000ارومیهپیرمرادیعلیکشاورزی و منابع طبیعی4922408

1398/09/196,500,000ارومیهخامودچیایرجکشاورزی و منابع طبیعی4932408

1398/09/196,500,000ارومیهخامودچیمحمد حسینکشاورزی و منابع طبیعی4942408

1398/09/198,500,000ارومیهبرقیبهزادراه و ساختمان4952409

1398/09/198,500,000ارومیهلعل شهسواروحیدراه و ساختمان4962409



1398/09/235,500,000ارومیهاکبریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4972430

1398/09/235,500,000ارومیهحیدر زاده دیزجیعباسامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4982430

1398/09/235,500,000ارومیهمعتمدیانحمیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی4992430

1398/09/255,500,000ارومیهحسین زاده تقلید آبادرضاحوادث ناشی از کار5002438

1398/09/255,500,000ارومیهصدیق زادهفرازحوادث ناشی از کار5012438

1398/09/255,500,000ارومیهصلح خواهژیالحوادث ناشی از کار5022438

1398/09/275,500,000ارومیهآقازاده قهرمانیمحمدرضا امور وسائط نقلیه موتوری زمینی5032449

1398/09/275,500,000ارومیهاللهیاریعلیرضاامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5042449

1398/09/275,500,000ارومیهتیموریعیسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5052449

1398/09/275,500,000ارومیهحیدر زاده رادارشدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5062449

1398/09/275,500,000ارومیهذوالفقاریداریوشامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5072449

1398/09/275,500,000ارومیهرضاییمحمد مهدیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5082449

1398/09/275,500,000ارومیهفرمانیعباسامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5092449

1398/09/276,500,000ارومیهخرسندیاروجعلیکشاورزی و منابع طبیعی5102450

1398/10/028,500,000ارومیهافشینمهدیراه و ساختمان5112467

1398/10/028,500,000مهاباددانش پایهامیرراه و ساختمان5122467

1398/10/028,500,000ارومیهوطن خواهرضاراه و ساختمان5132467

1398/10/055,500,000ارومیهدیهیمنادرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5142486

1398/10/055,500,000ارومیهغنی زادهمنوچهرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5152486

1398/10/055,500,000ارومیهوکیل زادهمیرزا آقاامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5162486

1398/10/085,500,000ارومیهبشیریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5172493

1398/10/085,500,000ارومیهرفیع زادهعلی اکبرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5182493

1398/10/085,500,000ارومیهفرخی زادهمجیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5192493

1398/10/096,500,000چالدرانآقازادهغالمکشاورزی و منابع طبیعی5202496

1398/10/096,500,000ارومیهجبارزادهعلیکشاورزی و منابع طبیعی5212496

1398/10/096,500,000چالدرانفرهمندمحمد امینکشاورزی و منابع طبیعی5222496

1398/10/115,500,000ارومیهاکبریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5232513

1398/10/115,500,000ارومیهسرشارقاسمامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5242513

1398/10/115,500,000ارومیهمعتمدیانحمیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5252513

1398/10/146,000,000ارومیهصدیقی مغانجوقیسعیدبرق، الکترونیک و مخابرات5262516

1398/10/2225,000,000ارومیهمحمدی حمزه کندیمیر جعفرحسابداری و حسابرسی5272558

1398/10/228,500,000ارومیهقلی پورنصرت الهراه و ساختمان5282561

1398/10/228,500,000ارومیهغنی دلنورعلیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5292563

