
توضیحاتمعاضدتیمبلغ پرداختیگزارش نهاییشماره نامه دریافتیرشته مورد نیازمرجع مورد تقاضاکارشناسان معرفی شده/کارشناستاربخشماره دبیرخانه

✓ 2,000,000                         دارد1398028001154332راه و ساختمان(معاضدتی)دادسرای انقالب شهرستان بهارمحمود مشایخی کرهرودی991021399/01/14

✓139802800113330حسابداری و حسابرسی(معاضدتی)دادسرای انقالب شهرستان کبودراهنگسید علی ملیحی991011399/01/14

خیر 7,000,000                        دارد99/1191معادنسازمان صنعت معدن و تجارت استان همدانمحمد بشیر یوسفی یگانه99011041399/01/16
روستای ارزانفود

10 ساعت 99/02/18تحویل حسابداری در تاریخ 

تحویل حسابداری 5,000,000                        دارد14/7/6474تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی استان همدانداریوش رادمهر99011081399/01/17

راه و ساختمانمحمد سخائیان

راه و ساختمانحسین صمدیان

راه و ساختمانمسعود کرمی

خیر177/06/99/410راه و ساختمانبیمارستان آتیه تامین اجتماعیعباس مالمیر99011221399/01/19
(9/025/000)تعیین اجاره بها محل پارکینگ

99/03/12تحویل حسابداری 

خیر177/06/99/411راه و ساختمانبیمارستان آتیه تامین اجتماعیعباس مالمیر99011231399/01/19
(6/500/000)تعیین اجاره بها محل بوفه

99/03/12تحویل حسابداری 

12/119تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی شهرستان فامنینعبداله حدادی99011311399/01/23

10 ساعت 1399/02/14تحویل حسابداری  4,000,000                         دارد14/14/239تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی استان همدانمحمد صادق اسدیان99011321399/01/23

12 ساعت 1399/02/14تحویل حسابداری  5,000,000                        دارد14/14/215تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی استان همدانایرج محمدی99011331399/01/23

6:40 ساعت 98/2/8تحویل حسابداری در تاریخ  4,000,000                         دارد14/7/6416تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی استان همدانحسین ونائی99011341399/01/23

کنسل شد99/1045راه و ساختمانبیمارستان بوعلیمحمد مسعود خانی99011351399/01/23

10 ساعت 99/02/17تحویل حسابداری در تاریخ  30,000,000                       دارد100/99/69دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستانحسین خردمند99011421399/01/24

 3,000,000                        دارد109/م/آراه و ساختمانرایا سالمت مانا گسترمحمد جواد جعفری99011461399/01/24

99/04/19تحویل حسابداری در تاریخ  4,000,000                         14/17/7036تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی شهرستان همدانمحمد مهدی معیاری99011481399/01/24

سازمان عمران و بازآفرینیحسین ملک پور99011541399/01/26
برق،ماشین آالت و تاسیسات 

کارخانجات
99/02/27تحویل حسابداری در تاریخ  20,500,000                      دارد

752/98/م دلوازم خانگی و اداریشورای حل اختالفجالل خالقیان99011651399/01/27

99/03/12تحویل حسابداری در تاریخ  4,000,000                         دارد998-99راه و ساختمانراه و شهرسازیبابک صاحب اختیاری99011811399/01/28

 شد99/02/22تحویل حسابداری در تاریخ بله                        2,000,000دارد1399028001214000راه و ساختماندادسرای انقالب شهرستان رزنامیرحسین صابران99011851399/01/28

6:40 ساعت 98/2/8تحویل حسابداری در تاریخ                      33,000,000داردس الف 99/2915راه و ساختمانشرکت سرمایه گذاری استان همدانمحمد مهدی مظهری آوا99011941399/01/31

الف 99/04معادنشرکت احرار همدانمحمد بشیر یوسفی یگانه

الف 99/04نقشه برداری و اطالعات مکانیشرکت احرار همدانقاسم فامیل شوقی

6:40 ساعت 98/2/8تحویل حسابداری در تاریخ                         6,000,000دارد99/48822معادنصنعت معدن و تجارتعلی خدارحمی99022151399/02/02

98/2/28تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد12/377تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی شهرستان فامنینعلی حیدر مهرابی99022121399/02/02

991690مواد غذاییفروش اموال تملیکیمهدی پورحسینی99011831399/01/28

                   58,380,000دارد99/45372راه و ساختمانبانک صادراتسعید یاسینیان
گزارش تحویل به بانک-شعبه میدان بار

تسویه نشده است

                    18,480,000دارد99/45372راه و ساختمانبانک صادراتحسین جاللیان
گزارش تحویل به بانک-شعبه قروه درجزین

تسویه نشده است

12 ساعت 1399/02/16تحویل حسابداری                        3,000,000دارد99/3432امور وسائط نقلیه موتوریصنعت معدن و تجارتاکبر صابران همدانی99021981399/02/02

6:40 ساعت 98/2/8تحویل حسابداری در تاریخ                       14,000,000دارد19راه و ساختمانصنایع غذایی بهنانهمرتضی فرجی99021961399/02/01

99/02/21تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد12/278تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی شهرستان فامنیناحسان خانی99011921399/01/31

1359-99راه و ساختمانراه و شهرسازیعلی اصغر قارداشی99022021399/02/01

99/03/01تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد14/17/634تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی شهرستان همدانرضا بهراملو99021991399/02/01

99/02/30تحویل حسابداری در تاریخ                        7,500,000دارد17/19023راه و ساختمانجهاد کشاورزی شهرستان همدان امور داماحمد خداویسی99022041399/02/02

                        6,000,000دارد2079946راه و ساختمانسازمان عمران و بازآفرینیعلی خداویسی99022211399/02/03
تعیین قیمت آسفالت

99/03/13تحویل حسابداری در تاریخ 

9916163برق،الکترونیک و مخابراتفروش اموال تملیکیحامد صیدی99022111399/02/02

                      15,000,000داردراه و ساختمانفروشگاه اتکاجواد رجبی 99022161399/02/02
واقع در مالیر مبلغ پانصد هزار تومان پیش پرداخت

99/02/17مانده حساب تسویه شد و تحویل حسابداری در تاریخ 

/2راه و ساختماندیوان محاسباتعلی خداویسی 165/110/م

واقع درشهرک مدنی خیر 99/21/40/177هالل احمر استان همدان99011091399/01/17

99011931399/01/31

دارد 15,525,000                     

99022051399/02/02

99022271399/02/03



/2راه و ساختماندیوان محاسباتسبحانی... رحمت ا 165/110/م

/2حسابداری و حسابرسیدیوان محاسباتمحمدرضا کریمی پویا 165/110/م

شرکت سرمایه گذاری استان همدانمحمد مهدی سیاح99022201399/02/03
برق،ماشین آالت و تاسیسات 

کارخانجات
10 ساعت 1399/02/14تحویل حسابداری                  27,768,750دارد99/2919س الف 

 جایگزین شده است9906/1173نامه شماره بلهکشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی) دادیاری نهاوند2شعبه امیر پژمان رشیدی

بلهکشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی) دادیاری نهاوند2شعبه کامبیز سعیدی

بلهکشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی) دادیاری نهاوند2شعبه محمدرضا نصرتی

99/04/18تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد1950-99راه و ساختمانراه و شهرسازیامید عبدالمالکی99022481399/02/06

99/04/11تحویل حسابداری در تاریخ                     7,888,000دارد10499339کشاورزی و منابع طبیعی4شهرداری منطقه هادی میهنی99022491399/02/06

سازمان عمران و بازآفرینینعمت حمیدی99022501399/02/06
برق،ماشین آالت و تاسیسات 

کارخانجات
کنسل شد2079963

12 ساعت 1399/02/14تحویل حسابداری                         4,000,000دارد14/17/830تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانکوروش ابلقی99022511399/02/06

12 ساعت 1399/02/16تحویل حسابداری                         4,000,000دارد14/17/838تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانغالمرضا نعیمی99022521399/02/06

99/389راه و ساختمانشرکت سرمایه گذاری استان صبا جهادمسعود ایزدی

99/389راه و ساختمانشرکت سرمایه گذاری استان صبا جهادعسگر عبدالرحمانی

99/389راه و ساختمانشرکت سرمایه گذاری استان صبا جهادحمید سوری

                        4,000,000دارد - راه و ساختماندرخواست شخصیداریوش زند اکبری99022611399/02/07
دو باب مغازه واقع در خیابان شهدا

99/02/27تحویل حسابداری 

گزارش تحویل شهرداری شده و هنوز تسویه نشده است                     28,000,000دارد20299429راه و ساختمان2شهرداری منطقه علی رستگاری99022621399/02/07

                        4,000,000دارد6/16/2019راه و ساختمانفرهنگ و ارشاد اسالمی بهاراحمد فرج پور99022631399/02/07
مجتمع شهید آوینی الله جین 

99/02/28تحویل حسابداری 

99/02/28تحویل حسابداری                        8,000,000داردراه و ساختمانبنیادشهید و امور ایثارگرانامیرحسین صابران99022671399/02/08

کنسل شد99/4343امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگانعلی اکبر عبادی99022701399/02/07

99/02/28تحویل حسابداری تاریخ                         4,000,000دارد99/4345معماری و تزئینات داخلیحمایت از حقوق مصرف کنندگانبهرنگ مجیدی99022711399/02/08

99/06/17تحویل حسابداری در تاریخ                        8,000,000دارد98/2/02/14394معادنشهرداری نهاوندمحمد بشیر یوسفی یگانه99022741399/02/09

                        6,000,000دارد20399327راه و ساختمان3شهرداری منطقه علی رستگاری99022981399/02/13
با هماهنگی مدیریت ارجاع کار انجام شد

10 ساعت 1399/02/14تحویل حسابداری 

29/99/1785/101دامپروری ودامپزشکیآب منطقه ای همدانبهزاد گلی

29/99/1785/101دامپروری ودامپزشکیآب منطقه ای همدانجعفر رحیمی جمال

29/99/1785/101دامپروری ودامپزشکیآب منطقه ای همدانمحسن جعفری

29/99/997/101مهندسی ابآب منطقه ای همدانمحمد جواد ضیافتی

29/99/997/101مهندسی ابآب منطقه ای همدانحسن میرویسیان

29/99/997/101مهندسی ابآب منطقه ای همدانسید اسماعیل موسوی

99/02/27تحویل حسابداری                    123,500,000دارد1/414راه و ساختمانبیمه سرمدنادر ذوالنوری99022911399/02/10

99/02/27تحویل به حسابداری                         5,000,000دارد14/17/994تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانحسن جلیلی99023021399/02/14

99/02/27تحویل به حسابداری                         5,000,000دارد14/17/995تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانحسن جلیلی99023021399/02/14

971830بله1399028001217472کشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی) اجرای احکام همدان2شعبه حسین ونائی99023041399/02/14

99/03/17تحویل به حسابداری                        11,000,000دارد61081-99مواد غذاییبیمه آسیاحجت اله کمکی99023081399/02/14

                        9,000,000دارد2857-99راه و ساختمانراه و شهرسازیاحمد سماوات99023111399/02/14
 واقع در انتهای خضر111/52مساحت 

99/04/09تحویل حسابداری در تاریخ 

99/06/22تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد2738-99راه و ساختمانراه و شهرسازیرحمان کولیوند99023121399/02/14

99/03/08تحویل حسابداری                        5,000,000دارد14/17/1159تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانغالمعباس ابوالفتحی99023141399/02/14

کنسل شد99/5233امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگاناحمد فرتاش99023161399/02/14

                        6,000,000دارد99/4552معادنصنعت معدن و تجارتمحمد بشیر یوسفی یگانه99023091399/02/14
99/03/31تحویل حسابداری در تاریخ 

واقع در روستای قرایلر رزن

164/271راه و ساختمانتعاون روستاییامید عبدالمالکی
98تجدید ارزیابی انبار سیلوی کارشناسی شده در سال 

والشجرد-تویسرکان 

99/09/03تحویل حسابداری در تاریخ                       19,000,000دارد164/271راه و ساختمانتعاون روستاییحمید سوری

                       10,000,000دارد21098راه و ساختمانصنایع غذایی آذرشهدژیال روحانی99023271399/02/14
ملک  نیاز به کارشناسی و قیمت گذاری رهن در شهرک الوند

99/02/21تحویل حسابداری در تاریخ 

                        4,000,000دارد3047-99راه و ساختمانراه و شهرسازیمجید فرزانه99023281399/02/16
 واقع در تویسرکان1640/2832پالک ثبتی 

99/03/03چهارصد هزار تومان تحویل حسابداری 

دارد220/4248کشاورزی و منابع طبیعیجهاد کشاورزی همدانعلیرضا موسی نژاد

دارد220/4248کشاورزی و منابع طبیعیجهاد کشاورزی همدانسیامک صادقی

دارد220/4248کشاورزی و منابع طبیعیجهاد کشاورزی همدانهادی زارع الوانی

9902315

1399/02/13

9902222

 توسط 99/02/29 تومان نقدی توسط کارشناس دریافت شده است و الباقی در تاریخ 1/760/000

 تحویل حسابداری شده است99/03/10کانون دریافت شده است و در تاریخ 
27,600,000                     

کنسل شد

کنسل شد

کنسل شد

99022271399/02/03

99022461399/02/13

9902247

1399/02/14

99023291399/02/16

1399/02/03

99022601399/02/07



99/04/17تحویل حسابداری در تاریخ                       30,000,000دارد100/99/220دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستانمحمد رسول سبزه ای99023321399/02/16

99/02/28تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد100/99/221امور وسائط نقلیه موتوریدشت گل کردستانمهدی شاکری99023331399/02/16

980300بله1399028001243018راه و ساختمان(معاضدتی) اجرای احکام همدان2شعبه مسعود کرمی99023341399/02/16

                        9,000,000دارد20399358راه و ساختمان3شهرداری منطقه یداله شاوردی99023421399/02/17
 متر مربع20.5واقع در بازار خودروبه متراژ 

99/03/08تحویل حسابداری در تاریخ 

99/04/09تحویل حسابداری در تاریخ                     18,720,000دارد1497راه و ساختمانتعاون ،کار و رفاه اجتماعییوسف رضا نوروزی

99/04/09تحویل حسابداری در تاریخ                     18,720,000دارد1497راه و ساختمانتعاون ،کار و رفاه اجتماعیحشمت اله زارعی

99/04/09تحویل حسابداری در تاریخ                     18,720,000دارد1497راه و ساختمانتعاون ،کار و رفاه اجتماعیطالب احمدوند

                    36,700,000دارد20299839راه و ساختمان2شهرداری منطقه اقبال رستمی99023431399/02/17
گزارش تحویل شهرداری شده است و هنوز تسویه نشده

 وصول شده99/06/06 ت در تاریخ 915/000بخشی از طلب 

99/05/06تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد139902232034000000صنایع گاز و گازرسانیشعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی قروهامیرحسین ایزدی

99/05/06تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد139902232034000000صنایع گاز و گازرسانیشعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی قروهمجید مولوی

99/05/06تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد139902232034000000صنایع گاز و گازرسانیشعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی قروهمجید فرجی

99/05/06تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد139902232034000000برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتشعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی قروهامیر احقر

99/05/06تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد139902232034000000برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتشعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی قروهعلی فیاض

کنسل شد99/5564برق،الکترونیک و مخابراتحمایت از حقوق مصرف کنندگانسید فرید حسین اجاقی99023451399/02/18

                       6,500,000داردحسابداری و حسابرسیتعاون،کار و رفاه اجتماعیامیر علی نایبی

                       6,500,000داردحسابداری و حسابرسیتعاون،کار و رفاه اجتماعیایوب رسولی

                       6,500,000داردحسابداری و حسابرسیتعاون،کار و رفاه اجتماعیحاج آقا سلیمانی

                       6,500,000داردحسابداری و حسابرسیتعاون،کار و رفاه اجتماعیمرتضی قاسمی

                       6,500,000داردحسابداری و حسابرسیتعاون،کار و رفاه اجتماعیرسول قیاسوند حاجی آبادی

99/02/29تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/1585تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانامیر کاوندی راهنما99023651399/02/23

طبق موافقت مدیریت                        5,000,000دارد  - راه و ساختماندرخواست شخصیداریوش زند اکبری99023731399/02/24

                      90,000,000دارد9902178514راه و ساختمانمشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیعلیرضا آهوخش99023751399/02/27
...تعیین اجاره بها ماهیانه بازارچه های محلی،فروشگاه ها و غرفه ها و بازارچه های موقت و

99/04/03تحویل حسابداری در تاریخ 

20399499کشاورزی و منابع طبیعی3شهرداری منطقه حمید شهبازیان99023781399/02/27

60/99/111657لوازم خانگی و اداریبانک رفاه کارگرانجالل خالقیان99023791399/02/27

                      8,650,000دارد20399551راه و ساختمان3شهرداری منطقه داریوش حمزه جو99023771399/02/27
 متر40 دو  قطعه واقع در مجتمع صنعتی بهشتی به متراژ 

گزارش تحویل به شهرداری وتسویه نشده است

 جهت اجاره کپی1*2اتاقک حدودا                        180/03/99/5673,000,000راه و ساختمانتامین اجتماعی مالیرسعید کاظمی99023501399/02/21

                       7,500,000دارد4567-99راه و ساختمانراه و شهرسازیموسی رسولی99023741399/02/28
 متر203.5واقع در زمین شهری شهرک مدنی به مساحت 

99/03/12تحیل حسابداری در تاریخ  

99/03/07تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/1748تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانداریوش رادمهر99023891399/02/28

99/03/07تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد12/1015تفسیر عکس هوایی جهاد کشاورزی فامنینغالمرضا نعیمی99023901399/02/28

                       4,500,000دارد202991177راه و ساختمان2شهرداری منطقه امیرحسین برومند نیا99023951399/02/29
شاهجوی متروکه

99/03/01تحویل حسابداری

99/03/19تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/1747تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همداناحسان خانی99023961399/02/29

/99برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتصنعت معدن و تجارت مالیرجالل نزاکت مآب99024021399/02/29  میلیون ریالی4پیش پرداخت                        6,500,000دارد36381/ی

گروسی                  31,378,500داردحسابداری و حسابرسیدرخواست شخصیمرتضی قاسمی99024031399/02/29

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                       3,330,000دارد99/6576معادنسازمان صنعت معدن و تجارت استان همدانمحمد بشیر یوسفی یگانه

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                       3,330,000دارد99/6576معادنسازمان صنعت معدن و تجارت استان همدانسید صادق حسینی

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                       3,330,000دارد99/6576معادنسازمان صنعت معدن و تجارت استان همدانمصطفی رضایی

99/03/11تحویل حسابداری در تاریخ                       4,635,000دارد2627/0704/110برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات7انتقال گاز ایران منطقه سید امیر احقر99023761399/02/31

4703-99راه و ساختمانراه و شهرسازیحسین طهرانی

4703-99راه و ساختمانراه و شهرسازیاکبر دارائی

4703-99راه و ساختمانراه و شهرسازیحمید سوری

99/03/07تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/7172معماری و تزئینات داخلیحمایت از حقوق مصرف کنندگانبهرنگ مجیدی99024061399/02/30

99/06/12تحویل حسابداری در تاریخ                         220/64004,000,000کشاورزی و منابع طبیعیامور اراضیداریوش احسانی99024071399/02/30

99/03/03تحویل حسابداری در تاریخ                        6,260,000دارد - - برنامه ریزی شهریدرخواست شخصیعلی اصغر شیری99024091399/02/30

                     12,500,000دارد202991241راه و ساختمان2شهرداری منطقه رسول ابراهیم خانی99024101399/02/31
99/03/12تحویل حسابداری در تاریخ 

شارع متروکه

99/03/12تحویل حسابداری در تاریخ                     32,400,000دارد100/99/343برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتدشت گل کردستانعطااله معصومی

99/03/12تحویل حسابداری در تاریخ                      31,500,000دارد100/99/343تاسیسات ساختمانیدشت گل کردستانرضا مقصودخواه

1399/02/14

9902351

99024131399/02/31

1399/02/21

9904/26تحویل حسابداری در تاریخ 
9904/464

9902364
1399/02/23

99023871399/02/31

99023971399/02/29

9902313



بله                        2,000,000دارد1399028001316430امور وسائط نقلیه موتوری(معاضدتی) دادیاری10شعبه علی اکبر عبادی

بله                        2,000,000دارد1399028001316430امور وسائط نقلیه موتوری(معاضدتی) دادیاری10شعبه احمد فرتاش

بله                        2,000,000دارد1399028001316430امور وسائط نقلیه موتوری(معاضدتی) دادیاری10شعبه مهدی شاکری

99/03/08تحویل حسابداری در تاریخ                      25,200,000دارد1/99/45915راه و ساختمانبانک سپهبهروز حمیدی نژاد99011801399/01/28

110/321حسابداری و حسابرسیاتاق تعاون استان همدانعلی اصغر داوودی کسبی

110/321حسابداری و حسابرسیاتاق تعاون استان همدانمحمد عیسی خزائی

110/321حسابداری و حسابرسیاتاق تعاون استان همدانسید قاسم سیاوشی

                       3,000,000دارد822/2432راه و ساختمانشرکت پخش فرآورده های نفتیبهروز حمیدی نژاد99024111399/02/31
تعیین اجاره بها شش ماهه

99/04/04تحویل حسابداری در تاریخ 

1399145/5607امور ورزشیتبلیغات اسالمیغالمرضا خاکساری99024191399/02/31

بلهکشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی) دادگاه عمومی اسدآباد2شعبه حسن جلیلی

بلهکشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی) دادگاه عمومی اسدآباد2شعبه احسان خانی

بلهکشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی) دادگاه عمومی اسدآباد2شعبه غالمرضا نعیمی

واحد تجاری اداری واقع در مجتمع کوثر3                     23,900,000دارد20799144راه و ساختمانسازمان عمران و بازآفرینیمهدی مستوفی خجسته99024211399/02/31

                     18,700,000دارد99023012439راه و ساختمانسازمان سیما،منظر و فضای شهریسید احمد آبرومندی99024221399/02/31
 متری72 متر و 78دو قطعه زمین تجاری واقع در مجتمع تجاری کشاورز 

99/03/26تحویل حسابداری در تاریخ 

99/04/11تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد - راه و ساختماندرخواست شخصیامیرحسین برومند نیا

99/04/11تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد - تاسیسات ساختمانیدرخواست شخصیسمیرا اردکانی

159/210/73لوازم خانگی و اداریآموزشکده فنی حرفه ای دختران همدانجالل خالقیان9903/4141399/03/06

/99/440راه و ساختمانسازمان ملی زمین و مسکنبهرام قیریان9903/4151399/03/06 99/03/20تحویل حسابداری در تاریخ                      17,700,000داردک/ه

99/06/30تحویل حسابداری در تاریخ                       6,850,000داردهمدان 99/926امور وسائط نقلیه موتوریهواشناسی استان همدانکامران گردان9903/4161399/03/06

کنسل شد139901326024000008راه و ساختمانتعزیرات حکومتی مالیرغالمحسین تقوی99024121399/02/31

982713راه و ساختماندادیار  شعبه اجرای احکام دادگاه انقالب شهرستان همدانامیرحسین صفوی9903/4201399/03/06

کنسل شد971137راه و ساختماندادیار  شعبه اجرای احکام دادگاه انقالب شهرستان همدانعلی شکوری منفرد9903/4211399/03/06

کنسل شد3478/746امور وسائط نقلیه موتوریمدیریت تولید برق شهید مفتحمحمود موسی پور9903/4221399/03/06

99/04/04تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد12/484تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی فامنینمحمدرضا نصرتی9903/4261399/03/08

کنسل شدحمایت از حقوق مصرف کنندگانمحمدرضا ابراهیمی9903/4271399/03/10
99/03/26تحویل حسابداری در تاریخ بله                        2,000,000دارد980669راه و ساختمان(معاضدتی) شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب نهاوندنادر ذوالنوری9903/4281399/03/10

99/04/03تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/2249تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانایرج محمدی9903/4301399/03/10

99/04/28تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/9086راه و ساختمان حمایت از حقوق مصرف کنندگانسعید امیری9903/4311399/03/10

کنسل شد20399811راه و ساختمان3شهرداری منطقه داریوش زند اکبری9903/4331399/03/11
99/07/15تحویل حسابداری در تاریخ                      13,500,000دارد - حسابداری و حسابرسیبهرام بردخونی وکیل مهراز سامانایوب رسولی

99/07/15تحویل حسابداری در تاریخ                      13,500,000دارد - حسابداری و حسابرسیبهرام بردخونی وکیل مهراز سامانبیت اله عبدی

گزارش تحویل شهرداری شده است وتسویه نشده                     39,000,000دارد99031115524راه و ساختمان2شهرداری منطقه علیرضا معصومی9903/4441399/03/13

99/04/28تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد202991624راه و ساختمان2شهرداری منطقه احمد فرج پور9903/4471399/03/13

99031316003راه و ساختمان2شهرداری منطقه احمد فرج پور9903/4481399/03/13

9905/14تحویل حسابداری در تاریخ                      13,500,000دارد7102-99راه و ساختمانراه و شهرسازیحمید سوری

9905/14تحویل حسابداری در تاریخ                      13,500,000دارد7102-99راه و ساختمانراه و شهرسازیغالمرضا سوری

9905/14تحویل حسابداری در تاریخ                      13,500,000دارد7102-99راه و ساختمانراه و شهرسازیعبادله سلگی

99/04/19تحویل حسابداری در تاریخ                         14/17/24425,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانمحمد مهدی معیاری9903/4541399/03/17

99/03/25تحویل حسابداری در تاریخ                       30,000,000دارد100/99/412دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستانسیده ساحل نیک سیر9903/4571399/03/18

99/05/04تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/2492تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانحسین ونائی9903/4601399/03/18

99/07/30تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد139901326026000103صنایع چوبتعزیرات حکومتی مالیرحمیدرضا متین9903/4611399/03/18

99/03/27تحویل حسابداری در تاریخ                       8,330,000دارد361/35برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتدهیاری روستای گراچقامازیار باللی مقدم9903/4621399/03/18

99/03/25تحویل حسابداری در تاریخ                    27,750,000دارد20399811راه و ساختمان3شهرداری منطقه امیرحسن صفوی9903/4671399/03/19

99/09/23تحویل حسابداری در تاریخ                       29,110,000دارد1012-99راه و ساختمانشرکت پترو ک آرین ویان غربمحمود مشایخی کرهرودی

99/09/23تحویل حسابداری در تاریخ                       12,000,000دارد1012-99تاسیسات ساختمانیشرکت پترو ک آرین ویان غربشاهرخ انصافیان

99/04/31تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد139901326024000000راه و ساختمانتعزیرات حکومتی مالیرسعید کاظمی9903/4681399/03/20

99/03/31تحویل حسابداری در تاریخ                      19,908,000دارد - راه و ساختماندرخواست شخصیحمید کاووسی9903/4711399/03/22

99/04/18تحویل حسابداری در تاریخ                         99167694,000,000کشاورزی و منابع طبیعیفروش اموال تملیکیمحمد دشتی مرویلی9903/4721399/03/24

99/05/19تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد - تفسیر عکس هواییدرخواست شخصیمحمد صادق اسدیان9903/4731399/03/24

99/04/22تحویل حسابداری درتاریخ                        8,000,000دارد2830-99راه و ساختمانراه و شهرسازیسبحانی... رحمت ا9903/4751399/03/24

99/04/15تحویل حسابداری در تاریخ ✓دارد119/9900175راه و ساختمان(معاضدتی)شورای حل اختالفامیرحسن صفوی9903/4761399/03/26
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99/04/16تحویل حسابداری در تاریخ                      35,000,000دارد842راه و ساختمانکارخانه قند بیستونحسین طهرانی9903/4771399/03/26

99/04/11تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد100/99/484راه و ساختماندشت گل کردستانبهروز حمیدی نژاد9903/4791399/03/27

99/04/16تحویل حسابداری در تاریخ                        8,000,000دارد99/56128کشاورزی و منابع طبیعیپست بانکمحمد مهدی نیک مرادی

99/04/16تحویل حسابداری در تاریخ                        8,000,000دارد99/56128کشاورزی و منابع طبیعیپست بانکحمیدرضا غیائی

99/04/16تحویل حسابداری در تاریخ                        8,000,000دارد99/56128کشاورزی و منابع طبیعیپست بانکولی محمد رضائی

99/05/07تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد9902418878برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتمدیریت پسماندمحمد مرادی نسب9903/4821399/03/27

99/05/02تحویل حسابداری  در تاریخ                         5,000,000دارد4287تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیررضا بهراملو9903/4851399/03/29

99/04/23پیش پرداخت در تاریخ 99/1192راه و ساختمانشرکت سرمایه گذاری استان صبا جهادحمید سوری

99/1192راه و ساختمانشرکت سرمایه گذاری استان صبا جهادمسعود ایزدی

99/1192راه و ساختمانشرکت سرمایه گذاری استان صبا جهادعسگر عبدالرحمانی

9904/29تحویل حسابداری در تاریخ                         6,000,000دارد17/55751برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتپشتیبانی امور دامجالل نزاکت مآب9903/4871399/03/31

99/04/18تحویل حسابداری در تاریخ                     82,590,000دارد20799226راه و ساختمانسازمان عمران و بازآفرینیغالمرضا ابراهیمی9903/4881399/03/31

99/04/22تحویل حسابداری درتاریخ                    35,550,000دارد - راه و ساختماندرخواست شخصیسید سعدی وفائی9903/4891399/03/31

99/04/07تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99032619422راه و ساختمانسازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداریبهروز حمیدی نژاد9903/4921399/03/31

99/04/05تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد203991065راه و ساختمان3شهرداری منطقه محمد مهدی خاکپور9903/4941399/03/31

99/06/16تحویل حسابداری در تاریخ                         9,100,000دارد20799196راه و ساختمانسازمان عمران و بازآفرینیامیر کاوندی راهنما9903/4951399/03/31

کنسل شد به درخواست متقاضی                        4,000,000 - کشاورزی و منابع طبیعیدرخواست شخصیکوروش ابلقی9904/5041399/04/01

99/06/17تحویل حسابداری در تاریخ                         6,000,000دارد99/2/02/561282448برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتشهرداری نهاوندمازیار باللی مقدم

99/06/17تحویل حسابداری در تاریخ                         6,000,000دارد99/2/02/561282448امور وسائط نقلیه موتوریشهرداری نهاوندکامران گردان

99/09/20تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد29/99/560/101تاسیسات ساختمانیآب منطقه ای همدانرضا مقصودخواه

99/09/20تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد29/99/560/101تاسیسات ساختمانیآب منطقه ای همدانشاهرخ انصافیان

99/09/20تحویل حسابداری در تاریخ                         1,000,000دارد29/99/560/101تاسیسات ساختمانیآب منطقه ای همدانسمیرا اردکانی

✓1399028001382690لوازم خانگی و اداری(معاضدتی)اجرای احکام مدنی سامنجالل خالقیان9904/5071399/04/01

99/04/16تحویل حسابداری در تاریخ                        6,200,000دارد99/59209راه و ساختمانپست بانکغالمحسین تقوی

99/04/16تحویل حسابداری در تاریخ                        6,200,000دارد99/59209راه و ساختمانپست بانکسعید کاظمی

99/04/16تحویل حسابداری در تاریخ                        6,200,000دارد99/59209راه و ساختمانپست بانکمحمد روستائی

99/04/07تحویل حسابداری در تاریخ                         9,000,000دارد202991855راه و ساختمان2شهرداری منطقه محمد خدائی9904/5131399/04/02

99/04/03تحویل حسابداری در تاریخ                       30,000,000دارد539-300/1399راه و ساختمانشرکت نفت ایرانولحمیدرضا نیک داد9904/5141399/04/02

ارزش گذاری مجدد9577-99راه و ساختمانراه و شهرسازیغالمرضا سوری9904/5151399/04/02

99/04/16تحویل حسابداری در تاریخ                      54,000,000دارد1/99/3850راه و ساختمانسازمان نظام مهندسیمحمدرضا مرادی9904/5161399/04/02

99/04/15تحویل به حسابداری در تاریخ                       15,000,000دارد99040121208راه و ساختمانسازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداریمهدی راغب9904/5191399/04/03

کنسل شد180/99/3641راه و ساختمانسازمان تامین اجتماعیمحمد مسعود خانی9904/5221399/04/03

کنسل شد  به درخواست متقاضی99033120693راه و ساختمانمدیریت پسماندمصطفی حمیدی نامدار9904/5181399/04/03

گزارش تحویل شده و هنوز تسویه نشده است                       3,000,000دارد99/21/40/1171راه و ساختمان(نهاوند ورزشی)جمعیت هالل احمرمسعود شفیع

گزارش تحویل شده و هنوز تسویه نشده است                       3,000,000دارد99/21/40/1171راه و ساختمان(نهاوند ورزشی)جمعیت هالل احمراکبر دارائی

گزارش تحویل شده و هنوز تسویه نشده است                       3,000,000دارد99/21/40/1171راه و ساختمان(نهاوند ورزشی)جمعیت هالل احمرحسین طهرانی

تسویه نشده است                       3,000,000دارد99/21/40/1170راه و ساختمان(ورزشی-تویسرکان)جمعیت هالل احمرامید عبدالمالکی

تسویه نشده است                       3,000,000دارد99/21/40/1170راه و ساختمان(ورزشی-تویسرکان)جمعیت هالل احمررحمان کولیوند

تسویه نشده است                       3,000,000دارد99/21/40/1170راه و ساختمان(ورزشی-تویسرکان)جمعیت هالل احمرمجید فرزانه

تسویه نشده است                       3,000,000دارد99/21/40/1169راه و ساختمان(قطعه زمین-تویسرکان)جمعیت هالل احمرامید عبدالمالکی

تسویه نشده است                       3,000,000دارد99/21/40/1169راه و ساختمان(قطعه زمین-تویسرکان)جمعیت هالل احمررحمان کولیوند

تسویه نشده است                       3,000,000دارد99/21/40/1169راه و ساختمان(قطعه زمین-تویسرکان)جمعیت هالل احمرمجید فرزانه

✓1399028001326640راه و ساختمان(معاضدتی)شعبه دوم اجرای احکام کیفریمحمد مهدی مظهری آوا9904/5261399/04/03

99/04/05تحویل به حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد9900257حوادث ناشی از کار(معاضدتی)شعبه اول بازپرسی بهارعلی پیام مهر9904/4691399/03/21

کنسل شد1399028001365220راه و ساختمانشعبه اول اجرای احکام شهرستان همدانتورج سرخوش9904/5311399/04/04

به درخواست متقاضی کنسل شد1399028001374429راه و ساختمانشعبه اول اجرای احکام شهرستان همدانعبدالمجید یاراحمدی9904/5321399/04/04

کنسل شد1399028001362525راه و ساختمانشعبه اول اجرای احکام شهرستان همداناصغر شهبازیان9904/5331399/04/04

99/06/12تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد203991086راه و ساختمان3شهرداری منطقه علیرضا انتظام9904/5341399/04/04

کنسل شد99040221727راه و ساختمان2شهرداری منطقه علی شکوری منفرد9904/5351399/04/04

99/04/07تحویل حسابداری در تاریخ                      19,300,000دارد104991656راه و ساختمان4شهرداری منطقه علی فرجی پاک9904/5361399/04/04

99/04/19تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد99/11414معادنصنعت معدن و تجارتمحمد بشیر یوسفی یگانه9904/5371399/04/04

99/05/06تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/12598نقشه برداری و اطالعات مکانیحمایت از حقوق مصرف کنندگانمحمد علی جاوید فرد9904/5381399/04/04

99/04/07تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/12458تاسیسات ساختمانیحمایت از حقوق مصرف کنندگانقباد عبادی9904/5391399/04/04
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10,000,000                       
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9903/486
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99/09/25تحویل حسابداری در تاریخ                         2039911074,000,000کشاورزی و منابع طبیعی3شهرداری منطقه علی محمدی9904/5431399/04/07

✓1399028001381658راه و ساختمان(معاضدتی)شورای حل اختالفسید احمد آبرومندی9904/5451399/04/07

کنسل شد2154برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتشهرداری صالح آبادعلی فیاض9904/5461399/04/07

99/05/25تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد99/289976امور وسائط نقلیه موتوریبانک صادراتمحمود موسی پور9904/5471399/04/07

به هیئت سه نفره تغییر پیدا کردراه و ساختمانفرهنگ و ارشاد اسالمی همدانعبدالحمید شهباز9904/5481399/04/07

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد20799219نقشه برداری و اطالعات مکانیسازمان عمران و بازآفرینیقاسم فامیل شوقی9904/5491399/04/07

706/2303/5544راه و ساختمانآموزش و پرورش الله جینعلیرضا دزفولیان9904/5521399/04/07

99/04/09تحویل حسابداری در تاریخ                       21,600,000دارد104991656راه و ساختمان4شهرداری منطقه سبحانی... رحمت ا9904/5531399/04/07

99/04/14تحویل حسابداری در تاریخ ✓دارد1399028001413713تعیین نفقه(معاضدتی)شورای حل اختالف اسد آبادمجید قاسمی9904/5541399/04/08

-99راه و ساختمانراه و شهرسازی بهارمحمود مشایخی کرهرودی 99/06/26تحویل حسابداری در تاریخ                     37,600,000دارد110-ب

-99راه و ساختمانراه و شهرسازی بهارحمید کاووسی 99/06/26تحویل حسابداری در تاریخ                     37,600,000دارد110-ب

-99راه و ساختمانراه و شهرسازی بهارداریوش زند اکبری 99/06/26تحویل حسابداری در تاریخ                     37,600,000دارد110-ب

99/04/14تحویل حسابداری در تاریخ                      27,000,000دارد07-04-99لوازم خانگی و اداریشهربازی رنگین کمانجالل خالقیان9904/5591399/04/08

/2لوازم خانگی و اداریآموزش علمی بهزیستی تامین اجتماعیجالل خالقیان9904/5511399/04/07                         1001/994,000,000/ص

                        4,000,000دارد99033120698برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتمدیریت پسماندعطااله معصومی9904/5561399/04/08
به جهت ارزیابی ضایعات خشک کارشناسی به ایشان واگذار شد

99/05/25تحویل به حسابداری 

تسویه نشده است                        4,000,000دارد99/21/40/1349راه و ساختمان(حیاط سالن ورزشی تویسرکان)جمعیت هالل احمر امید عبدالمالکی

تسویه نشده است                        4,000,000دارد99/21/40/1349راه و ساختمان(حیاط سالن ورزشی تویسرکان)جمعیت هالل احمر رحمان کولیوند

تسویه نشده است                        4,000,000دارد99/21/40/1349راه و ساختمان(حیاط سالن ورزشی تویسرکان)جمعیت هالل احمر مجید فرزانه

 و هنوز تسویه نشده9906/05گزارش تحویل شده است در تاریخ                        6,500,000دارد99/21/40/1302راه و ساختمان(زمین مالیر)جمعیت هالل احمرجواد رجبی 

 و هنوز تسویه نشده9906/05گزارش تحویل شده است در تاریخ                        6,500,000دارد99/21/40/1302راه و ساختمان(زمین مالیر)جمعیت هالل احمرسعید کاظمی

 و هنوز تسویه نشده9906/05گزارش تحویل شده است در تاریخ                        6,500,000دارد99/21/40/1302راه و ساختمان(زمین مالیر)جمعیت هالل احمرغالمحسین تقوی

99/04/22تحویل حسابداری در تاریخ                      25,000,000دارد99/71194مهندسی ابپست بانکمحمد جواد ضیافتی9904/6831399/04/11

                        5,000,000 - تفسیر عکس هواییدرخواست شخصیعلی حیدر مهرابی9904/6851399/04/11

 - تفسیر عکس هواییدرخواست شخصیعبداله حدادی9904/6881399/04/12

99/09/22تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99040723338راه و ساختمانسازمان فناوری اطالعات و ارتباطاتعرفان عباسیان9904/6931399/04/12

99/04/25تحویل حسابداری در تاریخ                     28,614,000دارد203991200راه و ساختمان3شهرداری منطقه مصطفی حمیدی نامدار9904/6941399/04/12

99/04/22تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/13538امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگاناحمد فرتاش9904/6961399/04/12

99/04/22تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد5382تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرکوروش ابلقی9904/6981399/04/12

99/04/24تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد5416تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرغالمرضا نعیمی9904/6991399/04/12

99/04/24تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد5430تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرغالمرضا نعیمی9904/7001399/04/12

99-2086-2-122راه و ساختمانامور اقتصاد و دارائیامیرحسین صفوی9904/7011399/04/12

99/04/18پیش پرداخت در تاریخ                         4,000,000 - راه و ساختماندرخواست شخصییداله شاوردی9904/7021399/04/12

/99راه و ساختمانفرهنگ و ارشاد اسالمیعبدالحمید شهباز 04/15 و 04/07پیش پرداخت در تاریخ های 100/2732/ص

/99راه و ساختمانفرهنگ و ارشاد اسالمیامیر کاوندی راهنما 100/2732/ص

/99راه و ساختمانفرهنگ و ارشاد اسالمیمسعود کرمی 100/2732/ص

99/04/21تحویل حسابداری در تاریخ                         6,000,000دارد202992390راه و ساختمان2شهرداری منطقه سید مهدی حسینیان9904/7041399/04/12