1398/10/228,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5302563

1398/10/228,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5312563

1398/10/256,500,000ارومیهآذری پویاسعیدکشاورزی و منابع طبیعی5322576

1398/10/256,500,000ارومیهپرویزیرحیمکشاورزی و منابع طبیعی5332577

1398/10/306,500,000ارومیهصادقی بازرگانیبرومندکشاورزی و منابع طبیعی5342587

1398/11/086,500,000ارومیهبهرادعبداالحدکشاورزی و منابع طبیعی5352621



1398/11/084,500,000ارومیهبشیریراحلهتعیین نفقه5362622

1398/11/084,500,000ارومیهدانشمحمدامینتعیین نفقه5372622

1398/11/084,500,000ارومیهغالمپور متینجعفرتعیین نفقه5382622

1398/11/126,500,000ارومیهقاضیاحمدکشاورزی و منابع طبیعی5392633

1398/11/128,500,000ارومیهرحمانزاد باالنجیسلیمانراه و ساختمان5402635

1398/11/136,500,000ارومیهعماریپرویزکشاورزی و منابع طبیعی5412643

1398/11/136,500,000ارومیهقاسم آقاییکمالامور ثبتی5422644

1398/11/136,500,000ارومیهمصطفاییرضاامور ثبتی5432644

1398/11/136,500,000ارومیهمینوسرشتعلیامور ثبتی5442644

1398/11/136,500,000ارومیهنوری بارجوقسعیدامور ثبتی5452644

1398/11/148,500,000ارومیهداننده ساری بگلوحسینراه و ساختمان5462652

1398/11/148,500,000ارومیهفکرتعباسعلیراه و ساختمان5472652

1398/11/148,500,000ارومیهنیک مرامسیروسراه و ساختمان5482652

1398/11/155,500,000ارومیهصلح خواهژیالحوادث ناشی از کار5492666

1398/11/165,500,000ارومیهپاک دین اصلجعفرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5502668

1398/11/165,500,000ارومیهپرحامحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5512668

1398/11/165,500,000ارومیهمالزاده برهانلومنصورامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5522668

1398/11/168,500,000ارومیهوطن خواهرضاراه و ساختمان5532670

1398/11/195,500,000ارومیهمرشد زادهحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5542677

1398/11/197,500,000ارومیهعلی اشرفیان آذریشهراممعادن5552677

1398/11/198,500,000ارومیهرحمانی دیدارمحمدراه و ساختمان5562683

1398/11/238,500,000بوکانخودکاممحمدراه و ساختمان5572698

1398/11/266,500,000ارومیهمطلبیاسماعیلکشاورزی و منابع طبیعی5582706

1398/11/308,500,000ارومیهغنی دلنورعلیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5592736

1398/11/308,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5602736

1398/11/308,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5612736

1398/12/058,500,000خویگل آراعادل تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5622761

1398/12/0525,000,000ماکواحمدزادهرسولحسابداری و حسابرسی5632761

1398/12/055,500,000ارومیهمرادی پوررضاحوادث ناشی از کار5642766

1398/12/078,500,000بوکانعباسیابراهیمراه و ساختمان5652776

1398/12/078,500,000ارومیهاسکندری قرابقلومجتبیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5662778

1398/12/078,500,000ارومیهغنی دلنورعلیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5672778

1398/12/078,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5682778

1398/12/078,500,000بوکانکریمی جوانجعفرراه و ساختمان5692779

1398/12/088,500,000ارومیهشهرستانی آذراسد الهراه و ساختمان5702788

1398/12/216,000,000خویحسن پورمحمدبرق، الکترونیک و مخابرات5712843

1398/12/216,000,000خویعظیم زادهحسنتأسیسات ساختمانی5722843

1398/12/218,500,000خویوکیلی ساعتلومرتضیراه و ساختمان5732843

1399/01/178,500,000ارومیهاسکندری قرابقلومجتبیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5742852



1399/01/178,500,000ارومیهعاشوریصفرتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5752852

1399/01/178,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت5762852

1399/01/1725,000,000ارومیهباقرزاده هوشمندیکمالحسابداری و حسابرسی5772855

1399/01/178,500,000ارومیهمحمدنژادمهدینقشه برداری و اطالعات مکانی5782856

1399/01/178,500,000بوکانحسین زادهفرهادراه و ساختمان5792857

1399/02/115,500,000ارومیهابراهیمیحاتم امور وسائط نقلیه موتوری زمینی5802929

1399/02/115,500,000ارومیهذوالفقاریداریوشامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5812929

1399/02/115,500,000ارومیهسعیدیعلیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5822929