99/08/20تحویل حسابداری در تاریخ                     14,603,400دارد99/327482راه و ساختمانبانک صادراتعلی خداویسی

99/08/20تحویل حسابداری در تاریخ                     14,603,400دارد99/327482راه و ساختمانبانک صادراتامیرحسین صابران

99/08/20تحویل حسابداری در تاریخ                     14,603,400دارد99/327482راه و ساختمانبانک صادراتمسعود ایزدی

99/04/23تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد5263تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرحسن جلیلی9904/7071399/04/14

99/04/21تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/13920امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگانعلی اکبر عبادی9904/7081399/04/14

                        4,000,000دارد203991284راه و ساختمان3شهرداری منطقه موسی رسولی9904/7131399/04/14
 متر مربع4/55به متراژ 

99/04/19تحویل حسابداری در تاریخ 

                        4,000,000دارد203991258راه و ساختمان3شهرداری منطقه موسی رسولی9904/7141399/04/14
 متر مربع1/60به متراژ 

99/04/19تحویل حسابداری در تاریخ 

99/05/02تحویل حسابداری در تاریخ                    284,000,000دارد99/6100/01/290608/دراه و ساختمانبانک ملیسید احمد آبرومندی9904/7171399/04/15

99/06/10تحویل حسابداری در تاریخ ✓دارد1399028001421710راه و ساختمان(معاضدتی)شعبه دوم اجرای احکام کیفریرسول ابراهیم خانی9904/7181399/04/15

99/05/13تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد203991304راه و ساختمان3شهرداری منطقه داریوش حمزه جو9904/7191399/04/15

99/04/18پیش پرداخت در تاریخ                         16474,000,000راه و ساختمانتعاونی مسکن سازمان عمران شهرداریعلی شجاعی ثابت9904/7211399/04/16

99/04/15پیش پرداخت درتاریخ                         2029922744,000,000کشاورزی و منابع طبیعی2شهرداری منطقه حمید شهبازیان9904/7221399/04/16

99/04/22تحویل حسابداری در تاریخ                      11,298,000دارد99/32162راه و ساختمانفروشگاه اتکامحمد سخائیان9904/7231399/04/16

99/04/25تحویل به حسابداری در تاریخ                    25,830,000دارد99/2/61/3162راه و ساختمانمنطقه آزاد اروندمحمد روستائی
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99/04/25تحویل به حسابداری در تاریخ                    25,830,000دارد99/2/61/3162کشاورزی و منابع طبیعیمنطقه آزاد اروندداریوش خالقی

99/04/25تحویل به حسابداری در تاریخ                    25,830,000دارد99/2/61/3162کشاورزی و منابع طبیعیمنطقه آزاد اروندسجاد لطفی

99/04/30تحویل حسابداری در تاریخ                        8,500,000دارد99/2/01/1007راه و ساختمانشهرداری فامنینعلیرضا انتظام

99/04/30تحویل حسابداری در تاریخ                        8,500,000دارد99/2/01/1007راه و ساختمانشهرداری فامنینمرتضی فرجی

99/04/30تحویل حسابداری در تاریخ                        8,500,000دارد99/2/01/1007راه و ساختمانشهرداری فامنینسعید امیری

تحویل حسابداری                   138,000,000دارد99/105راه و ساختمانجایگاه سوخت-شرکت آراهور فروغسعید یاسینیان

99/05/19تحویل حسابداری درتاریخ                 159,784,605دارد99/105صنایع گاز و گازرسانیجایگاه سوخت-شرکت آراهور فروغمجید فرجی

99/05/19تحویل حسابداری درتاریخ                 159,784,605دارد99/105برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتجایگاه سوخت-شرکت آراهور فروغعلی فیاض

99/06/26تحویل حسابداری در تاریخ                      76,000,000دارد7646-99راه و ساختمانراه و شهرسازیسید سعدی وفائی

99/06/26تحویل حسابداری در تاریخ                      76,000,000دارد7646-99راه و ساختمانراه و شهرسازیمحمود مشایخی کرهرودی

99/06/26تحویل حسابداری در تاریخ                      76,000,000دارد7646-99راه و ساختمانراه و شهرسازیحمید سوری

تحویل حسابداری                        4,000,000دارد75/13670امور وسائط نقلیه موتوریراهداری و حمل و نقل جاده ایکامران گردان9904/7341399/04/18

99/04/30تحویل حسلبداری درتاریخ                         4,000,000دارد1/99/4771برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتسازمان نظام مهندسییداله عابدی9904/7361399/04/18

99/05/13تحویل حسابداری در تاریخ                       5,750,000دارد202992646راه و ساختمان2شهرداری منطقه ژیال روحانی9904/7581399/04/21

99/05/05تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد - تفسیر عکس هواییدرخواست شخصیغالمعباس ابوالفتحی9904/7601399/04/21

2154راه و ساختمانشهرداری  صالح آبادیوسف رضا نوروزی

2154تاسیسات ساختمانیشهرداری صالح آبادآرام سلیمانی

99/05/07تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد201992105راه و ساختمان1شهرداری منطقه بهروز حمیدی نژاد9904/7651399/04/22

99/05/08تحویل به حسابداری در تاریخ                       18,000,000دارد1647راه و ساختمانتعاونی مسکن سازمان عمران شهرداریاحمد سماوات9904/7661399/04/22

99/04/25تحویل حسابداری                         4,000,000دارد - راه و ساختماندرخواست شخصیبهرام قیریان9904/7681399/04/22

99/05/05تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد6224تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرمحمدرضا نصرتی9904/7711399/04/23

99/05/01تحویل حسابداری در تاریخ                      3,333,000داردراه و ساختمانفرهنگ و ارشاد اسالمی بهاراحمد فرج پور

99/05/01تحویل حسابداری در تاریخ                      3,333,000داردراه و ساختمانفرهنگ و ارشاد اسالمی بهارعلیرضا معصومی

99/05/01تحویل حسابداری در تاریخ                      3,333,000داردراه و ساختمانفرهنگ و ارشاد اسالمی بهاربابک صاحب اختیاری

99/05/06تحویل حسابداری  در تاریخ                     1317/99/8/15622,800,000راه و ساختمانبانک توسعه صادراتعلی رحیمی فر9904/7561399/04/21

99/05/06تحویل حسابداری  در تاریخ                       1317/99/8/15551,000,000راه و ساختمانبانک توسعه صادراتعلی رحیمی فر9904/7571399/04/21

99/05/07تحویل حسابداری در تاریخ                         6,000,000داردص-7098امور وسائط نقلیه موتوریشرکت شهرک های صنعتیمحمود موسی پور9904/7541399/04/21

99/06/20پیش پرداخت در تاریخ                     16,903,800دارد99/369861راه و ساختمانبانک صادراتمحمد جواد جعفری9904/7591399/04/21

                       3,330,000دارد99/2/01/524راه و ساختمانشهرداری جورقانعباس مالمیر

99/05/08تحویل حسابداری در تاریخ                       3,330,000دارد99/2/01/524راه و ساختمانشهرداری جورقانرسول ابراهیم خانی

99/05/08تحویل حسابداری در تاریخ                       3,330,000دارد99/2/01/524راه و ساختمانشهرداری جورقانمحمد خدائی

                   37,274,000دارد99041626338راه و ساختمان2شهرداری منطقه محمد مهدی خاکپور9904/7791399/04/24

99/05/22تحویل حسابداری در تاریخ                      31,500,000دارد20799144راه و ساختمان2شهرداری منطقه مهدی مستوفی خجسته9904/7801399/04/24

گزارش تحویل شهرداری شده و هنوز تسویه نشده است                    43,560,000دارد202992647راه و ساختمان2شهرداری منطقه احمد خداویسی9904/7831399/04/24

99/04/25تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/15850امور وسائط نقلیه موتوریسازمان حمایت از حقوق مصرف کنندهکامران گردان9904/7841399/04/24

دارد190778راه و ساختمانسازمان مدیریت و برنامه ریزیاحمد سماوات

دارد190778راه و ساختمانسازمان مدیریت و برنامه ریزیبابک صاحب اختیاری

دارد190778راه و ساختمانسازمان مدیریت و برنامه ریزیامیرحسین برومند نیا

99/04/28تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99042328915راه و ساختمان2شهرداری منطقه امیرحسین صفوی9904/7861399/04/24

99/05/25تحویل حسابداری در تاریخ                       30,000,000دارد100/99/706دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستانمحسن جعفری

99/05/25تحویل حسابداری در تاریخ                       30,000,000دارد100/99/706محصوالت دامیدشت گل کردستانجعفر کاویانی دلشاد

99/05/25تحویل حسابداری در تاریخ                      13,500,000دارد100/99/706امور وسائط نقلیه موتوریدشت گل کردستاناکبر صابران همدانی

99/05/25تحویل حسابداری در تاریخ                      13,500,000دارد100/99/706امور وسائط نقلیه موتوریدشت گل کردستانمهدی شاکری

98اظهار نظر تکمیلی گزارش مرتبط با اواخر سال 505/99/1094راه و ساختمانبانک کارآفرینحسین جاللیان

98اظهار نظر تکمیلی گزارش مرتبط با اواخر سال 505/99/1094راه و ساختمانبانک کارآفرینعلی رستگاری

98اظهار نظر تکمیلی گزارش مرتبط با اواخر سال 505/99/1094راه و ساختمانبانک کارآفرینامیرحسین برومند نیا

تپه یزدان نهاوند29/99/9338/101راه و ساختمانآب منطقه ای همدانغالمرضا سوری

تپه یزدان نهاوند29/99/9338/101راه و ساختمانآب منطقه ای همداناکبر دارائی

تپه یزدان نهاوند29/99/9338/101تاسیسات ساختمانیآب منطقه ای همدانشاهرخ انصافیان

99/07/13تحویل حسابداری در تاریخ                     82,040,000دارد100/99/639183راه و ساختمانمخابرات منطقه همدانمحمدرضا مرادی

99/07/13تحویل حسابداری در تاریخ                     82,040,000دارد100/99/639183راه و ساختمانمخابرات منطقه همدانعلیرضا معصومی

99/07/13تحویل حسابداری در تاریخ                     82,040,000دارد100/99/639183راه و ساختمانمخابرات منطقه همداناصغر شهبازیان

99/07/13تحویل حسابداری در تاریخ                   56,369,420دارد100/99/639183راه و ساختمانمخابرات منطقه همدانعبدالمجید یاراحمدی

9904/8221399/04/25

1399/04/25 9904/794

9904/7961399/04/25

9904/7331399/04/18

9904/7321399/04/18

9904/7241399/04/16

9904/7281399/04/17

9904/7921399/04/25

9904/793

9904/7351399/04/18

9904/7671399/04/22

1399/04/25

1399/04/24

9904/7641399/04/22

9904/785



99/07/13تحویل حسابداری در تاریخ                   56,369,420دارد100/99/639183راه و ساختمانمخابرات منطقه همدانحسین جاللیان

99/07/13تحویل حسابداری در تاریخ                   56,369,420دارد100/99/639183راه و ساختمانمخابرات منطقه همدانمحمد مسعود خانی

کنسل شد                        4,000,000 - راه و ساختماندرخواست شخصیعباس مالمیر9904/7811399/04/24

99/04/31تحویل حسابداری در تاریخ                     23,500,000دارد20799290راه و ساختمانسازمان عمران و بازآفرینیعلی رستگاری9904/8051399/04/28

کنسل شد  - کشاورزی و منابع طبیعیدرخواست شخصیمحمود سیدی نژاد9904/8081399/04/28

99/04/28پیش پرداخت در تاریخ                       60,000,000دارد20799282راه و ساختمانسازمان عمران و بازآفرینیعلی شکوری منفرد9904/8091399/04/28

99/05/05تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد2717راه و ساختمانشهرداری صالح آبادطالب احمدوند9904/8151399/04/29

99/06/22تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد17/4580تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی بهارداریوش رادمهر9904/8161399/04/29

99/05/05تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد7/4613تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی نهاوندمحمدرضا نصرتی9904/8171399/04/29

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد5718تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرحسین ونائی9904/8181399/04/29

نصف حق کارشناسی فعال                   21,877,500دارد99/2/852راه و ساختمانشهرداری مریانجامیرحسین برومند نیا9904/8191399/04/29

نصف حق کارشناسی فعال                     13,600,000دارد99/2/852راه و ساختمانشهرداری مریانجسید مهدی حسینیان9904/8191399/04/29

نصف حق کارشناسی فعال                    16,606,250دارد99/2/852راه و ساختمانشهرداری مریانجیداله شاوردی9904/8191399/04/29

نصف حق کارشناسی فعال                   15,916,250دارد99/2/852راه و ساختمانشهرداری مریانجاحمد فرج پور9904/8191399/04/29

99/05/08تحویل حسابداری در تاریخ                    28,680,000دارد99/6100/01/367549راه و ساختمانبانک ملیبهروز حمیدی نژاد

99/05/08تحویل حسابداری در تاریخ                       31,000,000دارد99/6100/01/367549برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتبانک ملیسید محمد مهدی علوی

کنسل شد9940723203راه و ساختمان2شهرداری منطقه اقبال رستمی9904/8231399/04/29

99/06/03تحویل حسابداری در تاریخ                     42,450,000دارد17/76259برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتپشتیبانی امور داممهرداد ساجدی9904/8241399/04/29

99/05/16تحویل حسابداری در تاریخ                       3,330,000دارد - راه و ساختماندرخواست شخصیمصطفی حمیدی نامدار

99/05/16تحویل حسابداری در تاریخ                       3,330,000دارد - راه و ساختماندرخواست شخصیامیرحسن صفوی

99/05/16تحویل حسابداری در تاریخ                       3,330,000دارد - راه و ساختماندرخواست شخصیعلیرضا صواغ

99/08/03تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/15851لوازم خانگی و اداریسازمان حمایت از حقوق مصرف کنندهجالل خالقیان9904/8321399/04/30

99/05/05تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد139900126018000000امور وسائط نقلیه موتوریتعزیرات حکومتی همدانعلی اکبر عبادی9904/8331399/04/30

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                      6,356,500دارد99/2/18/2161کشاورزی و منابع طبیعیشهرداری بهارنعمت اله دهبانی9904/8401399/04/30

99/07/13تحویل حسابداری درتاریخ ✓دارد1399028001510974حوادث ناشی از کار(معاضدتی) بازپرسی دادسرای عمومی1شعبه عباس مرادی

99/07/13تحویل حسابداری درتاریخ ✓دارد1399028001510974حوادث ناشی از کار(معاضدتی) بازپرسی دادسرای عمومی1شعبه محمدرضا توحیدی مقدم

99/07/13تحویل حسابداری درتاریخ ✓دارد1399028001510974حوادث ناشی از کار(معاضدتی) بازپرسی دادسرای عمومی1شعبه مجید قهرمانی

99/05/08تحویل حسابداری درتاریخ                      18,700,000دارد99/33/3391راه و ساختمانبنیاد مسکن انقالب اسالمیامیر کاوندی راهنما9904/8421399/04/31

99/05/15تحویل حسابداری درتاریخ                         4,000,000دارد299/227518راه و ساختمانشهرداری بهارداریوش زند اکبری9904/8431399/04/31

99/05/26تحویل حسابداری درتاریخ                       12,000,000دارد161راه و ساختماندهیاری روستای وصلهامیرحسین صابران9904/8441399/04/31

تحویل شده و هنوز تسویه نشده است99/05/15گزارش  در تاریخ                        7,900,000دارد99/2/18/2162راه و ساختمانشهرداری بهارحمید کاووسی9904/8461399/04/31

99/05/13تحویل حسابداری در تاریخ                        8,060,000دارد99/2/17/1992راه و ساختمانشهرداری کبودراهنگعلیرضا صواغ9904/8471399/04/31

✓1399028001422950کشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی)اجرای احکام مدنی سامنداریوش خالقی9904/8481399/04/31

99/05/21تحویل حسابداری در تاریخ                       7,750,000دارد99/2/01/572راه و ساختمانشهرداری جورقانموسی رسولی9904/8501399/04/31

99/06/15تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد99/14490معادنصنعت معدن و تجارتمحمد بشیر یوسفی یگانه9904/8511399/04/31

104/4892/5520راه و ساختمانآموزش و پرورش مالیرغالمحسین تقوی9905/8671399/05/01

104/4865/5520راه و ساختمانآموزش و پرورش مالیرغالمحسین تقوی9905/8681399/05/01

تسویه نشده است                        752/21244,000,000راه و ساختمانتعاون روستاییسعید کاظمی9905/8701399/05/02

99/07/21تحویل به حسابداری در تاریخ                  22,353,645دارد29/99/10243/101تاسیسات ساختمانیآب منطقه ای همدانرضا مقصودخواه

99/07/21تحویل به حسابداری در تاریخ                  22,353,645دارد29/99/10243/101تاسیسات ساختمانیآب منطقه ای همدانمحمد بنائی

99/07/21تحویل به حسابداری در تاریخ                  22,353,645دارد29/99/10243/101تاسیسات ساختمانیآب منطقه ای همدانمسعود قدیمی

99/05/06تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد99/2/01/580امور وسائط نقلیه موتوریشهرداری جورقاناحمد فرتاش9905/8721399/05/02

99/06/13تحویل حسابداری درتاریخ                         2074,000,000حسابداری و حسابرسیشرکت صنایع مفتولیمحمدرضا مقصودی9905/8731399/05/02

99/06/05تحویل حسابداری در تاریخ                    192,800,000دارد117298راه و ساختمان(شرکت سیم و کابل)بانک ملیعلی خداویسی9905/8741399/05/02

99/05/14تحویل حسابداری در تاریخ                         6,000,000دارد20599277امور وسائط نقلیه موتوریمشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیمحمود موسی پور9905/8751399/05/02

99/05/23تحویل حسابداری در تاریخ                       31,500,000دارد9904249185راه و ساختمان2شهرداری منطقه علیرضا معصومی9905/8761399/05/02

99/05/15تحویل حسابداری در تاریخ                        7,810,000دارد2987راه و ساختمانشهرداری اسدآبادبابک صاحب اختیاری9905/8881399/05/05

99/05/13تحویل حسابداری درتاریخ                        5,810,000دارد3111راه و ساختمانشهرداری اسدآبادبابک صاحب اختیاری9905/8901399/05/05

99/06/01تحویل حسابداری در تاریخ                     47,700,000دارد398965راه و ساختمان(سنگ شیر پارس)بانک ملیعلیرضا دزفولیان

99/06/01تحویل حسابداری در تاریخ                     140,000,000دارد398966برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات(سنگ شیر پارس)بانک ملیسید امیر احقر

99/05/14تحویل حسابداری درتاریخ                         4,000,000دارد99/17208تاسیسات ساختمانیحمایت از حقوق مصرف کنندگانآرش مجیدی9905/8941399/05/05

99/252933تاسیسات ساختمانیسازمان اوقاف و امور خیریهفرهاد سمائی9905/8951399/05/05

99/06/03تحویل حسابداری در تاریخ                      24,000,000دارد99-2735-2-122راه و ساختمانامور اقتصاد و دارائیعلی خداویسی

9905/8911399/05/05

9905/8961399/05/05

9904/7961399/04/25

9904/8201399/04/29

9904/8251399/04/29

9905/9081399/04/30

9905/8711399/05/02



99/06/03تحویل حسابداری در تاریخ                      24,000,000دارد99-2735-2-122راه و ساختمانامور اقتصاد و دارائیامیرحسین صابران

99/06/03تحویل حسابداری در تاریخ                      24,000,000دارد99-2735-2-122راه و ساختمانامور اقتصاد و دارائیامیرحسین صفوی

99/05/22تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد202993077راه و ساختمان2شهرداری منطقه حسین صمدیان9905/8971399/05/05

99/05/13تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد203991609راه و ساختمان3شهرداری منطقه حسین صمدیان9905/8981399/05/05

99/05/15تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد2469تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآباداحسان خانی9905/9031399/05/06

99/357259راه و ساختماناوقاف و امور خیریه مالیرحسین همتی9905/9041399/05/07

99/2/01/2324راه و ساختمانشهرداری سامنولی شیخعلی9905/9051399/05/07

99/05/07تحویل حسابداری درتاریخ                      12,700,000دارد202993161راه و ساختمان2شهرداری منطقه محمود مشایخی کرهرودی9905/9061399/05/07

/99راه و ساختمانفرهنگ و ارشاد اسالمیعلیرضا انتظام 100/3724/ص

/99راه و ساختمانفرهنگ و ارشاد اسالمیعرفان عباسیان 100/3724/ص

/99راه و ساختمانفرهنگ و ارشاد اسالمیعلی شکوری منفرد 100/3724/ص

99/05/12تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/603راه و ساختمانکمیسیون ماده صد شهرداری جورقانرسول ابراهیم خانی9905/9121399/05/07

99/05/11پیش پرداخت درتاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/608راه و ساختمانکمیسیون ماده صد شهرداری جورقانرسول ابراهیم خانی9905/9131399/05/07

99/05/08پیش پرداخت درتاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/601راه و ساختمانکمیسیون ماده صد شهرداری جورقانرسول ابراهیم خانی9905/9141399/05/07

99/05/12تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/598راه و ساختمانکمیسیون ماده صد شهرداری جورقانرسول ابراهیم خانی9905/9151399/05/07

99/05/12تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/3168راه و ساختمانشهرداری اسدآبادعلیرضا صواغ9905/9201399/05/07

99/05/21تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد7032تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرمحمد مهدی معیاری9905/9221399/05/07

99/05/21تحویل حسابداری در تاریخ                    38,790,000دارد1317/99/8/168راه و ساختمانبانک توسعه صادراتبهروز حمیدی نژاد9905/9241399/05/07

99/05/21تحویل حسابداری در تاریخ                      45,160,000دارد1317/99/8/167راه و ساختمانبانک توسعه صادراتبهروز حمیدی نژاد9905/9251399/05/07

✓9900561راه و ساختمان(معاضدتی)اجرای احکام کیفری بهارحمید کاووسی9905/9261399/05/07

99/08/24تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد1/99/398843راه و ساختمان(کشت و صنعت سبزدشت)بانک سپهمحمود مشایخی کرهرودی9905/9271399/05/07

9905/12تحویل حسابداری در تاریخ                     35,650,000دارد177/06/99/4130راه و ساختمانبیمارستان آتیه تامین اجتماعیعسگر عبدالرحمانی9905/9411399/05/08

99/05/30تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد202993251راه و ساختمان2شهرداری منطقه مسعود کرمی9905/9421399/05/08

99/05/22تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد203991697راه و ساختمان3شهرداری منطقه مسعود کرمی9905/9431399/05/08

✓9900206تشخیص خط(معضدتی) دادگاه کیفری شهرستان  مالیر103شعبه امیر موثق9905/9441399/05/08

99/06/11تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/609راه و ساختمانکمیسیون ماده صد شهرداری جورقانمرتضی فرجی9905/9461399/05/08

99/05/19تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد7052تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیررضا بهراملو9905/9471399/05/08

99/05/19تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد6955تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرمحمد صادق اسدیان9905/9481399/05/08

99/05/15تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد77/04/99/7404تاسیسات ساختمانیبیمارستان غرضی مالیرمیترا ذکائی9905/9491399/05/08

99/05/16تحویل حسابداری در تاریخ                       21,600,000دارد201993053کشاورزی و منابع طبیعی1شهرداری منطقه حسین ونائی9905/9601399/05/11

99/05/23تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/04/1262راه و ساختمانشهرداری اسالمشهر آق گلجواد رجبی 9905/9611399/05/11

99/05/12پیش پرداخت در تاریخ                         70485,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیر کوروش ابلقی9905/9621399/05/11

                      7,760,000دارد99/2/01/3245راه و ساختمانشهرداری اسدآبادبابک صاحب اختیاری9905/9641399/05/11
واقع در شهرستان اسدآباد

99/05/29تحویل حسابداری در تاریخ  

99/05/11تحویل حسابداری در تاریخ                     5,048,750دارد107/15/18496امور وسائط نقلیه موتوریجهاد کشاورزی استان همدانکامران گردان

99/05/11تحویل حسابداری در تاریخ                     5,048,750دارد107/15/18496امور وسائط نقلیه موتوریجهاد کشاورزی استان همدانعلی اکبر عبادی

99/05/11تحویل حسابداری در تاریخ                     5,048,750دارد107/15/18496امور وسائط نقلیه موتوریجهاد کشاورزی استان همدانمهدی شاکری

کنسل شد139902232034000000حسابداری و حسابرسیتعزیرات حکومتی قروههوشنگ حیدریان9905/9661399/05/11

29/99/110033/101تاسیسات ساختمانیآب منطقه ای همدانرضا مقصودخواه

29/99/110033/101مهندسی ابآب منطقه ای همدانمحمد جواد ضیافتی

29/99/110033/101مهندسی ابآب منطقه ای همدانسعید میرزایی سامعی

99/05/25تحویل حسابداری در تاریخ                      10,230,000دارد18/99/234تاسیسات ساختمانیدانشگاه صنعتی همدانرضا مقصودخواه9905/9781399/05/12

99/05/23تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/04/1267راه و ساختمانشهرداری اسالمشهر آق گلجواد رجبی 9905/9791399/05/12

99/09/03تحویل حسابداری در تاریخ                     25,206,000دارد752/2312راه و ساختمانتعاون روستاییرحمان کولیوند9905/9801399/05/12

99/05/25تحویل حسابداری در تاریخ                 184,192,245دارد33527راه و ساختمانبانک  صنعت و معدنسبحانی... رحمت ا9905/9821399/05/12

99/05/19تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد203991518کشاورزی و منابع طبیعی3شهرداری منطقه بهرام آزاد پور9905/9841399/05/12

18496راه و ساختمانجهاد کشاورزی استان همداناحمد سماوات

99/06/12تحویل حسابداری در تاریخ                        4,500,000دارد18496کشاورزی و منابع طبیعیجهاد کشاورزی استان همدانمحمد رضا ابراهیمی

99/05/20تحویل حسابداری در تاریخ                      30,900,000دارد2239914راه و ساختمانمستغالت شهرداری همدانحشمت اله زارعی9905/9851399/05/12

99/06/01تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد2683تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآبادحسن جلیلی9905/9861399/05/12

99/09/03تحویل حسابداری در تاریخ                      17,900,000دارد752/2402راه و ساختمانتعاون روستاییحسین طهرانی9905/9901399/05/13

99/05/22تحویل حسابداری در تاریخ ✓دارد9900373راه و ساختمان(معاضدتی)113شورای حل اختالف شماره بابک صاحب اختیاری9905/9911399/05/13

99/08/22تحویل حسابداری در تاریخ                      32,000,000دارد99/2/01/2928راه و ساختمانشهرداری فیروزانحسین طهرانی9905/9931399/05/13

9905/9751399/05/11

1399/05/12 9905/983

9905/8961399/05/05

9905/9101399/05/07

9905/9651399/05/11

10,000,000                       



99/05/15پیش پرداخت در تاریخ                          223991764,000,000راه و ساختمانمستغالت شهرداری همدانعلی شجاعی ثابت9905/9941399/05/14

99/2/01/647راه و ساختمانشهرداری جورقانداریوش حمزه جو9905/9951399/05/14

99/06/30تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد11/99/739راه و ساختماندانشگاه صنعتی همداناقبال رستمی9905/9961399/05/14

99/08/18تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد3194راه و ساختمانشهرداری صالح آبادسعید امیری9905/9971399/05/14

99/311امور ثبتی 14کالنتری فرزاد شکیبا پیام9905/10031399/05/14

99/148راه و ساختمانشرکت آذرمهر فروغسعید یاسینیان9905/10071399/05/15

/67حسابداری و حسابرسیمجمع خیرین مدرسه سازمحمدرضا مقصودی9905/10081399/05/15 01/09/99 در تاریخ 10000000+99/05/19تحویل حسابداری درتاریخ                      22,500,000داردخ/م

99/05/23تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد1263راه و ساختمانشهرداری اسالمشهر آق گلجواد رجبی 9905/10111399/05/15

/818حسابداری و حسابرسیتعاونی کوثر خزلایوب رسولی9905/10121399/05/15 99/06/01پیش پرداخت درتاریخ                         20594,000,000/ک

99/05/22تحویل حسابداری در تاریخ                        7,900,000دارد177/04/99/8067راه و ساختمانبیمارستان دکتر غرضی مالیرغالمحسین تقوی9905/10131399/05/15

/99راه و ساختمانصندوق نوآوری و شکوفاییامید عبدالمالکی 99/05/27تحویل حسابداری در تاریخ                     47,600,000دارد041011/ص

/99راه و ساختمانصندوق نوآوری و شکوفاییمجید فرزانه 99/05/27تحویل حسابداری در تاریخ                     47,600,000دارد041011/ص

9906/1183اصالحی هیئتی نامه شماره 29/99/9895/101مهندسی ابآب منطقه ای همدانمحمد جواد ضیافتی9905/10151399/05/15

3295راه و ساختمانشهرداری صالح آبادسعید امیری9905/10161399/05/15

99/06/12تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد20799354تاسیسات ساختمانیسازمان عمران و بازآفرینیرضا مقصودخواه9905/10171399/05/15

99/05/23تحویل حسابداری در تاریخ                        3,400,000دارد1311راه و ساختمانشهرداری اسالمشهر آق گلجواد رجبی 9905/10181399/05/16

کنسل شد99-226راه و ساختمانراه و شهرسازی اسدآبادعلیرضا صواغ9905/10201399/05/16

99/06/18تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد7704تفسیر عکس هواییجهاد کشاوزی مالیرعلی حیدر مهرابی9905/10221399/05/16

/1046امور بازرگانیسازمان همیاری شهرداریاحد سحری9905/10291399/05/20 99/06/05تحویل حسابداری در تاریخ                        8,000,000دارد99/ص

99/06/02تحویل حسابداری در تاریخ                      46,000,000دارد99/2/18/2648راه و ساختمانشهرداری بهارحمید کاووسی9905/10331399/05/20

99/06/11تحویل حسابداری در تاریخ                       10,800,000دارد99/2/17/2177راه و ساختمانشهرداری کبودراهنگعلیرضا انتظام9905/10341399/05/20

کنسل شد99/2/01/1373راه و ساختمانشهرداری فامنینعلیرضا انتظام9905/10351399/05/20

99/07/13تحویل حسابداری در تاریخ                     38,500,000دارد100/99/909دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستانبهزاد گلی

99/07/13تحویل حسابداری در تاریخ                     38,500,000دارد100/99/909دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستاناحمد عرفانی نیا

پیش پرداخت دارد                        100/99/9034,000,000کشاورزی و منابع طبیعیدشت گل کردستانمنصور زاهدی کیوان9905/10531399/05/21

99/06/03تحویل حسابداری در تاریخ                        8,500,000دارد99/2/18/2680راه و ساختمانشهرداری بهارامیرحسن صفوی9905/10541399/05/21

99/06/02تحویل حسابداری در تاریخ                       12,000,000دارد99/2/1071راه و ساختمانشهرداری مریانجامیرحسن صفوی9905/10551399/05/21

99/06/13تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد6256تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرغالمعباس ابوالفتحی9905/10561399/05/21

99/06/11تحویل حسابداری در تاریخ                       30,000,000دارد - راه و ساختماندرخواست شخصیمحمود مشایخی کرهرودی9905/10601399/05/22

99/07/30تحویل حسابداری در تاریخ                       30,000,000دارد - مهندسی ابشرکت مبنا مهر مبین هکمتانمحمد جواد ضیافتی9905/10611399/05/22

99/06/22تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد7184تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرداریوش رادمهر9905/10621399/05/22

99/06/16تحویل حسابداری در تاریخ                        3,000,000دارد  - راه و ساختماندرخواست شخصیمرتضی فرجی1399/05/22

99/06/16تحویل حسابداری در تاریخ                        3,000,000دارد - راه و ساختماندرخواست شخصیعرفان عباسیان1399/05/22

99/06/16تحویل حسابداری در تاریخ                        3,000,000دارد - راه و ساختماندرخواست شخصیمسعود ایزدی1399/05/22

99/06/16تحویل حسابداری در تاریخ                        3,000,000دارد - راه و ساختماندرخواست شخصیامیرحسین صفوی1399/05/22

99/06/16تحویل حسابداری در تاریخ                        3,000,000دارد  - راه و ساختماندرخواست شخصیبهرام قیریان1399/05/22

99/09/18تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد99/22/120/7109راه و ساختمانشرکت توزیع نیروی برقجواد رجبی 9905/10651399/05/23

99/06/05تحویل حسابداری در تاریخ                      100,000,000دارد99/6100/01/142506راه و ساختمان(وثیقه شهرداری)بانک ملیسید مهدی حسینیان990510661399/05/25

99/06/27تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/5278تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانامیر کاوندی راهنما9905/10701399/05/25

99/08/03تحویل حسابداری در تاریخ                    175,000,000دارد811/99/394دامپروری ودامپزشکیشرکت دامپروری پگاهبهزاد گلی

99/08/03تحویل حسابداری در تاریخ                     51,511,070دارد811/99/394کشاورزی و منابع طبیعیشرکت دامپروری پگاهکامبیز سعیدی

99/08/03تحویل حسابداری در تاریخ                    113,650,000دارد811/99/394امور وسائط نقلیه موتوریشرکت دامپروری پگاهمحسن شیرزادی

99/08/03تحویل حسابداری در تاریخ                      19,890,000دارد811/99/394راه و ساختمانشرکت دامپروری پگاهسعید کاظمی

99/06/05تحویل حسابداری در تاریخ                      35,000,000دارد811/99/393دامپروری ودامپزشکیشرکت دامپروری پگاهنرگس آشوری همدانی9905/10741399/05/25

99/05/29تحویل حسابداری در تاریخ                       11,400,000دارد48424راه و ساختمانشرکت سایپا یدکداریوش زند اکبری9905/10751399/05/25

99/08/28تحویل حسابداری در تاریخ                      23,000,000دارد99/33/4218راه و ساختمانبنیاد مسکن انقالب اسالمیمسعود کرمی9905/10761399/05/25

99/08/25تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/5220تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانایرج محمدی9905/10771399/05/25

9902138271راه و ساختمان4شهرداری منطقه حسین صمدیان9905/10811399/05/25

99/2271راه و ساختمانکانون کارشناسان کرمانشاهموسی رسولی

99/2271راه و ساختمانکانون کارشناسان کرمانشاهعسگر عبدالرحمانی

99/2271برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتکانون کارشناسان کرمانشاهمهرداد ساجدی

99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد12/3157تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی فامنینعبداله حدادی9905/10971399/05/26

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         28995,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآبادحسین ونائی9905/10981399/05/26

9905/10141399/05/15

1399/05/25

9905/10521399/05/21

9905/1208

9905/10821399/05/25

9905/1063



99/06/15تحویل حسابداری در تاریخ                       9,470,000دارد99/2/01/3732راه و ساختمانشهرداری اسدآبادبابک صاحب اختیاری

99/06/15تحویل حسابداری در تاریخ                       9,470,000دارد99/2/01/3732راه و ساختمانشهرداری اسدآبادعلیرضا صواغ

99/06/15تحویل حسابداری در تاریخ                       9,470,000دارد99/2/01/3732راه و ساختمانشهرداری اسدآبادمهدی راغب

99/06/02تحویل حسابداری در تاریخ                      20,500,000دارد99/2/18/2799راه و ساختمانشهرداری بهاراحمد فرج پور9905/11001399/05/26

99/06/05تحویل حسابداری در تاریخ                        6,500,000دارد99/2/18/2626راه و ساختمانشهرداری بهاراحمد فرج پور9905/11011399/05/26

99/05/30تحویل حسابداری در تاریخ                      39,600,000دارد99/3037راه و ساختمانشرکت سرمایه گذاری استان همدانعبدالحمید شهباز9905/11051399/05/26

99/06/11تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد20799380راه و ساختمانسازمان عمران و بازآفرینیداریوش حمزه جو9905/11061399/05/26

99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                       19,020,000دارد488434راه و ساختمان(سیمین لبن)بانک ملیعلیرضا دزفولیان

99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                     33,801,000دارد488435برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات(سیمین لبن)بانک ملیمسعود بیگ زاده

99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                     33,801,000دارد488436تاسیسات ساختمانی(سیمین لبن)بانک ملیرضا مقصودخواه

99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                      22,500,000دارد491020راه و ساختمان(ملک خانم موسوی)بانک ملیعلیرضا آهوخش9905/11121399/05/27

99/08/01تحویل حسابداری در تاریخ                    11,337,500دارد491009راه و ساختمان(ملک آقای ظفری)بانک ملیعلیرضا دزفولیان9905/11131399/05/27

99/05/30تحویل حسابداری در تاریخ                        8,000,000دارد20799404راه و ساختمانسازمان عمران و بازآفرینیاحمد فرج پور9905/11141399/05/27

21399252راه و ساختمانشورای اسالمی شهر همدانحسین صمدیان

21399253کشاورزی و منابع طبیعیشورای اسالمی شهر همدانحمید شهبازیان

99/06/04تحویل حسابداری در تاریخ                       7,930,000دارد99/20844برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتحمایت از حقوق مصرف کنندگانجالل نزاکت مآب9905/11261399/05/28

کنسل شد - راه و ساختماندرخواست شخصیمحمد خدائی9905/11281399/05/28

104308نقشه برداری و اطالعات مکانیشرکت ارتباطات زیر ساختمحمد علی جاوید فرد9905/11311399/05/29

107761صنایع چوبشرکت ارتباطات زیر ساختحمیدرضا متین9905/11321399/05/29

99/06/12تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/21078امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگانکامران گردان9905/11331399/05/29

99/06/01تحویل حسابداری در تاریخ                        4,900,000دارد99/2/18/2624راه و ساختمانشهرداری بهارحمید کاووسی9905/11361399/05/29

99/06/17تحویل حسابداری در تاریخ                       17,000,000دارد99/2/18/2859راه و ساختمانشهرداری بهارحمید کاووسی9905/11371399/05/29

99/07/02تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد8131تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرمحمد مهدی معیاری9905/11381399/05/29

99/06/20تحویل حسابداری در تاریخ                         80085,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرمحمد صادق اسدیان9905/11391399/05/29

99/06/05تحویل حسابداری در تاریخ                      38,000,000دارد1390راه و ساختمانشهرداری اسالمشهر آق گلجواد رجبی 9905/11411399/05/29

99/06/11تحویل حسابداری در تاریخ                         6,000,000دارد202994061راه و ساختمان2شهرداری منطقه علیرضا صواغ9905/11441399/05/30

99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/5404تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانعبداله حدادی9905/11451399/05/30

99/06/10تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد8983تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتایرج محمدی9905/11461399/05/30

99/06/10تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد8981تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتایرج محمدی9905/11471399/05/30

99/06/05تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/732راه و ساختمانشهرداری جورقانرسول ابراهیم خانی9906/11491399/06/01

تسویه نشده است                   200,760,000دارد107/15/21622راه و ساختمانجهاد کشاورزی همداناحمد سماوات

تسویه نشده است                 76,267,087دارد107/15/21622کشاورزی و منابع طبیعیجهاد کشاورزی همدانحمید شهبازی

99/07/22تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/5200تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همداناحسان خانی9906/11551399/06/01

99/06/29تحویل حسابداری درتاریخ                         5,000,000دارد8299تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیررضا بهراملو9906/11561399/06/01

99/07/12تحویل حسابداری درتاریخ                         4,000,000دارد1/1098529راه و ساختمانکمیته امداد امام خمینیمرتضی فرجی

99/07/12تحویل حسابداری درتاریخ                        9,800,000داردراه و ساختمانکمیته امداد امام خمینیسعید کاظمی

99/51/12471کشاورزی و منابع طبیعیشرکت شهرک های کشاورزیمحمود سیدی نژاد

99/51/12471کشاورزی و منابع طبیعیشرکت شهرک های کشاورزیعلی رستمی

99/51/12471کشاورزی و منابع طبیعیشرکت شهرک های کشاورزیداریوش خالقی

99/06/26تحویل حسابداری در تاریخ                     75,180,000دارد4/18613-99/99راه و ساختمانبیمه کارآفرینداریوش حمزه جو

99/06/26تحویل حسابداری در تاریخ                     75,180,000دارد4/18613-99/99راه و ساختمانبیمه کارآفرینحمید سوری

99/06/26تحویل حسابداری در تاریخ                     75,180,000دارد4/18613-99/99راه و ساختمانبیمه کارآفریناحمد خداویسی

5502/24174/104راه و ساختمان همدان2آموزش و پرورش ناحیه یداله شاوردی9906/11631399/06/01

99/06/22تحویل حسابداری در تاریخ                         6,000,000دارد5502/23802/104راه و ساختمان همدان2آموزش و پرورش ناحیه یداله شاوردی9906/11641399/06/01

99/06/25تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/721راه و ساختمانشهرداری جورقانرسول ابراهیم خانی9906/11651399/06/01

99/06/18تحویل حسابداری در تاریخ                        6,300,000دارد53100/530/100مواد غذاییدانشگاه فرهنگیانمحمد حسین فرهادیان9906/11671399/06/03

99/06/16تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/742راه و ساختمانشهرداری جورقانحسین جاللیان9906/11681399/06/03

99/06/06تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد3021تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآبادامیر کاوندی راهنما9906/11691399/06/03

99/08/03تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد33/9019/هتفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتغالمرضا نعیمی9906/11701399/06/03

99/06/15تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/5582تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانکوروش ابلقی9906/11711399/06/03

99/06/04تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/21769امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگاناحمد فرتاش9906/11721399/06/03