1399/02/144,500,000ارومیهخلیل زادهحیدر علیتعیین نفقه5832943

1399/02/158,500,000ارومیهاباذریولی راه و ساختمان5842951

1399/02/165,500,000ارومیهحیدر زاده دیزجیعباسامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5852956

1399/02/165,500,000ارومیهفرمانیعباسامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5862956

1399/02/165,500,000ارومیهمالزاده برهانلومنصورامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5872956

1399/02/226,500,000ارومیهزاهدمنشمهنازکشاورزی و منابع طبیعی5882985

1399/02/226,500,000ارومیهشیرپنجه گلمانخانهداریوشامور ثبتی5892986

1399/02/248,500,000بوکانرحیم پورجلیلراه و ساختمان5903004

1399/02/246,500,000ارومیهجلیلیفریدونکشاورزی و منابع طبیعی5913007

1399/02/246,500,000ارومیهقربانیمقصودکشاورزی و منابع طبیعی5923007

1399/02/306,000,000ارومیهفریورافشیندامپروری و دامپزشکی5933040

1399/03/036,500,000ارومیهفتح اله زادهعبدالهکشاورزی و منابع طبیعی5943070

1399/03/225,500,000ارومیهابراهیمیحاتم امور وسائط نقلیه موتوری زمینی5953218

1399/03/225,500,000ارومیهسعیدیعلیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5963218

1399/03/225,500,000ارومیهضیاءالدین مکاریرسولامور وسائط نقلیه موتوری زمینی5973218

1399/03/316,500,000ارومیهامینیایلخانکشاورزی و منابع طبیعی5983282

1399/03/316,500,000ارومیهعظیمیسیمینکشاورزی و منابع طبیعی5993282

1399/03/316,500,000ارومیهعلی وند رشکانیمجیدکشاورزی و منابع طبیعی6003282

1399/03/316,500,000ارومیهخیریعلیامور ثبتی6013283

1399/04/018,500,000ارومیهعاشوریصفرتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت6023301

1399/04/025,500,000ارومیهمشهدی جعفرلوسعید امور وسائط نقلیه موتوری زمینی6033311

1399/04/046,500,000ارومیهپاشازاده انگنهحسنکشاورزی و منابع طبیعی6043342

1399/04/046,500,000ارومیهطلعت قوشچیمحمد باقرکشاورزی و منابع طبیعی6053342

1399/04/046,500,000ارومیهمشکوتحسینکشاورزی و منابع طبیعی6063342

1399/04/076,500,000ارومیهخیریعلیامور ثبتی6073365

1399/04/115,500,000ارومیهابراهیمیحاتم امور وسائط نقلیه موتوری زمینی6083414

1399/04/115,500,000ارومیهسعیدیعلیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6093414

1399/04/115,500,000ارومیهضیاءالدین مکاریرسولامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6103414

1399/04/114,500,000ارومیهحاجیلواسماعیلتعیین نفقه6113425

1399/04/114,500,000ارومیهیوسف زادهمنصورتعیین نفقه6123425

1399/04/158,500,000ارومیهاسکندری قرابقلومجتبیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت6133453



1399/04/158,500,000ارومیهعاشوریصفرتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت6143453

1399/04/158,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت6153453

1399/04/178,500,000بوکاننصرالهیجمالراه و ساختمان6163475

1399/04/186,500,000ارومیهجبرائیلی عربلویاسفندیارامور ثبتی6173493

1399/04/186,500,000ارومیهحسین زاده نقدهجعفرامور ثبتی6183493

1399/04/186,500,000ارومیهشاهیلویعوضامور ثبتی6193493

1399/04/186,500,000ارومیهشیرپنجه گلمانخانهداریوشامور ثبتی6203493

1399/04/186,500,000ارومیهفرخ زاده صوفیناصرامور ثبتی6213493

1399/04/195,500,000ارومیهآقازاده قهرمانیمحمدرضا امور وسائط نقلیه موتوری زمینی6223507

1399/04/195,500,000ارومیهاللهیاریعلیرضاامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6233507

1399/04/195,500,000ارومیهپرحامحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6243507

1399/04/216,500,000ارومیهایقانی نژادسیف الهکشاورزی و منابع طبیعی6253516

1399/04/216,500,000ارومیهسکوتی اسکوییرضاکشاورزی و منابع طبیعی6263516

1399/04/216,500,000ارومیهعبدی کردلرفرخکشاورزی و منابع طبیعی6273516

1399/04/218,500,000مهابادشریف زادهعلیراه و ساختمان6283522

1399/04/216,500,000خویاصغرزادهعباسکشاورزی و منابع طبیعی6293527

1399/04/298,500,000ارومیهاسکندری قرابقلومجتبیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت6303666

1399/05/135,500,000ارومیهجهان بخشفرزادحوادث ناشی از کار6313888

1399/05/135,500,000ارومیهمرادی پوررضاحوادث ناشی از کار6323888

1399/05/135,500,000ارومیهنصیریانجبرائیلحوادث ناشی از کار6333888

1399/05/156,500,000ارومیهخامودچیمحمد حسینکشاورزی و منابع طبیعی6343926

1399/05/268,500,000مهابادعباسیقادرراه و ساختمان6354065

1399/06/0425,000,000ارومیهعباس زادحسینحسابداری و حسابرسی6364184

1399/06/046,500,000ماکوطالبیاسمعیلکشاورزی و منابع طبیعی6374187

1399/06/188,500,000مهابادمحمدیهیواراه و ساختمان6384317

1399/06/195,500,000ارومیهابراهیمیحاتم امور وسائط نقلیه موتوری زمینی6394342

1399/06/195,500,000ارومیهسعیدیعلیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6404342

1399/06/195,500,000ارومیهضیاءالدین مکاریرسولامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6414342

1399/06/228,500,000خویورمزیارعلیراه و ساختمان6424379

1399/07/038,500,000ارومیهعزیزیبهمن تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت6434581

1399/07/038,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت6444581

1399/07/038,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت6454581

1399/07/076,500,000ارومیهقاسم آقاییکمالامور ثبتی6464642

1399/07/126,500,000ارومیهفتح الهیاحمدامور ثبتی6474694

1399/07/158,500,000خویدادگرقربانراه و ساختمان6484735

1399/07/165,500,000ارومیهابراهیمیحاتم امور وسائط نقلیه موتوری زمینی6494749

1399/07/165,500,000ارومیهرضاییمحمد مهدیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6504749

1399/07/165,500,000ارومیهضیاءالدین مکاریرسولامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6514749

1399/07/195,000,000ارومیهتوحید خواهجوادمهندسی آب6524763



1399/07/195,000,000ارومیهدیباییمصطفیمهندسی آب6534763

1399/07/195,000,000ارومیهغفاریعبدالرضامهندسی آب6544763

1399/07/225,500,000ارومیهصابونچیسیامکحوادث ناشی از کار6554798

1399/08/118,500,000ارومیهاحمدیسیامکراه و ساختمان6564967

1399/08/118,500,000ارومیهاحمدی آذرمنصورراه و ساختمان6574967

1399/08/118,500,000ارومیهامید بخشرضاراه و ساختمان6584967

1399/08/118,500,000ارومیهموسویفرشادراه و ساختمان6594967

1399/08/118,500,000ارومیهیگانهمعراجراه و ساختمان6604967

1399/08/148,500,000ارومیهرضازادهمحمد رضاراه و ساختمان6614993

1399/08/145,500,000ارومیهضیاءالدین مکاریرسولامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6624994

1399/08/208,500,000بوکانیوسف زادهفتاحراه و ساختمان6635080

1399/08/208,500,000ارومیهاحمدیسیامکراه و ساختمان6645087

1399/08/2425,000,000ارومیهتیموریعزیزحسابداری و حسابرسی6655137

1399/08/245,500,000ارومیهپاک دین اصلجعفرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6665138

1399/08/245,500,000ارومیهدیهیمنادرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6675138

1399/08/245,500,000ارومیهذوالفقاریداریوشامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6685138