✓981158کشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی) دادیاری نهاوند2شعبه احمد خزائی

✓981159کشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی) دادیاری نهاوند2شعبه داریوش احسانی
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9905/1111

9906/11571399/06/01

9906/11731399/06/03

9905/10991399/05/26

9905/1117

9906/11611399/06/01

9906/1162

1399/06/01

1399/05/27



99/06/03پیش پرداخت درتاریخ                         16/15/11194,000,000معماری و تزئینات داخلیکلینیک تخصصی امیدبهرنگ مجیدی9906/11751399/06/03

99161583صنایع نفتجمع آوری و فروش اموال تملیکیشهرام سروری9906/11771399/06/03

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                    22,785,000دارد99/785کشاورزی و منابع طبیعیشرکت تولیدی قند قوچانمرتضی هژیر کمال9906/11791399/06/03

99/06/11تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد - حوادث ناشی از کاردرخواست شخصیعلی پیام مهر9906/11801399/06/03

99/07/14مانده آقای عباسی تحویل در تاریخ - 99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                       12,000,000دارد29/99/13594/101مهندسی ابآب منطقه ای همدانمحمد جواد ضیافتی

99/07/14مانده آقای عباسی تحویل در تاریخ - 99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                       12,000,000دارد29/99/13594/101کشاورزی و منابع طبیعیآب منطقه ای همدانمحمد صادق اسدیان

99/07/14مانده آقای عباسی تحویل در تاریخ - 99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                       12,000,000دارد29/99/13594/101کشاورزی و منابع طبیعیآب منطقه ای همداناردشیر اوجی

99161423کشاورزی و منابع طبیعیجمع آوری و فروش اموال تملیکیفاطمه عسگری9906/11841399/06/03

99161582امور وسائط نقلیه موتوریجمع آوری و فروش اموال تملیکیبهبود احمدخانی9906/11851399/06/03

99/06/13تحویل به حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/22182امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگانعلی اکبر عبادی9906/11901399/06/04

99/06/29تحویل حسابداری در تاریخ                      32,000,000دارد1/99/722947امور بازرگانیبانک سپه شعبه محسنیناحد سحری9906/11911399/06/04

9904/722اصالحی نامه 202992274کشاورزی و منابع طبیعی2شهرداری منطقه حمید شهبازیان9906/11941399/06/04

دانشگاه مقصودی                       4,200,000دارد53100/529/100راه و ساختماندانشگاه فرهنگیانطالب احمدوند9906/11981399/06/04

99/06/11تحویل حسابداری در تاریخ                         9,000,000دارد99033120698برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتمدیریت پسماندمحمد مهدی سیاح9906/12011399/06/04

99/06/31تحویل حسابداری در تاریخ                      36,000,000دارد41156راه و ساختمانبانک صنعت و معدنامیرحسین صفوی9906/12061399/06/04

99/07/07تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9029/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتحسن جلیلی9906/12071399/06/04

✓9900383تعیین نفقه(معاضدتی)شورای حل اختالف مجتمع امام حسنمحمد حسین سعیدی9906/12161399/06/05

99/07/13تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9035/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتغالمعباس ابوالفتحی9906/12171399/06/05

99/06/11پیش پرداخت درتاریخ                         99/2/01/5614,000,000راه و ساختمانشهرداری جوکارغالمحسین تقوی9906/12181399/06/05

99/09/08تحویل حسابداری در تاریخ                       8,700,000دارد99/2/08/3290راه و ساختمانشهرداری ازندریانولی شیخعلی

99/09/08تحویل حسابداری در تاریخ                       8,700,000دارد99/2/08/3290راه و ساختمانشهرداری ازندریانمحمد روستائی

99/09/08تحویل حسابداری در تاریخ                       8,700,000دارد99/2/08/3290راه و ساختمانشهرداری ازندریانغالمحسین تقوی

(گزارش کارشناسی بایگانی شده)99/06/16تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد201994137راه و ساختمان1شهرداری منطقه حشمت اله زارعی9906/12201399/06/05

5520/6677/104راه و ساختمان(جوزان)آموزش و پرورش مالیرولی شیخعلی9906/12221399/06/06

 میلیون ریالی تحویل تعزیرات شده است15پیش پرداخت به صورت فیش 139901326015000000راه و ساختمانتعزیرات حکومتی همدانسید سعدی وفائی

139901326015000000راه و ساختمانتعزیرات حکومتی همدانمحمود مشایخی کرهرودی

139901326015000000راه و ساختمانتعزیرات حکومتی همدانداریوش زند اکبری

99/06/15تحویل حسابداری در تاریخ                     150,000,000دارد162251راه و ساختمان(وثیقه شهرداری)بانک ملیامیر کاوندی راهنما9906/12241399/06/06

99/07/02تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/5914تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانمحمد مهدی معیاری9906/12261399/06/10

99/07/03تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/589تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانمحمد صادق اسدیان9906/12271399/06/10

99/06/22تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد31/7/179راه و ساختماندانشگاه پیام نور تویسرکانرحمان کولیوند9906/12281399/06/10

99/06/12تحویل حسابداری در تاریخ                      22,500,000دارد201994157راه و ساختمان1شهرداری منطقه علی رستگاری9906/12291399/06/10

563راه و ساختمانانجمن خیریه بیماران کلیویعلی شکوری منفرد9906/12301399/06/10

99060643967راه و ساختمانمدیریت پسماندمسعود ایزدی9906/12321399/06/10

99/06/24تحویل حسابداری درتاریخ                         4,000,000دارد99/22473امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگاناکبر صابران همدانی9906/12331399/06/10

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         33/90425,000,000/هتفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتحسین ونائی9906/12341399/06/10

99/07/30تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد33/9014/هتفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتداریوش رادمهر9066/12361399/06/10

99/07/05تحویل حسابداری درتاریخ                         4,000,000دارد752/2678راه و ساختمانتعاون روستاییمحمد روستائی9906/12401399/06/10

99/07/19تحویل حسابداری درتاریخ                     13,340,000دارد5512/4402/110تاسیسات ساختمانیآموزش و پرورش سردرودمهدی هدایتیان9906/12581399/06/12

99/08/24تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/1/741152تاسیسات ساختمانی(کشت و صنعت سبزدشت)بانک سپهرضا مقصودخواه

99/08/24تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/1/741152برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات(کشت و صنعت سبزدشت)بانک سپهمازیار باللی مقدم

99/06/22تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد939/99/11714راه و ساختمان(ملک تویسرکان)اداره کل بهزیستی همدانرحمان کولیوند9906/12611399/06/12

99/07/28تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9052/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتامیر کاوندی راهنما9906/12621399/06/12

99/06/26تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد5503/10218/104راه و ساختمانآموزش و پرورش اسدآبادبابک صاحب اختیاری9906/12631399/06/12

99/06/24تحویل حسابداری درتاریخ                         5,000,000دارد99/2/01/4207راه و ساختمانشهرداری اسدآبادعلیرضا صواغ9906/12641399/06/12

99/07/19تحویل حسابداری درتاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/4025راه و ساختمانشهرداری اسدآبادعلیرضا صواغ9906/12651399/06/12

99/07/14تحویل حسابداری در تاریخ ✓دارد1399028001653230تعیین نفقه(معاضدتی)شورای حل اختالفعباس حسین پور9906/12691399/06/12

939/99/11715راه و ساختمان(ملک تویسرکان)اداره کل بهزیستی همدانرحمان کولیوند9906/12701399/06/12

939/99/11712راه و ساختمان(ملک تویسرکان)اداره کل بهزیستی همدانرحمان کولیوند9906/12711399/06/12

99/06/23تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9065/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتاحسان خانی9906/12721399/06/12

99/06/23تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد7/7122تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی نهاوندمحمدرضا نصرتی9906/12731399/06/12

/818لوازم خانگی و اداریتعاونی کوثر خزل فیروزانافشین کریمی 99/07/24تحویل حسابداری در تاریخ                       9,840,000دارد2078/ک

/818برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتتعاونی کوثر خزل فیروزانجالل نزاکت مآب 99/07/24تحویل حسابداری در تاریخ                   113,445,000دارد2078/ک
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/818امور وسائط نقلیه موتوریتعاونی کوثر خزل فیروزانمحسن شیرزادی 99/07/24تحویل حسابداری در تاریخ                      24,000,000دارد2078/ک

/818راه و ساختمانتعاونی کوثر خزل فیروزاناکبر دارائی 99/07/24تحویل حسابداری در تاریخ                      81,690,000دارد2078/ک

99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9058/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتعبداله حدادی9906/12771399/06/12

تحویل به حسابداری                       3,000,000دارد1399000174برق،الکترونیک و مخابراتتعزیرات حکومتی اسدآبادحامد صیدی9906/12801399/06/13

/766معماری و تزئینات داخلیموسسه شهید محراب آیت اله مدنیمحمد مهدی انصاری پناه9906/12811399/06/13 99/06/16تحویل حسابداری درتاریخ                         4,000,000دارد99/س

99/06/29تحویل به حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/23233تاسیسات ساختمانیحمایت از حقوق مصرف کنندگانرضا مقصودخواه9906/12821399/06/13

99/06/24تحویل حسابداری درتاریخ                         5,000,000دارده/9067/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتایرج محمدی9906/12831399/06/13

99/06/25تحویل حسابداری درتاریخ                        5,180,000دارد99/2/18/297راه و ساختمانشهرداری بهارمحمد مهدی خاکپور9906/12851399/06/15

99/06/17تحویل حسابداری درتاریخ                         4,000,000 - راه و ساختماندرخواست شخصیطالب احمدوند9906/12871399/06/15

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                        7,000,000دارد99/2/18/3106راه و ساختمانشهرداری بهاربهرام قیریان

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                        7,000,000دارد99/2/18/3106راه و ساختمانشهرداری بهارعلی فرجی پاک

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                        7,000,000دارد99/2/18/3106راه و ساختمانشهرداری بهارمصطفی حمیدی نامدار

99/06/24تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/23190تاسیسات ساختمانیحمایت از حقوق مصرف کنندگانشهرام کرمی9906/12891399/06/15

99/07/06  تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد7/7244تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی نهاوندمحمدرضا نصرتی9906/12901399/06/15

✓9900135حوادث ناشی از کار(معاضدتی) بازپرسی دادسرای عمومی1شعبه علی محمد هاشمی9906/12911399/06/15

99/07/19تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد8/6569حسابداری و حسابرسیتعاون ،کار و رفاه اجتماعیامیرعلی نایبی

99/07/19تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد8/6569حسابداری و حسابرسیتعاون ،کار و رفاه اجتماعیسعید عبداله زاده

99/07/19تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد8/6569حسابداری و حسابرسیتعاون ،کار و رفاه اجتماعیمحمدرضا کریمی پویا

1399000175امور وسائط نقلیه موتوریتعزیرات حکومتی اسدآبادعلی اکبر عبادی9906/13021399/06/15

99/06/24تحویل حسابداری درتاریخ                         5,000,000دارده/9077/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتکوروش ابلقی9906/13041399/06/15

99/06/29تحویل حسابداری درتاریخ                         5,000,000دارد7347تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیررضا بهراملو9906/13051399/06/15

99/06/29تحویل حسابداری درتاریخ                         5,000,000دارد7413تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیررضا بهراملو9906/13061399/06/15

99/06/29تحویل حسابداری درتاریخ                         5,000,000دارد7414تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیررضا بهراملو9906/13071399/06/15

99/06/29تحویل حسابداری درتاریخ                         5,000,000دارد7415تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیررضا بهراملو9906/13081399/06/15

99/07/13تحویل حسابداری درتاریخ ✓9900578حوادث ناشی از کار(معاضدتی) بازپرسی دادسرای عمومی1شعبه مجید قهرمانی9906/13091399/06/15

99/06/25تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/23515برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتحمایت از حقوق مصرف کنندگاننعمت حمیدی9906/13101399/06/15

99/08/08تحویل حسابداری در تاریخ ✓دارد9900224امور وسائط نقلیه موتوری(معاضدتی) دادیاری شهرستان مالیر1شعبه اکبر صابران همدانی

99/08/08تحویل حسابداری در تاریخ ✓دارد9900225امور وسائط نقلیه موتوری(معاضدتی) دادیاری شهرستان مالیر1شعبه عباس اسالمی

 جایگزین آقای کاووسی اسخا99/08/08تحویل حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد9900226امور وسائط نقلیه موتوری(معاضدتی) دادیاری شهرستان مالیر1شعبه علی اکبر عبادی

99/06/30تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/17/2592راه و ساختمانشهرداری کبودراهنگرسول ابراهیم خانی9906/13361399/06/17

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد1521راه و ساختمانشهرداری اسالمشهر آق گلسعید کاظمی9906/13371399/06/17

99/06/30تحویل حسابداری در تاریخ                        7,200,000دارد22399240راه و ساختمانمستغالت شهرداری همدانعبدالمجید یاراحمدی9906/13381399/06/17

99/07/21تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/6125تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانحسن جلیلی9906/13391399/06/17

99/06/23تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9082/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتغالمرضا نعیمی9906/13401399/06/17

99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد17/6674تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی بهارغالمعباس ابوالفتحی9906/13441399/06/18

99/06/25تحویل حسابداری در تاریخ                       30,000,000دارد99/2/02/6825امور وسائط نقلیه موتوریشهرداری نهاوندمحمود موسی پور9906/13491399/06/18

/99راه و ساختمانپارک علم و فن آوریاحمد سماوات 19/اه

/99کشاورزی و منابع طبیعیپارک علم و فن آوریحمید شهبازیان 19/اه

99/06/18پیش پرداخت در تاریخ                         99/2/01/8014,000,000راه و ساختمانشهرداری جورقانسید احمد آبرومندی9906/13521399/06/19

99/07/03تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9126/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتمحمد صادق اسدیان9906/13551399/06/19

                         5,000,000دارد14/17/6341تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانمحمد مهدی معیاری9906/13561399/06/19

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         12/36705,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی فامنینحسین ونائی9906/13571399/06/19

99/07/02تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9121/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتداریوش رادمهر9906/13581399/06/19

99/06/30تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/17/2777راه و ساختمانشهرداری کبودراهنگعلیرضا انتظام9906/13591399/06/19

99/06/22تحویل حسابداری در تاریخ                     35,400,000دارد111/1/24883راه و ساختمانجهاد کشاورزی همدانمسعود ایزدی9906/13601399/06/19

99/07/13تحویل حسابداری در تاریخ                      39,000,000دارد100/99/1117دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستانفرهاد سعیدی

99/07/13تحویل حسابداری در تاریخ                      38,000,000دارد100/99/1117دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستانسید علی حسینی سیر

-99راه و ساختمانراه و شهرسازی بهارحمید کاووسی9906/13641399/06/20 222-ب

99/06/31تحویل حسابداری درتاریخ                         4,000,000دارد - کشاورزی و منابع طبیعیدرخواست شخصیکوروش ابلقی9906/13671399/06/22

/99برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتصنعت معدن و تجارت تویسرکانامیر حامد محمد اصغری9906/13691399/06/22 99/07/19تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد11308/ت

99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/23381امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگانکامران گردان9906/13701399/06/22

99/07/06تحویل حسابداری در تاریخ                      33,000,000داردق/50/10/8745کشاورزی و منابع طبیعیپادگان شهید قهرمانعلی اکبر کرمی9906/13711399/06/22

99/07/05تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/6419تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانعبداله حدادی9906/13721399/06/22

9906/13111399/06/15

9906/12921399/06/15

1399/06/12 9906/1274

9906/13511399/06/18

9906/13611399/06/19

9906/12881399/06/15



99/07/06تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد99/2/18/3237راه و ساختمانشهرداری بهاراحمد فرج پور9906/13731399/06/22

99/24439راه و ساختمانحمایت از حقوق مصرف کنندگانبهروز حمیدی نژاد9906/13741399/06/22

5503/10784/104راه و ساختمانآموزش و پرورش اسدآبادبابک صاحب اختیاری9906/13751399/06/22

5503/10835/104راه و ساختمانآموزش و پرورش اسدآبادبابک صاحب اختیاری9906/13761399/06/22

99/07/06تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/24088تاسیسات ساختمانیحمایت از حقوق مصرف کنندگانشاهرخ انصافیان9906/13771399/06/22

99/07/02تحویل حسابداری در تاریخ                      10,530,000دارد5538/1974/110لوازم خانگی و اداریآموزش و پرورش گل تپهمهدی حجازی فخر9906/13791399/06/23

99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                      19,920,000دارد1/99/797815راه و ساختمان(ملک اسدآباد)بانک سپه علی رحیمی فر9906/13801399/06/23

✓دارد9900102راه و ساختمان(معاضدتی)شعبه اجای احکام مدنی فامنینمسعود ایزدی9906/13811399/06/23

99/07/27تحویل حسابداری در تاریخ                      100,000,000دارد20599404راه و ساختمانمشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیاقبال رستمی9906/13851399/06/24

(تسویه نشده)99/06/26در تاریخ 10000000پیش پرداخت                      13,300,000دارد29/99/14551/101راه و ساختمانآب منطقه ای همدانمحمدرضا مرادی

(تسویه نشده)99/06/26در تاریخ 10000000پیش پرداخت                      13,300,000دارد29/99/14551/101راه و ساختمانآب منطقه ای همدانامیرحسین صفوی

(تسویه نشده)99/06/26در تاریخ 10000000پیش پرداخت                      13,300,000دارد29/99/14551/101راه و ساختمانآب منطقه ای همدانسعید امیری

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد1399000424تاسیسات ساختمانیشعبه ششم تعزیرات حکومتی همدانمهدی هدایتیان

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد1399000424تاسیسات ساختمانیشعبه ششم تعزیرات حکومتی همدانآرش مجیدی

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد1399000424تاسیسات ساختمانیشعبه ششم تعزیرات حکومتی همدانآرام سلیمانی

99/07/01تحویل حسابداری در تاریخ                       3,330,000دارد992/146/5530راه و ساختمانمیراث فرهنگی و گردشگریموسی رسولی

99/07/01تحویل حسابداری در تاریخ                       3,330,000دارد992/146/5530راه و ساختمانمیراث فرهنگی و گردشگریسید مهدی حسینیان

99/07/01تحویل حسابداری در تاریخ                       3,330,000دارد992/146/5530راه و ساختمانمیراث فرهنگی و گردشگریعسگر عبدالرحمانی

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                         9,000,000دارد75/26440راه و ساختمانراهداری و حمل و نقل جاده ایمرتضی فرجی9906/13891399/06/24

99/616918راه و ساختمان(ملک نهاوند)بانک صادرات مسعود شفیع9906/13901399/06/24

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                       4,920,000دارد75/28375امور وسائط نقلیه موتوریراهداری و حمل و نقل جاده ایمهدی شاکری9906/13911399/06/24

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                       6,680,000دارد202994929راه و ساختمان2شهرداری منطقه عبدالحمید شهباز9906/13921399/06/24

✓9900305کشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی)شعبه اول دادگاه سامنولی محمد رضائی9906/13941399/06/24

تسویه نشده است                       5,700,000دارد99/21/40/2305راه و ساختمانهالل احمر استان همدانامیرحسین صابران

تسویه نشده است                       5,700,000دارد99/21/40/2305راه و ساختمانهالل احمر استان همدانبابک صاحب اختیاری

تسویه نشده است                       5,700,000دارد99/21/40/2305راه و ساختمانهالل احمر استان همدانعلی شکوری منفرد

کنسل شد99/21/40/2230امور وسائط نقلیه موتوریهالل احمر استان همداناحمد فرتاش9906/13961399/06/25

99/07/22تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9144/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتاحسان خانی9906/13971399/06/25

99/06/27تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/6556تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانامیر کاوندی راهنما9906/13981399/06/25

99/07/02تحویل حسابداری در تاریخ                      29,000,000دارد20799522راه و ساختمانسازمان عمران و بازآفرینیعرفان عباسیان9906/13991399/06/25

99/07/27تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد99/2/01/850راه و ساختمانشهرداری جورقانمهدی مستوفی خجسته9906/14001399/06/25

99/07/27تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/831راه و ساختمانشهرداری جورقانمهدی مستوفی خجسته9906/14011399/06/25

99/06/31تحویل حسابداری درتاریخ                         4,000,000دارد99/24030امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگانعلی اکبر عبادی9906/14021399/06/25

99/07/13تحویل حسابداری درتاریخ                         4,000,000دارد139901326043000000امور وسائط نقلیه موتوریتعزیرات حکومتی اسدآباداکبر صابران همدانی9906/14051399/06/25

کنسل شد✓97/335کشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی) مدرس12کالنتری مهدی زندی9906/14061399/06/25

99/08/14تحویل حسابداری در تاریخ                        5,500,000دارد1/1337892راه و ساختمانکمیته امداد امام خمینیمسعود کرمی9906/14071399/06/25