1399/08/246,500,000ارومیهریاضی فرپرویزکشاورزی و منابع طبیعی6695139

1399/08/258,500,000اشنویهاله قلی پورحمیدراه و ساختمان6705142

1399/08/258,500,000اشنویهدهقانکریمراه و ساختمان6715142

1399/08/258,500,000اشنویهسعادت پورعثمانراه و ساختمان6725142

1399/08/286,500,000ارومیهفتح اله زادهعبدالهکشاورزی و منابع طبیعی6735193

1399/08/286,500,000ارومیهقائمیاننادرکشاورزی و منابع طبیعی6745193

1399/08/286,500,000ارومیهمشکوتمیر وفاکشاورزی و منابع طبیعی6755193

1399/08/285,500,000ارومیهتیموریعیسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6765198

1399/08/285,500,000ارومیهسعیدیعلیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6775198

1399/08/285,500,000ارومیهغنی زادهمنوچهرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6785198

1399/09/0125,000,000ارومیهعباس زادحسینحسابداری و حسابرسی6795228

1399/09/035,500,000ارومیهحیدر زاده رادارشدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6805240

1399/09/035,500,000ارومیهخلیل آریاحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6815240

1399/09/035,500,000ارومیهوکیل زادهمیرزا آقاامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6825240

1399/09/0325,000,000ارومیهاصفهانیسیدعلیحسابداری و حسابرسی6835244

1399/09/056,500,000ماکودبیریجوادکشاورزی و منابع طبیعی6845252

1399/09/058,500,000ارومیهلکعادلراه و ساختمان6855258

1399/09/055,500,000ارومیهبشیریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6865270

1399/09/055,500,000ارومیهرفیع زادهعلی اکبرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6875270

1399/09/055,500,000ارومیهمرشد زادهحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی6885270

1399/09/088,500,000ارومیهدهقان ریگ آبادیمصطفیراه و ساختمان6895281

1399/09/128,500,000ارومیهپوری محمدمرادعلیراه و ساختمان6905322

1399/09/188,500,000ارومیهموسوی مغانجوقیمیرمنصورراه و ساختمان6915397



1399/09/204,500,000ارومیهبشیریراحلهتعیین نفقه6925423

1399/09/204,500,000پیرانشهرطالب زادهبانوتعیین نفقه6935423

1399/09/204,500,000ارومیهمحمدی فالحنسیمتعیین نفقه6945423

1399/09/226,500,000ارومیهخرسندیاروجعلیکشاورزی و منابع طبیعی6955428

1399/09/226,500,000ارومیهشیرعلیزادهوحیدکشاورزی و منابع طبیعی6965428

1399/09/226,500,000ارومیهمشکوتحسینکشاورزی و منابع طبیعی6975428

1399/09/268,500,000خویطبیبیسید جمیلراه و ساختمان6985497

1399/09/268,500,000خویقاضی پورهادیراه و ساختمان6995497

1399/09/268,500,000خویقدسیمهردادراه و ساختمان7005497

1399/09/266,500,000ارومیهحسین زادهابراهیمامور ثبتی7015508

1399/09/266,500,000ارومیهعلیزادهمختارامور ثبتی7025508

1399/09/266,500,000ارومیهفیروزیکمالامور ثبتی7035508

1399/09/278,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت7045517

1399/09/296,000,000ارومیهحبیب زاده شریفعلیرضابرق، الکترونیک و مخابرات7055534

1399/09/308,500,000خوییعقوب زادهفرجراه و ساختمان7065541

1399/10/016,500,000ارومیهاطهریاکبرکشاورزی و منابع طبیعی7075558

1399/10/016,500,000ارومیهامینیایلخانکشاورزی و منابع طبیعی7085558

1399/10/016,500,000ارومیهمنتظریعفت الزمانکشاورزی و منابع طبیعی7095558

1399/10/065,500,000ارومیهحیدر اسدیساسانحوادث ناشی از کار7105615

1399/10/065,500,000ارومیهزهتابی آذرفهیمهحوادث ناشی از کار7115615

1399/10/065,500,000ارومیهعلی نژادحمیدحوادث ناشی از کار7125615

1399/10/078,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت7135618

1399/10/075,500,000ارومیهاکبریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی7145630