20799525راه و ساختمانسازمان عمران و بازآفرینیمهدی مستوفی خجسته9906/14091399/06/26

99/06/26تحویل حسابداری در تاریخ                       20,000,000داردآ ه 576راه و ساختمانشرکت هواپیمایی آتاامیرحسین صفوی9906/14121399/06/26

گزارش تحویل شده و هنوز تسویه نشده است                      7,750,000دارد111/1/25453راه و ساختمانجهاد کشاورزی همدانغالمرضا سوری

111/1/25453کشاورزی و منابع طبیعیجهاد کشاورزی همدانامیر پژمان رشیدی

111/1/25453راه و ساختمانجهاد کشاورزی همدانولی شیخعلی

111/1/25453کشاورزی و منابع طبیعیجهاد کشاورزی همدانکامل عباسی

111/1/25453کشاورزی و منابع طبیعیجهاد کشاورزی همدانمحمد علی پشوتن9906/14201399/06/26

111/1/25453راه و ساختمانجهاد کشاورزی همدانرحمان کولیوند9906/14211399/06/26

111/1/25453راه و ساختمانجهاد کشاورزی همدانحسین صمدیان9906/14221399/06/26

99/22/120/8835راه و ساختمانشرکت توزیع نیروی برقمحمد سخائیان9906/14231399/06/26

99/06/31تحویل حسابداری درتاریخ                         5,000,000دارده/9155/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتکوروش ابلقی9906/14241399/06/26

99/06/31تحویل حسابداری درتاریخ                         4,000,000دارد99/24995امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگانکامران گردان9906/14261399/06/26

به درخواست متقاضی کنسل شده/9135/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتغالمرضا نعیمی9906/14291399/06/26

99/21/402085لوازم خانگی و اداریهالل احمر استان همدانجالل خالقیان

99/21/402085لوازم خانگی و اداریهالل احمر استان همدانافشین کریمی

99/21/402085لوازم خانگی و اداریهالل احمر استان همدانمهدی حجازی فخر

 971730راه و ساختمانشعبه سوم اجرای احکام کیفریبهرام قیریان9906/14351399/06/29

9906/13951399/06/25

9906/14181399/06/26

9906/14191399/06/26

9906/14301399/06/26

9906/13881399/06/24

9906/13861399/06/24

9906/13871399/06/24



980156راه و ساختمانشعبه سوم اجرای احکام کیفریحشمت اله زارعی9906/14361399/06/29

9900471راه و ساختمانشعبه سوم اجرای احکام کیفریژیال روحانی9906/14371399/06/29

تسویه نشده است                      10,500,000دارد99/2/18/3304راه و ساختمانشهرداری بهاریوسف رضا نوروزی9906/14401399/06/29

99/08/24تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9159/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتحسن جلیلی9906/14421399/06/29

17/113539تاسیسات ساختمانیپشتیبانی امور دامسمیرا اردکانی

17/113539لوازم خانگی و اداریپشتیبانی امور داممهدی حجازی فخر

99/07/22پیش پرداخت در تاریخ                         14/17/67175,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانغالمرضا نعیمی9906/14451399/06/29

99/07/14تحویل حسابداری در تاریخ                       10,400,000دارد99/2/01/652راه و ساختمانشهرداری جوکارغالمحسین تقوی9906/14461399/06/29

99/2/01/650راه و ساختمانشهرداری جوکارغالمحسین تقوی9906/14471399/06/29

99/08/14تحویل حسابداری در تاریخ                        7,500,000دارد992/01/651راه و ساختمانشهرداری جوکارغالمحسین تقوی9906/14481399/06/29

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد99/2/01/846راه و ساختمانشهرداری جورقانامیرحسن صفوی9906/14491399/06/29

99/08/05تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/877راه و ساختمانشهرداری جورقانسید احمد آبرومندی9906/14511399/06/30

✓980430کشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی)شعبه سوم دادیاری نهاوندکامبیز سعیدی9906/14521399/06/30

99/08/18تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/18/3097راه و ساختمانشهرداری بهارسعید امیری9906/14531399/06/30

5502/24771/104راه و ساختمان همدان2آموزش و پرورش ناحیه عباس مالمیر9906/14571399/06/30

99/09/04تحویل حسابداری در تاریخ                       21,000,000دارد5502/26447/104راه و ساختمان همدان2آموزش و پرورش ناحیه عباس مالمیر9906/14581399/06/30

99/09/04تحویل حسابداری در تاریخ                        3,000,000دارد5502/26449/104راه و ساختمان همدان2آموزش و پرورش ناحیه عباس مالمیر9906/14591399/06/30

کنسل شد230/99/21226راه و ساختمانمجتمع فرهنگی ورزشی ایثارتورج سرخوش9906/14611399/06/30

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         14/17/69535,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانحسین ونائی9906/14691399/06/31

99/08/14تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد3488تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآبادداریوش رادمهر9906/14701399/06/31

99/09/03تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/6908تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانغالمعباس ابوالفتحی9906/14711399/06/31

99/07/07تحویل حسابداری در تاریخ                        8,000,000دارد99/2/01/882راه و ساختمانشهرداری جورقانامیرحسن صفوی9906/14721399/06/31

99/07/22تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد177/06/99/5953فناوری اطالعاتبیمارستان آتیه تامین اجتماعیامیر حیدری9906/14771399/06/31

180/99/3641راه و ساختمانشعبه چهارم دیوان محاسباتمحمد مسعود خانی9906/14781399/06/31

99/07/07تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد99/2/01/895راه و ساختمانشهرداری جورقانامیرحسن صفوی9907/14861399/07/02

99/07/09پیش پرداخت درتاریخ                         99/2/01/8784,000,000راه و ساختمانشهرداری جورقانامیرحسن صفوی9907/14871399/07/02

99/08/25تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/6972تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانایرج محمدی9907/14881399/07/02

99/09/11تحویل حسابداری در تاریخ                         14/17/64155,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانمحمد مهدی معیاری9907/14891399/07/02

تسویه نشده است                     5,221,055دارد18/99/817371راه و ساختمان(شعبه نهاوند)بانک تجارتاکبر دارائی

تسویه نشده است                     5,221,055دارد18/99/817371راه و ساختمان(شعبه نهاوند)بانک تجارتغالمرضا سوری

تسویه نشده است                     5,221,055دارد18/99/817371راه و ساختمان(شعبه نهاوند)بانک تجارتمسعود شفیع

کنسل شد99/26047راه و ساختمانحمایت از حقوق مصرف کنندگانعسگر عبدالرحمانی9907/14941399/07/02

تحویل شده و هنوز تسویه نشده است99/07/20گزارش در تاریخ                        7,000,000دارد29/99/16684/101راه و ساختمانآب منطقه ای همدانسیده معصومه حسینی

تحویل شده و هنوز تسویه نشده است99/07/20گزارش در تاریخ                        7,000,000دارد29/99/16684/101راه و ساختمانآب منطقه ای همدانسعید کاظمی

تحویل شده و هنوز تسویه نشده است99/07/20گزارش در تاریخ                        7,000,000دارد29/99/16684/101راه و ساختمانآب منطقه ای همدانغالمحسین تقوی

99/09/23تحویل حسابداری در تاریخ                      34,000,000دارد99/6100/01/624745/دراه و ساختمانبانک ملیسید مهدی حسینیان

99/09/23تحویل حسابداری در تاریخ                      34,000,000دارد99/6100/01/624745/دراه و ساختمانبانک ملیعبدالحمید شهباز

99/09/23تحویل حسابداری در تاریخ                      34,000,000دارد99/6100/01/624745/دراه و ساختمانبانک ملیاحمد خداویسی

99/07/20تحویل حسابداری در تاریخ                        7,000,000دارد99/2/18/3469راه و ساختمانشهرداری بهاررسول ابراهیم خانی9907/15121399/07/03

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/682کشاورزی و منابع طبیعیشهرداری جوکارپرویز پناهی9907/15131399/07/03

99/09/11تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد - کشاورزی و منابع طبیعیدرخواست شخصیاحسان خانی9907/15141399/07/03

99/08/22تحویل حسابداری در تاریخ                      32,000,000دارد95/65/402/67744راه و ساختماناستانداری همدانحمیدرضا نیک داد

99/08/22تحویل حسابداری در تاریخ                      32,000,000دارد95/65/402/67744راه و ساختماناستانداری همدانموسی رسولی

99/08/22تحویل حسابداری در تاریخ                      32,000,000دارد95/65/402/67744راه و ساختماناستانداری همدانیوسف رضا نوروزی

99/07/13تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/6195تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانمحمد صادق اسدیان9907/15171399/07/03

99/07/06پیش پرداخت درتاریخ                         14/17/70015,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانعبداله حدادی9907/15181399/07/03

99/08/19پیش پرداخت در تاریخ 21349-99راه و ساختمان(فیروزان نهاوند)راه و شهرسازیاکبر دارائی

99/08/19پیش پرداخت در تاریخ 21349-99راه و ساختمان(فیروزان نهاوند)راه و شهرسازیحسین طهرانی

99/08/19پیش پرداخت در تاریخ 21349-99راه و ساختمان(فیروزان نهاوند)راه و شهرسازیمسعود شفیع

99/07/29پیش پرداخت  در تاریخ                        1/1092810,000,000راه و ساختمانبیمه سرمدمحمد مهدی خاکپور9907/15221399/07/05

9531/1/3/1750راه و ساختمانبخشداری مرکزی مالیرسعید کاظمی9907/15231399/07/05

29/99/16818/101امور ورزشیآب منطقه ای همدانمسعود معینی9907/15241399/07/05

99/07/22تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/7081تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همداناحسان خانی9907/15251399/07/05

1399/07/02 9907/1490

9907/14961399/07/02

1399/07/02 9907/1498

9907/15151399/07/03

9907/15211399/07/05

9906/14441399/06/29

30,000,000                      



99/08/06تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/7075نقشه برداری و اطالعات مکانیجهاد کشاورزی همدانمحمد علی جاوید فرد9907/15261399/07/05

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                      35,000,000دارد201995069کشاورزی و منابع طبیعی1شهرداری منطقه توکل آبشناس9907/15271399/07/05

99/1350/دراه و ساختمانمرکز داوری اتاق بازرگانییداله شاوردی

99/1350/دراه و ساختمانمرکز داوری اتاق بازرگانیاقبال رستمی

99/1350/دراه و ساختمانمرکز داوری اتاق بازرگانیحشمت اله زارعی

99/1350/دحسابداری و حسابرسیمرکز داوری اتاق بازرگانیسید علی ملیحی

99/07/14تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/25297معادنحمایت از حقوق مصرف کنندگانعلی میجانی9907/15291399/07/05

99/08/03تحویل حسابداری در تاریخ                      33,000,000دارد811/99/460دامپروری ودامپزشکیشرکت دامپروری پگاهمحسن جعفری9907/15331399/07/06

99/07/15تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/26664برق،الکترونیک و مخابراتحمایت از حقوق مصرف کنندگانسید فرید حسین اجاقی9907/15471399/07/07

99/08/15تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/7188تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانامیر کاوندی راهنما9907/15481399/07/07

99/07/19تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/6727تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانداریوش رادمهر9907/15491399/07/07

99/07/12تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد2099227راه و ساختمان1شهرداری منطقه مسعود کرمی9907/15501399/07/09

99/08/06تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد716780نقشه برداری و اطالعات مکانیجهاد کشاورزی نهاوندمحمد علی جاوید فرد9907/15521399/07/10

99/07/15تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد5197تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرکوروش ابلقی9907/15541399/07/12

99/08/14تحویل حسابداری در تاریخ                       16,200,000دارد1/1508087راه و ساختمانکمیته امداد امام خمینیمسعود کرمی9907/15551399/07/12

99/08/03تحویل حسابداری در تاریخ                      8,775,000دارد56/372برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتدانشگاه فنی حرفه ای همدانجمشید نعمتی9907/15561399/07/12

99/07/27تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/941راه و ساختمانشهرداری جورقانمهدی مستوفی خجسته9907/15581399/07/12

99/07/23تحویل حسابداری در تاریخ                         6,000,000دارد99/2/01/933راه و ساختمانشهرداری جورقانمهدی مستوفی خجسته9907/15591399/07/12

99/1400/23098کشاورزی و منابع طبیعیبرق منطقه ای باخترفیض اله مهاجر9907/15601399/07/12

99/07/27تحویل حسابداری در تاریخ                      95,000,000دارد99/6100/01/201681/صراه و ساختمان(ملک آقای هراتی)بانک ملیسید مهدی حسینیان9907/15611399/07/12

کنسل شد14/7/7312تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانایرج محمدی9907/15621399/07/12

99/08/05تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9245/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتغالمعباس ابوالفتحی9907/15641399/07/12

99/08/18تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد3802تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآبادغالمرضا نعیمی9907/15651399/07/12

99/08/18تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد3803تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآبادغالمرضا نعیمی9907/15661399/07/12

99/07/21تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9225/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتحسن جلیلی9907/15671399/07/12

99/07/30تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/18/3609راه و ساختمانشهرداری بهاررسول ابراهیم خانی9907/15681399/07/12

99/07/22تحویل حسابداری در تاریخ                        7,000,000دارد99/2/18/3609راه و ساختمانشهرداری بهاررسول ابراهیم خانی9907/15691399/07/12

99/08/01تحویل حسابداری در تاریخ                       6,940,000دارد4683راه و ساختمانشهرداری صالح آبادطالب احمدوند9907/15701399/07/12

کنسل شد99/7822راه و ساختمانشهرداری الله جینطالب احمدوند9907/15711399/07/12

99/7/27تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/946راه و ساختمانشهرداری جورقانامیرحسن صفوی9907/15721399/07/12

 گزارش تحویل شده است99/07/19تسویه نشده است و در تاریخ                      44,600,000دارد200996810راه و ساختمانشهرداری همدانمصطفی حمیدی نامدار9907/15731399/07/12

99/08/05تحویل حسابداری در تاریخ                        9,300,000دارد5500/12848/707راه و ساختمانآموزش و پرورش استان همدانحسین جاللیان9907/15741399/07/12

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/27321امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگاناکبر صابران همدانی9907/15751399/07/12

99/07/20تحویل حسابداری در تاریخ                      8,275,000دارد99/23361برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتحمایت از حقوق مصرف کنندگانمحمد مهدی سیاح9907/15771399/07/12

99/07/19تحویل حسابداری در تاریخ                    18,275,000دارد99/26817برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتحمایت از حقوق مصرف کنندگانمحمد مهدی سیاح9907/15781399/07/12

99/07/29تحویل حسابداری در تاریخ                     25,500,000 دارد40/6/13/17/1294راه و ساختماندشت گل کردستانموسی رسولی

99/07/29تحویل حسابداری در تاریخ                    26,459,000دارد40/6/13/17/1294راه و ساختماندشت گل کردستانداریوش زند اکبری

99/07/29تحویل حسابداری در تاریخ                      18,500,000دارد40/6/13/17/1294برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتدشت گل کردستاننعمت حمیدی

99/07/29تحویل حسابداری در تاریخ                      24,000,000دارد40/6/13/17/1294برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتدشت گل کردستانمحمد مرادی نسب

99/08/01تحویل حسابداری در تاریخ                     74,640,000دارد2755-99115راه و ساختمانسازمان نقشه برداری کشوریداله شاوردی9907/15811399/07/14

99/08/07تحویل حسابداری در تاریخ                       10,500,000دارد99/2/17/3106راه و ساختمانشهرداری کبودراهنگعلی رستگاری9907/15831399/07/14

99/07/30تحویل حسابداری در تاریخ                        9,300,000دارد63/2778992راه و ساختمانمبارزه با مواد مخدرمحمد سخائیان

99/07/30تحویل حسابداری در تاریخ                        9,300,000دارد63/2778992راه و ساختمانمبارزه با مواد مخدرامیرحسین صفوی

99/07/30تحویل حسابداری در تاریخ                        9,300,000دارد63/2778992راه و ساختمانمبارزه با مواد مخدراصغر شهبازیان

✓9900340کشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی)شعبه اول بازپرسی رزنیوسف کامرانی

✓9900341حسابداری و حسابرسی(معاضدتی)شعبه اول بازپرسی رزنمرتضی قاسمی

99/09/22تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/17/3106راه و ساختمانشهرداری کبودراهنگعلی رستگاری9907/15871399/07/14

99/09/01تحویل حسابداری درتاریخ                        10,000,000دارد99/19312معادنصنعت معدن و تجارت همدانمحمد بشیر یوسفی یگانه9907/15881399/07/14

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                       7,330,000دارد20599472راه و ساختمانسازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیمحمد سخائیان

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                       7,330,000دارد20599473راه و ساختمانسازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیبابک صاحب اختیاری

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                       7,330,000دارد20599474راه و ساختمانسازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیمسعود ایزدی

✓9900185راه و ساختمان(معاضدتی)اجرای احکام کیفری بهارحمید کاووسی9907/15941399/07/14

4604راه و ساختمانشهرداری صالح آبادسعید امیری9907/15951399/07/14

9907/15861399/07/14

9907/15921399/07/14

1399/07/05 9907/1528

9907/15791399/07/13

9907/15851399/07/14



99/08/21تحویل حسابداری در تاریخ                     12,825,000دارد12166راه و ساختمانتعاون ،کار و رفاه اجتماعیحشمت اله زارعی

99/08/21تحویل حسابداری در تاریخ                     12,825,000دارد12167راه و ساختمانتعاون ،کار و رفاه اجتماعیمسعود کرمی

99/08/21تحویل حسابداری در تاریخ                     12,825,000دارد12168راه و ساختمانتعاون ،کار و رفاه اجتماعیتورج سرخوش

تسویه نشده است                      10,700,000دارد99/21/40/2682راه و ساختمانهالل احمر استان همدانمسعود ایزدی9907/16011399/07/14

99/6100/01/713865/دراه و ساختمان(وثیقه شهرداری)بانک ملیعلی رحیمی فر9907/16021399/07/14

99/07/15پیش پرداخت در تاریخ                         30/43345,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی کبودراهنگعبداله حدادی9907/16071399/07/15

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/7434تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانمحمدرضا نصرتی9907/16081399/07/15

99/09/11تحویل حسابداری در تاریخ                         14/7/74605,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانمحمد مهدی معیاری9907/16091399/07/15

99/07/24تحویل حسابداری در تاریخ                       13,000,000دارد18/130018تاسیسات ساختمانیپشتیبانی امور دامرضا مقصودخواه9907/16101399/07/15

99/08/10تحویل حسابداری در تاریخ                       12,000,000دارد99/26992امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگانکامران گردان9907/16151399/07/15

1399000407معماری و تزئینات داخلیتعزیرات حکومتیبهرنگ مجیدی

1399000408معماری و تزئینات داخلیتعزیرات حکومتیمحمد مهدی انصاری پناه

1399000409معماری و تزئینات داخلیتعزیرات حکومتیعلیرضا سیاوشی

99/07/21پیش پرداخت در تاریخ                         99/280494,000,000صنایع گاز و گازرسانیحمایت از حقوق مصرف کنندگانامیرحسین ایزدی9907/16181399/07/15

✓9900431تعیین نفقه(معاضدتی)شورای حل اختالفشهال عبدالهی مهربان9907/16191399/07/15

کنسل شد - مواد غذاییدرخواست شخصیمهدی پورحسینی9907/16201399/07/15

99/07/19تحویل حسابداری در تاریخ                       15,000,000دارد104/5396/5523راه و ساختمانآموزش و پرورش سردرودمرتضی فرجی9907/16221399/07/19

99/08/05تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد177/1/99/737مهندسی پزشکیدرمانگاه سپهریبهروز مرادحاصل9907/16231399/07/19

99/08/24تحویل حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد9900429حوادث ناشی از کار(معاضدتی)شعبه اول دادیاری دادگاه نهاوندوحید صیدلی

99/08/24تحویل حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد9900430حوادث ناشی از کار(معاضدتی)شعبه اول دادیاری دادگاه نهاوندحمیدرضا صالحی

99/08/24تحویل حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد9900431حوادث ناشی از کار(معاضدتی)شعبه اول دادیاری دادگاه نهاوندرسول نادری راد

99/632راه و ساختماناتحادیه صنف مصنوعات فلزی و شیشهمحمد خدائی9907/16251399/07/19

99/08/18تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/963راه و ساختمانشهرداری جورقانسعید امیری9907/16261399/07/19

99/08/18تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/18/3717راه و ساختمانشهرداری بهارسعید امیری9907/16271399/07/19

99/2/01/709راه و ساختمانشهرداری جوکارسعید کاظمی9907/16281399/07/19

99/07/28تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد11128تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرمحمدرضا نصرتی9907/16291399/07/19

99/09/13تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9279/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتمحمد صادق اسدیان9907/16301399/07/19

99/0925تحویل حسابداری در تاریخ                       30,000,000دارد40/6/12/17/1407دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستانحسین خردمند

99/0925تحویل حسابداری در تاریخ                       30,000,000دارد40/6/12/17/1407دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستانمحمد رسول سبزه ای

12795راه و ساختمان(ملک خواجه رشید)تعاون کار و رفاه اجتماعیامیرحسین برومند نیا

12796راه و ساختمان(ملک خواجه رشید)تعاون کار و رفاه اجتماعیعباس مالمیر

12797راه و ساختمان(ملک خواجه رشید)تعاون کار و رفاه اجتماعیژیال روحانی

99/09/18تحویل حسابداری در تاریخ                        4,400,000دارد142-99راه و ساختمانشرکت تعاونی پیروزولی شیخعلی

99/09/18تحویل حسابداری در تاریخ                        4,400,000دارد142-99راه و ساختمانشرکت تعاونی پیروزمحمد روستائی

99/09/18تحویل حسابداری در تاریخ                        4,400,000دارد142-99راه و ساختمانشرکت تعاونی پیروزحسین همتی

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                      12,800,000دارد822/10668راه و ساختمانشرکت ملی نفتبهرام قیریان9907/16401399/07/21

9900863لوازم خانگی و اداریشعبه سوم اجرای احکام مدنیافشین کریمی9907/16451399/07/21

99/09/20تحویل حسابداری در تاریخ                        8,000,000دارد -  مهندسی ابدرخواست شخصیمحمدرضا خدائی9907/16461399/07/21

1399000656برق،الکترونیک و مخابراتشعبه ششم تعزیرات حکومتی همدانسید فرید حسین اجاقی9907/16471399/07/21

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000ه/9265/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتامیر کاوندی راهنما9907/16481399/07/21

99/08/15تحویل حسابداری در تاریخ                        7,000,000دارد99/2/18/3691راه و ساختمانشهرداری بهارعلی فرجی پاک9907/16491399/07/21

99/08/06تحویل حسابداری در تاریخ                       20,000,000دارد1716راه و ساختمانتعاونی مسکن سازمان عمران شهرداریحسین صمدیان9907/16501399/07/21

14059مهندسی ابشرکت شهرک های صنعتیسید اسماعیل موسوی9907/16521399/07/22

                     13,500,000دارد14609راه و ساختمانشرکت شهرک های صنعتیغالمحسین تقوی9907/16531399/07/22

99/09/01تحویل حسابداری در تاریخ                      25,000,000دارد20999470راه و ساختمانسازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرمهدی راغب9907/16551399/07/22

99/07/24پیش پرداخت درتاریخ                      30,960,000دارد99/3613099برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتشرکت سرمایه گذاری استان همدانمازیار باللی مقدم9907/16581399/07/22

کنسل شد99/26315معماری و تزئینات داخلیسازمان حمایت از حقوق مصرف کنندهعلیرضا سیاوشی9907/16591399/07/22

کنسل شد1/99/1057744راه و ساختمانبانک سپهمرتضی فرجی9907/16651399/07/22

کنسل شد1/99/1057716راه و ساختمانبانک سپهمرتضی فرجی9907/16661399/07/22

99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                       20,000,000دارد1/99/1057746راه و ساختمانبانک سپهسعید کاظمی9907/16671399/07/22

99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                      7,412,500دارد1/99/1057721راه و ساختمانبانک سپهرسول ابراهیم خانی9907/16681399/07/22

99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                      7,412,500دارد1/99/1057860راه و ساختمانبانک سپهرسول ابراهیم خانی9907/16691399/07/22

99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                      7,412,500دارد1/99/1057176راه و ساختمانبانک سپهرسول ابراهیم خانی9907/16701399/07/22

1399/07/14

9907/16371399/07/21

9907/16381399/07/21

1399/07/19

9907/16171399/07/15

9907/16391399/07/21

9907/1600

9907/1624



99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                      7,412,500دارد1/99/1057864راه و ساختمانبانک سپهرسول ابراهیم خانی9907/16711399/07/22

99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                       7,800,000دارد1/99/1057927راه و ساختمانبانک سپهعلیرضا انتظام9907/16721399/07/22

تسویه نشده است و گزار ش تحویل شده                    28,200,000دارد1/99/1057453راه و ساختمانبانک سپهبهروز حمیدی نژاد9907/16731399/07/22

99/09/26تحویل حسابداری در تاریخ                         99/278874,000,000برق،الکترونیک و مخابراتسازمان حمایت از حقوق مصرف کنندهحامد صیدی9907/16741399/07/23

99/09/25تحویل حسابداری در تاریخ                       5,250,000دارد99/2/08/4393راه و ساختمانشهرداری ازندریانولی شیخعلی9907/16751399/07/23

99/08/14تحویل حسابداری در تاریخ                        6,500,000دارد2334/289/2راه و ساختمانمرکز تحقیقات  و آموزش کشاورزیطالب احمدوند9907/16761399/07/23

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000ه/9316/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتحسین ونائی9907/16791399/07/23

99/08/19تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9309/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتاحسان خانی9907/16801399/07/23

99/07/29تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/7847تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانکوروش ابلقی9907/16811399/07/23

کنسل شد1/99/1065584راه و ساختمانبانک سپهتورج سرخوش9907/16821399/07/23

99/09/03تحویل حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد9900427کشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی) دادسرا9شعبه مهدی زندی9907/16831399/07/27

99/09/07تحویل حسابداری در تاریخ                       3,800,000دارد2868راه و ساختمانشهرداری اسالمشهر آق گلجواد رجبی 9907/16871399/07/27

99/2/01/5339راه و ساختمانشهرداری اسدآبادامیرحسین صابران

99/2/01/5339راه و ساختمانشهرداری اسدآبادبابک صاحب اختیاری

99/2/01/5339راه و ساختمانشهرداری اسدآبادعلی شکوری منفرد

99/09/25تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/08/4452راه و ساختمانشهرداری ازندریانولی شیخعلی9907/16911399/07/27

92/15/820راه و ساختمانبانک کشاورزیمهدی عطائی9907/16951399/07/27

99/09/25تحویل حسابداری در تاریخ                        6,600,000دارد99/2/08/4464راه و ساختمانشهرداری ازندریانولی شیخعلی9907/16961399/07/27

99/08/08پیش پرداخت درتاریخ                         8/81994,000,000حسابداری و حسابرسیتعاون کار و رفاه اجتماعیهوشنگ حیدریان9907/16991399/07/28

99/08/01تحویل حسابداری در تاریخ                         6,000,000دارد99/2/01/1065راه و ساختمانشهرداری جورقانمهدی مستوفی خجسته9907/17011399/07/28

99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                     51,570,000دارد1/99/1040363راه و ساختمانبانک سپهاحمد فرج پور

99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                     51,570,000دارد1/99/1040363راه و ساختمانبانک سپهعلی رحیمی فر

99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                     51,570,000دارد1/99/1040363راه و ساختمانبانک سپهحمیدرضا نیک داد

99162073دامپروری ودامپزشکیجمع آوری و فروش اموال تملیکیمحمد رسول سبزه ای9907/17041399/07/28

99/08/08پیش پرداخت درتاریخ                         99/2/18/35124,000,000کشاورزی و منابع طبیعیشهرداری بهاراحمد ارشادی9907/17051399/07/28

99162109کشاورزی و منابع طبیعیجمع آوری و فروش اموال تملیکیشهریار مهدوی9907/17061399/07/28

99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                     7,435,720دارد180/09/99/2210لوازم خانگی و اداریتامین اجتماعی کبودراهنگافشین کریمی9907/17071399/07/28

99/08/01پیش پرداخت در تاریخ                         99/2/01/7604,000,000راه و ساختمانشهرداری جوکارعبدالمجید یاراحمدی9907/17091399/07/29

تسویه نشده است                   203992911124,400,000راه و ساختمان3شهرداری منطقه موسی رسولی9907/17081399/07/29

جایگزین مرحوم شهبازیان                        2029922744,000,000کشاورزی و منابع طبیعی2شهرداری منطقه مسعود ایزدی9907/17111399/07/29

4586راه و ساختمانشهرداری فیروزانمهدی عطائی9907/17121399/07/29

99/09/18تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد104993991راه و ساختمان4شهرداری منطقه محمد مهدی خاکپور9907/17141399/07/29

99/07/30پیش پرداخت در تاریخ                        10,000,000 - راه و ساختمانموسسه داوری دادمهر عدل پیشگان الوندمسعود کرمی9907/17151399/07/29

99/08/18تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/18/3852راه و ساختمانشهرداری بهارسعید امیری9907/17161399/07/29

992/146/7294راه و ساختمانمیراث فرهنگی و گردشگریحمید کاووسی

992/146/7294راه و ساختمانمیراث فرهنگی و گردشگریرسول ابراهیم خانی

992/146/7294راه و ساختمانمیراث فرهنگی و گردشگریسعید امیری

99/08/25تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9332/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتایرج محمدی9907/17191399/07/29

99/09/04تحویل حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد9901031امور وسائط نقلیه موتوری(معاضدتی) دادسرای عمومی10شعبه کامران گردان

99/09/04تحویل حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد9901032امور وسائط نقلیه موتوری(معاضدتی) دادسرای عمومی10شعبه محمود موسی پور

99/09/04تحویل حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد9901033امور وسائط نقلیه موتوری(معاضدتی) دادسرای عمومی10شعبه مهدی شاکری

57244راه و ساختمانبانک صنعت و معدنحشمت اله زارعی9907/17261399/07/30

99/08/11تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/7386تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانحسن جلیلی9907/17321399/07/30

99/09/09تحویل حسابداری در تاریخ                     15,880,000دارد5538/2537/110راه و ساختمانآموزش و پرورش منطقه گل تپهتورج سرخوش9907/17331399/07/30

/99الکتروشیمی و پتروشیمیپارک علم و فن آوریحاجی رضا احمدی متمایل9907/17341399/07/30 636/ص

99/09/04پیش پرداخت در تاریخ                          99/2/01/10774,000,000راه و ساختمانشهرداری جورقانسعید امیری9907/17351399/07/30

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         14/7/81515,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانحسین ونائی9907/17361399/07/30

99/08/14تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/8148تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانداریوش رادمهر9907/17371399/07/30

99/08/19تحویل حسابداری در تاریخ                      19,300,000دارد20999516راه و ساختمانسازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرمحمد خدائی9907/17381399/07/30

99/08/19تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9351/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتغالمعباس ابوالفتحی9907/17391399/07/30

99/09/11تحویل حسابداری در تاریخ                         14/7/81785,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانمحمد مهدی معیاری9908/18431399/08/03

99/08/22تحویل حسابداری در تاریخ                       9,232,000دارد203993020راه و ساختمان3شهرداری منطقه محمد سخائیان9908/17441399/08/03

99/09/25تحویل حسابداری در تاریخ                       10,500,000دارد8/8498حسابداری و حسابرسیتعاون کار و رفاه اجتماعیعلی هاشم کریمی9908/17451399/08/03

9907/16891399/07/27

9907/17031399/07/28

9907/17181399/07/29

9907/17201399/07/29



99/08/20تحویل حسابداری در تاریخ                       6,711,600دارد99/28832معماری و تزئینات داخلیحمایت از حقوق مصرف کنندگانعلیرضا سیاوشی9908/17511399/08/03

99/08/19تحویل حسابداری در تاریخ                   30,822,720دارد18/3851//99/2راه و ساختمانشهرداری بهارمحمد خدائی9908/17521399/08/03

99/08/25تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9365/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتایرج محمدی9908/17551399/08/05

99/08/07پیش پرداخت درتاریخ                         14/17/82085,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانامیر کاوندی راهنما9908/17561399/08/05

822/11560راه و ساختمانشرکت پخش فرآورده های نفتیمحمد مهدی مظهری آوا9908/17571399/08/05

99/22/120/11496راه و ساختمانشرکت توزیع نیروی برقغالمرضا سوری9908/17621399/08/05

99/08/19تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد4291تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآباداحسان خانی9908/17631399/08/05

99/09/13تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد4308تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآبادرضا بهراملو9908/17641399/08/05

99/08/21تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/18/3497راه و ساختمانشهرداری بهاررسول ابراهیم خانی9908/17651399/08/05

99/08/10تحویل حسابداری در تاریخ                     15,550,000دارد99/2/18/3990راه و ساختمانشهرداری بهارمصطفی حمیدی نامدار9908/17661399/08/05

✓                        2,000,000دارد981480حوادث ناشی از کار(معاضدتی) بازپرسی دادسرای انقالب6شعبه محمد هاشمی

✓                        2,000,000دارد981480حوادث ناشی از کار(معاضدتی) بازپرسی دادسرای انقالب6شعبه عباس مرادی

✓                        2,000,000دارد981480حوادث ناشی از کار(معاضدتی) بازپرسی دادسرای انقالب6شعبه علیرضا رنجبر ضرابی

✓                        2,000,000دارد981480حوادث ناشی از کار(معاضدتی) بازپرسی دادسرای انقالب6شعبه مهدی شاهق

✓                        2,000,000دارد981480حوادث ناشی از کار(معاضدتی) بازپرسی دادسرای انقالب6شعبه اشکان مفرح ذات

99/09/13تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9369/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتمحمد صادق اسدیان9908/17691399/08/05

99/09/09تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9335/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتکوروش ابلقی9908/17771399/08/06

99/09/11تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9370/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتغالمرضا نعیمی9908/17781399/08/06

99/08/22تحویل حسابداری در تاریخ                         6,000,000دارد99/2/1635راه و ساختمانشهرداری مریانجامیرحسن صفوی9908/17811399/08/06

203992960کشاورزی و منابع طبیعی3شهرداری منطقه حمید بشیری امانی9908/17821399/08/07

773775راه و ساختمان(ملک خزائی و فرجیان)بانک ملی احمد سماوات9908/17831399/08/07

773775راه و ساختمان(ملک علیرضا و سجاد فروتنیان)بانک ملی احمد سماوات9908/17841399/08/07

99/09/19تحویل حسابداری در تاریخ                      13,200,000دارد773775راه و ساختمان(ملک خدایار فیضی)بانک ملی علیرضا آهوخش9908/17851399/08/07

99/09/19تحویل حسابداری در تاریخ                      22,500,000دارد230328راه و ساختمان(کارخانه چهار فصل آریا)بانک ملی علیرضا آهوخش

99/09/19تحویل حسابداری در تاریخ                    27,375,000دارد230328برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات(کارخانه چهار فصل آریا)بانک ملی مسعود بیگ زاده

دارد230328راه و ساختمان(کارخانه پروفیل الوند)بانک ملی احمد خداویسی

99/09/23تحویل حسابداری در تاریخ                      60,720,000دارد230328برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات(کارخانه پروفیل الوند)بانک ملی مسعود بیگ زاده

99/09/04تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/17/8288تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانحسن جلیلی9908/17881399/08/07

99/08/25تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9372/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتداریوش رادمهر9908/17901399/08/08

کنسل شد - کشاورزی و منابع طبیعیدرخواست شخصیاردشیر اوجی9908/18001399/08/10

99/08/21تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/902راه و ساختمانشهرداری جورقانمصطفی حمیدی نامدار9908/18011399/08/10

99/09/15تحویل حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد970355حوادث ناشی از کار(معاضدتی) کیفری دو تویسرکان102شعبه وحید صیدلی

99/09/15تحویل حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد970355حوادث ناشی از کار(معاضدتی) کیفری دو تویسرکان102شعبه حمیدرضا صالحی

99/09/15تحویل حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد970355حوادث ناشی از کار(معاضدتی) کیفری دو تویسرکان102شعبه رسول نادری راد

99/09/15تحویل حسابداری در تاریخ                      12,400,000دارد203993059راه و ساختمان3شهرداری منطقه علیرضا صواغ9908/18031399/08/10

99/08/22تحویل حسابداری در تاریخ                     34,400,000دارد203993065راه و ساختمان3شهرداری منطقه بابک صاحب اختیاری9908/18041399/08/10

99/08/25تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/8349تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانایرج محمدی9908/18071399/08/10

99/09/03تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9381/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتغالمعباس ابوالفتحی9908/18091399/08/11

99/08/15پیش پرداخت در تاریخ                         5,000,000ه/9391/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتحسین ونائی9908/18101399/08/11

5520/9363/104راه و ساختمان(روستای مصلحان)آموزش و پرورش مالیرولی شیخعلی9908/18111399/08/11

 - 201996024کشاورزی و منابع طبیعی1شهرداری منطقه علی محمدی

99/09/08تحویل حسابداری در تاریخ                   28,788,000دارد201996025کشاورزی و منابع طبیعی1شهرداری منطقه علی حیدر مهرابی

99/09/08تحویل حسابداری در تاریخ                   28,788,000دارد201996026کشاورزی و منابع طبیعی1شهرداری منطقه عبداله حدادی

                     110,000,000دارد240497راه و ساختمان(دانشگاه مالیر)بانک ملیمحمد روستائی9908/18131399/08/11

92/15/921راه و ساختمانبانک کشاورزیسید سعدی وفائی9908/18171399/08/11

92/15/920برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتبانک کشاورزیعطااله معصومی9908/18181399/08/11

92/15/922برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتبانک کشاورزیمحمد مرادی نسب9908/18191399/08/11

99/09/23تحویل حسابداری در تاریخ                       11,500,000دارد53100/844/100مواد غذاییدانشگاه فرهنگیانمهدی پورحسینی9908/18221399/08/12

99/09/11تحویل حسابداری در تاریخ                         44125,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآبادمحمد مهدی معیاری9908/18231399/08/12

99/08/18تحویل حسابداری در تاریخ                     45,300,000دارد  - کشاورزی و منابع طبیعیدرخواست شخصیمحمدرضا ابراهیمی9908/18261399/08/12

99/08/18تحویل حسابداری در تاریخ                       9,540,000دارد99/31532تاسیسات ساختمانیحمایت از حقوق مصرف کنندگانمهدی هدایتیان9908/18281399/08/14

99162320مهندسی پزشکیفروش اموال تملیکیبهروز مرادحاصل9908/18301399/08/14

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/1116راه و ساختمانشهرداری جورقانرسول ابراهیم خانی9908/18311399/08/14

9908/18021399/08/10

9908/18121399/08/11

9908/17671399/08/05

1399/08/07 9908/1786

1399/08/07 9908/1787



99/08/21تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد56/497راه و ساختماندانشگاه فنی حرفه ای همدانحسین طهرانی9908/18321399/08/14

99/09/19تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/31455معماری و تزئینات داخلیحمایت از حقوق مصرف کنندگانمحمد مهدی انصاری پناه9908/18351399/08/14

99/09/11تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/8547تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همداناحسان خانی9908/18361399/08/14

99/09/11تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/8548تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همداناحسان خانی9908/18371399/08/14

گزارش تحویل شده و هنوز تسویه نشده است                       7,900,000دارد1/1810680راه و ساختمانکمیته امداد امام خمینیطالب احمدوند9908/18391399/08/14

99/08/14پیش پرداخت در تاریخ                         30/54335,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی کبودراهنگعبداله حدادی9908/18401399/08/14

992/146/5531راه و ساختمانمیراث فرهنگی و گردشگریعبدالحمید شهباز

992/146/5531راه و ساختمانمیراث فرهنگی و گردشگریامیرحسین برومند نیا

992/146/5531راه و ساختمانمیراث فرهنگی و گردشگریحسین صمدیان

99/09/02تحویل حسابداری به تاریخ                        10,000,000دارد0043/99/804کشاورزی و منابع طبیعیبانک کارآفرینیوسف کامرانی9908/18441399/08/14

104994467کشاورزی و منابع طبیعی4شهرداری منطقه پریسا صمدی نیا9908/18451399/08/14

99/08/25تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/08/4772راه و ساختمانشهرداری ازندریانحسین همتی9908/18461399/08/14

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                        7,500,000دارد177/06/99/7295راه و ساختمانبیمارستان آتیه تامین اجتماعیعسگر عبدالرحمانی9908/18511399/08/17

99/09/22تحویل حسابداری در تاریخ                        7,000,000دارد5584راه و ساختمانشهرداری صالح آبادعرفان عباسیان9908/18521399/08/17

99/09/13تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9418/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشترضا بهراملو9908/18531399/08/17

99/0925تحویل حسابداری در تاریخ                      13,800,000دارد245681راه و ساختمان(آقای تکلو بیغش)بانک ملیغالمحسین تقوی9908/18541399/08/17

99/09/11تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد99/2/01/647راه و ساختمانشهرداری جورقانمهدی راغب9908/18551399/08/17

99/09/13تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد20799471راه و ساختمانسازمان عمران و بازآفرینیامیرحسین صابران9908/18571399/08/17

99/09/22تحویل حسابداری در تاریخ                         1,000,000دارد99/2/18/4084راه و ساختمانشهرداری بهارمهدی عطائی9908/18581399/08/17