1399/10/075,500,000ارومیهسرشارقاسمامور وسائط نقلیه موتوری زمینی7155630

1399/10/075,500,000ارومیهفرخی زادهمجیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی7165630

1399/10/115,500,000ارومیهپرحامحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی7175697

1399/10/115,500,000ارومیهحیدر زاده دیزجیعباسامور وسائط نقلیه موتوری زمینی7185697

1399/10/115,500,000ارومیهمعتمدیانحمیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی7195697

1399/10/146,500,000ارومیهحسن زاده قورت تپهعبدالهکشاورزی و منابع طبیعی7205726

1399/10/155,500,000خویفارغیمحمدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی7215750

1399/10/155,500,000خویلیالی مراغیعلیرضاامور وسائط نقلیه موتوری زمینی7225750

1399/10/155,500,000خویولی زادهلطیفامور وسائط نقلیه موتوری زمینی7235750

1399/10/208,500,000ارومیهخضریهیواراه و ساختمان7245813

1399/10/247,500,000ارومیهاحمدیمحمدمعادن7255888

1399/10/247,500,000ارومیهبرمککمال الدینمعادن7265888

1399/10/247,500,000ارومیهصحراییفرامرزمعادن7275888

1399/10/247,500,000ارومیهعلی اشرفیان آذریشهراممعادن7285888

1399/10/247,500,000ارومیهقم قلعهآواتمعادن7295888

1399/10/246,500,000ارومیهپاشازاده انگنهحسنکشاورزی و منابع طبیعی7305895



1399/10/278,500,000ارومیهآقازاده حبشیمجیدراه و ساختمان7315909

1399/11/018,500,000ارومیهقاسمیفریباراه و ساختمان7325960

1399/11/048,500,000ارومیهاسدیحسینراه و ساختمان7335977

1399/11/048,500,000ارومیهامید بخشرضاراه و ساختمان7345977

1399/11/048,500,000ارومیهحسن زاد آذرحسینراه و ساختمان7355977

1399/11/0525,000,000ارومیهبری بوراچالوزینبحسابداری و حسابرسی7366008

1399/11/056,500,000ارومیهمهرنگسیف اهللکشاورزی و منابع طبیعی7376009

1399/11/075,500,000ارومیهجهان بخشفرزادحوادث ناشی از کار7386045

1399/11/075,500,000ارومیهمرادی پوررضاحوادث ناشی از کار7396045

1399/11/075,500,000ارومیهنصیریانجبرائیلحوادث ناشی از کار7406045

1399/11/146,500,000ارومیهپاشازاده انگنهحسنکشاورزی و منابع طبیعی7416157

1399/11/158,500,000مهاباددانش پایهامیرراه و ساختمان7426183

1399/11/158,500,000ارومیهواقفیرضاراه و ساختمان7436190

1399/11/214,500,000ارومیهبشیریراحلهتعیین نفقه7446296

1399/11/214,500,000ارومیهبهبودیفریدونتعیین نفقه7456296

1399/11/214,500,000ارومیهمحمدی فالحنسیمتعیین نفقه7466296

1399/11/255,500,000ارومیهاکبریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی7476340

1399/11/255,500,000ارومیهسعیدیعلیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی7486340

1399/11/255,500,000ارومیهغنی زادهمنوچهرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی7496340

1399/11/298,500,000خویعلی بابالومحمدرضا راه و ساختمان7506425

1399/11/298,500,000خوییعقوب زادهفرجراه و ساختمان7516425

1399/11/298,500,000خوییوسفیعلیراه و ساختمان7526425

1399/11/308,500,000ارومیههومنجلیلتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت7536429

1399/12/184,500,000ارومیهاستقبالی کوزه کنانیرحیمتعیین نفقه7546714

1399/12/184,500,000ارومیهحسن زاده سراییهوشنگتعیین نفقه7556714

1399/12/184,500,000ارومیهمویدی فرکامرانتعیین نفقه7566714

1399/12/195,500,000ارومیهزهتابی آذرفهیمهحوادث ناشی از کار7576751

1399/12/248,500,000میاندوآبطباطباییفرهادراه و ساختمان7586813

1399/12/268,500,000مهابادحاتمیحسنراه و ساختمان7596872

1399/12/268,500,000ارومیهمختاریکریمتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت7606874

1399/12/265,500,000ارومیهصلح خواهژیالحوادث ناشی از کار7616877

1400/01/076,500,000ارومیهاطهریاکبرکشاورزی و منابع طبیعی7626925

1400/01/1825,000,000ارومیهحاجی حسینلوطهماسبحسابداری و حسابرسی7637017

1400/01/2125,000,000ارومیهمحمدی حمزه کندیمیر جعفرحسابداری و حسابرسی7647057

1400/01/268,500,000ارومیهپور فالحامیرراه و ساختمان7657126

1400/01/268,500,000خویدونمزلومحمدرضاراه و ساختمان7667132

1400/01/266,500,000ارومیهقاسم آقاییکمالامور ثبتی7677133

1400/01/288,500,000مهابادتوحیدیرضاراه و ساختمان7687136

1400/01/314,500,000ارومیهتموزیرویاتعیین نفقه7697204



1400/02/128,500,000مهابادرحمانیامیرراه و ساختمان7707350

1400/02/258,500,000ارومیهپاکمهرحسنراه و ساختمان7717540

1400/02/258,500,000ارومیهخضریهیواراه و ساختمان7727541

1400/02/278,500,000خوییوسفیعلیراه و ساختمان7737561

1400/02/295,500,000ارومیهآقازاده قهرمانیمحمدرضا امور وسائط نقلیه موتوری زمینی7747601

1400/03/036,500,000ارومیهجلیلیفریدونکشاورزی و منابع طبیعی7757680

1400/03/036,500,000ارومیهمشکوتمیر وفاکشاورزی و منابع طبیعی7767691

1400/03/188,500,000مهاباددانش پایهامیرراه و ساختمان7777820

1400/03/225,500,000خویحاجی حسینلوعلیحوادث ناشی از کار7787851

1400/03/228,500,000ارومیهدهخدارضاراه و ساختمان7797866

1400/03/225,500,000ارومیهباباپور فرخرانحیدرلوازم خانگی و اداری7807867

1400/03/225,500,000ارومیهبستانچیوحیدلوازم خانگی و اداری7817867

1400/03/225,500,000ارومیهپورصمدآیدنلومحمدتقیلوازم خانگی و اداری7827867

1400/03/225,500,000ارومیهتقوا منشنادرلوازم خانگی و اداری7837867

1400/03/225,500,000ارومیهخلیلیسیروسلوازم خانگی و اداری7847867

1400/03/225,500,000ارومیهشجاعیجهانگیرلوازم خانگی و اداری7857867

1400/03/225,500,000ارومیهفریدنیامحمدلوازم خانگی و اداری7867867

1400/03/225,500,000ارومیهقهرمان بامدادیداودلوازم خانگی و اداری7877867

1400/03/225,500,000ارومیهنظمیارسطولوازم خانگی و اداری7887867

1400/03/225,500,000ارومیههمتیعمادلوازم خانگی و اداری7897867

1400/03/308,500,000خویسید طاهریمسعودراه و ساختمان7907937

1400/03/308,500,000ارومیهواقفیرضاراه و ساختمان7917938

1400/04/058,500,000ارومیهاسکندری قرابقلومجتبیتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت7928026

1400/04/058,500,000ارومیهعزیزیبهمن تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت7938026

1400/04/058,500,000ارومیهملکیمسعودتشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت7948026

1400/04/086,500,000ارومیهخامودچیمحمد حسینکشاورزی و منابع طبیعی7958055

1400/04/086,500,000ارومیهخرسندیاروجعلیکشاورزی و منابع طبیعی7968055

1400/04/086,500,000ارومیهسکوتی اسکوییرضاکشاورزی و منابع طبیعی7978055

1400/04/138,500,000ارومیههادیفرمهدیراه و ساختمان7988100

1400/04/138,500,000ارومیهاحمدی آذرمنصورراه و ساختمان7998110

1400/04/135,500,000مهابادجعفردوست بستانیشهرامامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8008111

1400/04/135,500,000نقدهرضائی کنگرلویینادرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8018111

1400/04/135,500,000نقدهکاظمی حصیریامیرعلیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8028111

1400/04/198,500,000ارومیهحسن زاد آذرحسینراه و ساختمان8038165

1400/04/196,500,000ماکواصغرزادهعلیکشاورزی و منابع طبیعی8048171

1400/04/196,500,000ماکوحسن خانیعلیکشاورزی و منابع طبیعی8058171

1400/04/196,500,000ماکوقلیزادگانعلی اشرفکشاورزی و منابع طبیعی8068171

1400/04/214,500,000بوکانحبیب زاده بوکانیکمال الدینتعیین نفقه8078198

1400/04/228,500,000مهابادگورکعبدالقادرراه و ساختمان8088204



1400/04/265,500,000ارومیهتیموریعیسیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8098227

1400/04/265,500,000ارومیهرحمانی قراقیهرسولامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8108227

1400/04/265,500,000ارومیهمرشد زادهحسنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8118227

1400/04/266,500,000ارومیهجلیلیفریدونکشاورزی و منابع طبیعی8128228

1400/04/274,500,000ارومیهحبیبیسمیهتعیین نفقه8138257

1400/05/0225,000,000ارومیهموقرحمیدحسابداری و حسابرسی8148280

1400/05/024,500,000میاندوآبنیک پورعلیتعیین نفقه8158287

1400/05/106,500,000ارومیهبیضاویلقمانامور ثبتی8168386

1400/05/318,500,000پیرانشهراسماعیلیعبدالهراه و ساختمان8178548

1400/05/315,500,000ارومیهاکبریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8188550

1400/05/315,500,000ارومیهپاک دین اصلجعفرامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8198550

1400/05/315,500,000ارومیهفرخی زادهمجیدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8208550

1400/06/048,500,000مهابادشاهین پورآرازراه و ساختمان8218601

1400/06/136,500,000ارومیهمینوسرشتعلیامور ثبتی8228719

1400/06/148,500,000ارومیهمعماریحبیبراه و ساختمان8238741

1400/06/208,500,000ارومیهرسولیمهرانراه و ساختمان8248814

1400/06/208,500,000پیرانشهربوداقیقادرراه و ساختمان8258836

1400/06/235,500,000ارومیهحیدر زاده رادارشدامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8268889

1400/06/236,000,000ارومیهصدیقی مغانجوقیسعیدبرق، الکترونیک و مخابرات8278903

1400/06/236,500,000ارومیهحسن زاده قورت تپهعبدالهکشاورزی و منابع طبیعی8288904

1400/06/236,500,000نقدهرنجی تکانتپهحسینکشاورزی و منابع طبیعی8298904

1400/06/236,500,000ارومیهیعقوبیعلیکشاورزی و منابع طبیعی8308904

1400/06/275,500,000ارومیهابراهیمیحاتم امور وسائط نقلیه موتوری زمینی8318933

1400/06/275,500,000ارومیهبشیریبهمنامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8328933

1400/06/275,500,000ارومیهضیاءالدین مکاریرسولامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8338933

1400/06/2725,000,000ارومیهعابدینیمحمدحسابداری و حسابرسی8348934

1400/06/308,500,000پیرانشهرسامیرشیدراه و ساختمان8358990

1400/06/315,500,000ارومیهآقازاده قهرمانیمحمدرضا امور وسائط نقلیه موتوری زمینی8369002

1400/06/315,500,000ارومیهذوالفقاریداریوشامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8379002

1400/06/315,500,000ارومیهرضاییمحمد مهدیامور وسائط نقلیه موتوری زمینی8389002

1400/06/318,500,000ارومیهاسدیحسینراه و ساختمان8399003

1400/06/318,500,000ارومیهترکمان زاد قدیمیبهمنراه و ساختمان8409003

1400/06/318,500,000ارومیهحبیبیعلیرضاراه و ساختمان8419003

6,697,500,000