انصراف کارشناس99/2/18/4073راه و ساختمانشهرداری بهارسید مهدی حسینیان9908/18601399/08/17

99/08/26تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/18/4060راه و ساختمانشهرداری بهارمصطفی حمیدی نامدار9908/18651399/08/18

99/08/29پیش پرداخت در تاریخ                         4,000,000  - امور ثبتیدرخواست شخصینعمت اله قاسمی9908/18661399/08/18

99/09/04تحویل حسابداری در تاریخ                      14,200,000دارد8999راه و ساختمانشهرداری الله جینغالمرضا ابراهیمی9908/18671399/08/18

99/09/04تحویل حسابداری در تاریخ                        8,000,000دارد - فناوری اطالعاتدرخواست شخصیبهمن مرادی9908/18681399/08/18

99/08/18پیش پرداخت در تاریخ                        10,000,000 - راه و ساختماندرخواست شخصیعلی شکوری منفرد9908/18691399/08/18

/32راه و ساختمانتعاونی مسکن امید هگمتانهمحمد مسعود خانی 99/09/09تحویل حسابداری در تاریخ                     41,580,000دارد99/ت

/32راه و ساختمانتعاونی مسکن امید هگمتانهمرتضی فرجی 99/09/09تحویل حسابداری در تاریخ                     41,580,000دارد99/ت

/32راه و ساختمانتعاونی مسکن امید هگمتانهیوسف رضا نوروزی 99/09/09تحویل حسابداری در تاریخ                     41,580,000دارد99/ت

انصراف کارشناس203993196راه و ساختمان3شهرداری منطقه علیرضا انتظام9908/18731399/08/18

د/645راه و ساختمانشرکت سیاحتی علیصدرموسی رسولی9908/18761399/08/19

99/09/22تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/18/4140راه و ساختمانشهرداری بهارامیرحسین برومند نیا9908/18831399/08/20

99/09/23تحویل حسابداری در تاریخ                       18,000,000دارد99/2/18/3447راه و ساختمانشهرداری بهارامیرحسین برومند نیا9908/18841399/08/20

99/0925تحویل حسابداری در تاریخ                       30,000,000دارد1620دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستانمحمد رضا شیری

99/0925تحویل حسابداری در تاریخ                       30,000,000دارد1620دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستانسیده ساحل نیک سیر

596تشخیص خطکانون کارشناسان مرکزیامیر موثق9908/18871399/08/20

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                       20,000,000دارد99/2/01/1177راه و ساختمانشهرداری جورقانامیرحسن صفوی9908/18881399/08/20

99/08/26پیش پرداخت در تاریخ                         5,000,000ه/9450/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتعبداله حدادی9908/18891399/08/20

✓910411راه و ساختمان(معاضدتی)شعبه دوم اجرای احکام کیفریحسین جاللیان9908/18901399/08/20

99/09/13تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/8754تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانمحمد صادق اسدیان9908/18911399/08/20

99/08/24پیش پرداخت در تاریخ                        110/36110,000,000راه و ساختماناتاق تعاون استان همدانامیرحسین برومند نیا9908/18921399/08/20

99/08/26پیش پرداخت در تاریخ                        2099961310,000,000راه و ساختمانسازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرطالب احمدوند9908/18931399/08/20

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/8756تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانامیر کاوندی راهنما9908/18941399/08/20

99/09/09تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/8785تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانکوروش ابلقی9908/18951399/08/20

99/08/22پیش پرداخت در تاریخ                         5,000,000ه/9455/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتغالمرضا نعیمی9908/18961399/08/20

99/09/04تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9456/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتحسن جلیلی9908/18971399/08/20

99/09/15تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/8833تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانغالمعباس ابوالفتحی9908/18981399/08/20

99/08/22پیش پرداخت در تاریخ                         14/7/88155,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانداریوش رادمهر9908/18991399/08/20

99/08/21پیش پرداخت در تاریخ                         14/7/88365,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانحسین ونائی9908/19001399/08/20

99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                      17,500,000دارد9788راه و ساختمانشهرداری الله جینعلیرضا انتظام9908/19031399/08/22

99/0925تحویل حسابداری در تاریخ                      25,000,000دارد1774راه و ساختماندشت گل کردستانعبدالحمید شهباز9908/19061399/08/22

17476-99راه و ساختمان(کارخانه خانه سازی)راه و شهرسازیعلیرضا معصومی

17476-99راه و ساختمان(کارخانه خانه سازی)راه و شهرسازیعبدالحمید شهباز

17476-99راه و ساختمان(کارخانه خانه سازی)راه و شهرسازیاحمد فرج پور

9908/18851399/08/20

9908/19071399/08/22

9908/18701399/08/18

9908/18411399/08/14



99/08/27تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد12840تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرمحمدرضا نصرتی9908/19091399/08/22

86274تفسیر عکس هواییاستانداری همدانامیر کاوندی راهنما9908/19101399/08/22

99/08/25پیش پرداخت در تاریخ                         14/17/86455,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانایرج محمدی9908/19111399/08/22

99/04/2011راه و ساختمانشهرداری اسالمشهر آق گلجواد رجبی 9908/19121399/08/22

99/08/27پیش پرداخت در تاریخ                         108/143364,000,000برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتمسکن و عمران قدس رضویمحمد مهدی سیاح9908/19131399/08/22

99/09/03تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/32628کشاورزی و منابع طبیعیحمایت از حقوق مصرف کنندگانهادی میهنی9908/19141399/08/22

99/09/11تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000ه/9471/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتمحمد مهدی معیاری9908/19151399/08/24

99/09/13تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9473/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتمحمد صادق اسدیان9908/19161399/08/24

30238راه و ساختمان همدان2آموزش و پرورش ناحیه محمد مهدی مظهری آوا9908/19181399/08/24

99/21/41298کشاورزی و منابع طبیعیاداره منابع طبیعی و آبخیزداریمسعود ایزدی9908/19251399/08/24

99/08/27پیش پرداخت در تاریخ                        20199641110,000,000کشاورزی و منابع طبیعی1شهرداری منطقه حسین ونائی9908/19261399/08/24

99/09/01پیش پرداخت در تاریخ                        25322710,000,000راه و ساختمان(شرکت ریسندگی همدان نخ)بانک ملیحسین صمدیان9908/19361399/08/25

980913امور ثبتیشعبه دوم بازپرسی نهاوندنعمت اله قاسمی9908/19371399/08/25

99/09/17پیش پرداخت در تاریخ                        2059959310,000,000راه و ساختمانمشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیامیرحسن صفوی9908/19381399/08/25

99/09/03تحویل حسابداری درتاریخ                       40,000,000دارد99/2/01/6120راه و ساختمانشهرداری اسدآبادبابک صاحب اختیاری9908/19401399/08/25

99/09/11تحویل حسابداری درتاریخ                      8,830,000دارد99/2/01/6127راه و ساختمانشهرداری اسدآبادبابک صاحب اختیاری9908/19411399/08/25

99/08/27تحویل حسابداری درتاریخ                         5,000,000دارد12530تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرمحمدرضا نصرتی9908/19421399/08/25

300/4617برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتشرکت آب و فاضالب مالیرعطااله معصومی

99/09/13تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/9034تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانرضا بهراملو9908/19481399/08/27

99/09/15تحویل حسابداری در تاریخ                       5,640,000دارد1/1937968امور وسائط نقلیه موتوریکمیته امداد امام خمینیاحمد فرتاش9908/19491399/08/27

99/08/27پیش پرداخت در تاریخ                         14/17/89385,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانعبداله حدادی9908/19501399/08/27

99/09/03تحویل حسابداری در تاریخ                      899422,000,000راه و ساختمانشهرداری الله جینعلی رحیمی فر9908/19511399/08/27

انصراف کارشناس1317/99/8/395راه و ساختمانبانک توسعه صادراتتورج سرخوش9908/19521399/08/27

99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                        7,000,000دارد203993348راه و ساختمان3شهرداری منطقه علی فرجی پاک9908/19531399/08/27

ه/9265/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتغالمعباس ابوالفتحی9908/19541399/08/27

99/09/05تحویل حسابداری در تاریخ                        7,600,000دارد99/2/18/3469راه و ساختمانشهرداری بهارمصطفی حمیدی نامدار9908/19551399/08/27

99/09/09تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارده/9490/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتکوروش ابلقی9908/19571399/08/27

99/856120راه و ساختمانبانک صادراتمهدی مستوفی خجسته

99/856120راه و ساختمانبانک صادراتعسگر عبدالرحمانی

99/09/19تحویل حسابداری در تاریخ                       11,800,000دارد99/2/18/4073راه و ساختمانشهرداری بهارمصطفی حمیدی نامدار9908/19591399/08/28

99/09/18تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/32796برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتحمایت از حقوق مصرف کنندگانیداله عابدی9908/19611399/08/28

/99معماری و تزئینات داخلیحمایت از حقوق مصرف کنندگان رزن بهرنگ مجیدی9908/19621399/08/28 9196/ر

99/08/27پیش پرداخت در تاریخ                         131345,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرمحمدرضا نصرتی9908/19631399/08/28

99/09/18تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/8127تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی شهرستان همدانحسن جلیلی9908/19641399/08/28

99/08/28پیش پرداخت در تاریخ                         5,000,000ه/9492/3تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتغالمرضا نعیمی9908/19651399/08/28

99/09/18تحویل حسابداری در تاریخ                         100114,000,000راه و ساختمانشهرداری الله جینعلی رحیمی فر9908/19661399/08/28

99/08/22پیش پرداخت در تاریخ                        20399319610,000,000راه و ساختمان3شهرداری منطقه علی فرجی پاک9908/19681399/08/28

14/7/9143نقشه برداری و اطالعات مکانیجهاد کشاورزی همدانمحمد علی جاوید فرد9908/19731399/08/29

/99راه و ساختمانروزنامه همشهریمحمد مهدی مظهری آوا9908/19741399/08/29 99/09/25تحویل حسابداری در تاریخ                      36,600,000دارد01/2871/ص

99/09/01پیش پرداخت در تاریخ                         14/7/92575,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانحسین ونائی9908/19751399/08/29

✓9900919راه و ساختمان(معاضدتی)اجرای احکام کیفری بهاررسول ابراهیم خانی9908/19771399/08/29

99/09/23تحویل حسابداری در تاریخ ✓                        2,000,000دارد9900594کشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی )دادگاه عمومی گل تپه غالمرضا نعیمی9908/19781399/08/29

99/09/04پیش پرداخت در تاریخ                         47805,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآبادداریوش رادمهر9908/19801399/08/29

139901326041000028امور وسائط نقلیه موتوریتعزیرات حکومتی اسدآباداکبر صابران همدانی

139901326041000028امور وسائط نقلیه موتوریتعزیرات حکومتی اسدآبادمحمود موسی پور

139901326041000028امور وسائط نقلیه موتوریتعزیرات حکومتی اسدآبادمهدی شاکری

99/09/03تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/33538امور وسائط نقلیه موتوریحمایت از حقوق مصرف کنندگانعلی اکبر عبادی9908/19841399/08/29

99/09/16تحویل حسابداری در تاریخ                        10,000,000دارد56/545راه و ساختماندانشگاه فنی حرفه ای همدانحسین طهرانی9908/19861399/08/29

99/2/18/4367راه و ساختمانشهرداری بهارمصطفی حمیدی نامدار9908/19871399/08/29

99/09/06تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/18/4362راه و ساختمانشهرداری بهاررسول ابراهیم خانی9908/19881399/08/29

99/09/19تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/18/4357راه و ساختمانشهرداری بهارامیرحسین برومند نیا9908/19891399/08/29

99/2/18/4341راه و ساختمانشهرداری بهارامیرحسین برومند نیا9908/19901399/08/29

99/94راه و ساختمانچرخش کاال/ مهرمینای کیش علیرضا آهوخش

9908/19851399/08/29

9908/19921399/08/29150,000,000                    

9908/19581399/08/28



99/94راه و ساختمانچرخش کاال/ مهرمینای کیش مسعود کرمی

99/94راه و ساختمانچرخش کاال/ مهرمینای کیش امیرحسین صابران

99/08/29پیش پرداخت در تاریخ                         132325,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی شهرستان مالیرمحمدرضا نصرتی9909/19941399/09/01

99/51/21477کشاورزی و منابع طبیعیشرکت شهرک های کشاورزیشهریار مهدوی

99/51/21477راه و ساختمانشرکت شهرک های کشاورزیمحمد مهدی مظهری آوا

99/09/24تحویل حسابداری در تاریخ                       13,000,000دارد  - راه و ساختماندرخواست شخصیداریوش حمزه جو9909/20001399/09/02

99/09/12تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/1210راه و ساختمانشهرداری جورقانمصطفی حمیدی نامدار9909/20031399/09/02

99/09/11تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد4785تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآبادغالمرضا نعیمی9909/20051399/09/02

99/2/18/3690راه و ساختمانشهرداری بهارعلی رحیمی فر9909/200913990/9/02

99/09/24تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد14/7/8456تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانایرج محمدی9909/20111399/09/03

99/09/06پیش پرداخت در تاریخ                         45595,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآبادحسن جلیلی9909/20121399/09/03

99/09/09تحویل حسابداری در تاریخ                    32,580,000دارد1317/99/8/395راه و ساختمانبانک توسعه صادراتبهرام قیریان9909/20151399/09/04

203993480راه و ساختمان3شهرداری منطقه محمد سخائیان9909/20161399/09/04

 - کشاورزی و منابع طبیعیدرخواست شخصیمهدی زندی9909/20171399/09/04

✓9901039امور وسائط نقلیه موتوری(معاضدتی) بازپرسی دادسرای انقالب6شعبه اکبر صابران همدانی

✓9901039امور وسائط نقلیه موتوری(معاضدتی) بازپرسی دادسرای انقالب6شعبه احمد فرتاش

✓9901039امور وسائط نقلیه موتوری(معاضدتی) بازپرسی دادسرای انقالب6شعبه علی اکبر عبادی

99/2/02/10177برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتشهرداری نهاوندمحمد مرادی نسب9909/20201399/09/04

99/09/25تحویل حسابداری در تاریخ                      20199662023,000,000کشاورزی و منابع طبیعی1شهرداری منطقه علی محمدی9909/20211399/09/04

99/09/26تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد99/2/01/903راه و ساختمانشهرداری جورقانرسول ابراهیم خانی9909/20241399/09/05

5502/30775/104لوازم خانگی و اداری همدان2آموزش و پرورش ناحیه مهدی حجازی فخر9909/20251399/09/05

99/09/09تحویل حسابداری در تاریخ                        7,500,000دارد422/4771تاسیسات ساختمانیبورس منطقه ای همدانآرام سلیمانی9909/20261399/09/05

99/09/05پیش پرداخت در تاریخ                         1/99/13140424,000,000راه و ساختمانبانک سپه شعبه  شریعتیعلیرضا دزفولیان9909/20271399/09/05

 - راه و ساختماندرخواست شخصیعباس مالمیر9909/20301399/09/08

2145مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی94دبیر ماده محمد حسین فرهادیان9909/20311399/09/08

2096مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی94دبیر ماده محمد حسین فرهادیان9909/20321399/09/08

2144مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی94دبیر ماده محمد حسین فرهادیان9909/20331399/09/08

2146مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی94دبیر ماده محمد حسین فرهادیان9909/20341399/09/08

99/09/11پیش پرداخت در تاریخ                         1,000,000دارد270440راه و ساختمان(کارخانه سنگ پارس راد)بانک ملی سید سعدی وفائی9909/20361399/09/08

99/09/11تحویل حسابداری در تاریخ                         5,000,000دارد13478تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی شهرستان مالیرمحمدرضا نصرتی9909/20391399/09/08

/99راه و ساختمانپارک علم و فن آوریحسین طهرانی9909/20411399/09/08 752/ص

99/09/23تحویل حسابداری در تاریخ                      26,500,000دارد20999681راه و ساختمانسازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرمهدی راغب9909/20421399/09/08

99/09/23تحویل حسابداری در تاریخ                       20,160,000دارد99/8/383راه و ساختمانشرکت پرسی ایران گازطالب احمدوند9909/20431399/09/08

99/2/01/6395راه و ساختمانشهرداری اسدآبادعلی شکوری منفرد9909/20441399/09/08

99/09/02پیش پرداخت در تاریخ                         99/2/08/52814,000,000راه و ساختمان(جمال شعبانی)شهرداری ازندریانحسین همتی9909/20451399/09/08

99/08/26پیش پرداخت در تاریخ                         99/2/08/51564,000,000راه و ساختمان(راضیه گرجی)شهرداری ازندریانحسین همتی9909/20461399/09/08

99/07/30پیش پرداخت در تاریخ                         99/2/08/52804,000,000راه و ساختمان(حبیبه شعبانی)شهرداری ازندریانحسین همتی9909/20471399/09/08

/99معماری و تزئینات داخلیصنعت معدن و تجارت رزنعلیرضا سیاوشی9909/20481399/09/08 99/09/03پیش پرداخت در تاریخ                        8,000,000دارد9196/ر

99/2/18/4381راه و ساختمانشهرداری بهاررسول ابراهیم خانی9909/20561399/09/10

✓9900340کشاورزی و منابع طبیعی(معاضدتی)شعبه اول بازپرسی رزنمحمدرضا نصرتی9909/20591399/09/10

99/09/12پیش پرداخت در تاریخ                         1049950544,000,000راه و ساختمان4شهرداری منطقه احمد فرج پور9909/20601399/09/12

99/09/15پیش پرداخت در تاریخ                         99/2/18/37024,000,000راه و ساختمانشهرداری بهارمحمد خدائی9909/20621399/09/12

99/927986راه و ساختمان(قروه درجزین)بانک صادرات مسعود ایزدی9909/20631399/09/12

14/17/9537امور ثبتیجهاد کشاورزی شهرستان همداننعمت اله قاسمی9909/20661399/09/13

99/09/25تحویل حسابداری در تاریخ                        6,500,000دارد99/35563مهندسی پزشکیسازمان حمایت از حقوق مصرف کنندهبهروز مرادحاصل9909/20671399/09/13

92/15/807راه و ساختمان(اسدآباد )بانک کشاورزی امیرحسین صابران9909/20681399/09/13

✓9900680تعیین نفقه(معاضدتی)شورای حل اختالفمهرداد سلیمانی9909/20691399/09/13

99/09/18پیش پرداخت در تاریخ                         46935,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی اسدآبادکوروش ابلقی9909/20771399/09/15

9800166راه و ساختماناجرای احکام کیفری گل تپهعلیرضا انتظام9909/20801399/09/15

980015راه و ساختماناجرای احکام کیفری گل تپهعلیرضا انتظام9909/20811399/09/15

99/09/18تحویل حسابداری در تاریخ                         4,000,000دارد10464راه و ساختمانشهرداری الله جینعلی رستگاری9909/20861399/09/15

200999084راه و ساختمانشهرداری همدانعلیرضا معصومی9909/20911399/09/16

99/09/17پیش پرداخت در تاریخ                         14/7/97435,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانمحمد مهدی معیاری9909/20941399/09/16

9908/19921399/08/29150,000,000                    

9909/19981399/09/02

9909/20191399/9/04



99/09/17پیش پرداخت در تاریخ                         99/2/18/45124,000,000راه و ساختمانشهرداری بهارسعید امیری9909/20961399/09/16

20999704راه و ساختمانسازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرعبدالحمید شهباز9909/21081399/09/17

99/09/22تحویل حسابداری در تاریخ                         13/41155,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی تویسرکانمحمدرضا نصرتی9909/21091399/09/17

99/09/22تحویل حسابداری در تاریخ                         137805,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی مالیرمحمدرضا نصرتی9909/21101399/09/17

17476-99راه و ساختمان(کارخانه خانه سازی)راه و شهرسازیعبدالمجید یاراحمدی

17476-99راه و ساختمان(کارخانه خانه سازی)راه و شهرسازییداله شاوردی

17476-99برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات(کارخانه خانه سازی)راه و شهرسازیکامبیزسلیمانی

17476-99برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجات(کارخانه خانه سازی)راه و شهرسازیمحمد مرادی نسب

92/15/1117کشاورزی و منابع طبیعی(نهاوند )بانک کشاورزی احمد خزائی9909/21141399/09/18

99/09/26تحویل حسابداری در تاریخ                       17,000,000دارد203993059راه و ساختمان3شهرداری منطقه ژیال روحانی9909/21151399/09/18

99/09/19پیش پرداخت در تاریخ                         14/17/98125,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانمحمد صادق اسدیان9909/21201399/09/18

200998691راه و ساختمانشهرداری همدانعبدالمجید یاراحمدی9909/21211399/09/18

99/09/25پیش پرداخت در تاریخ                         14/7/93615,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی همدانعبداله حدادی9909/21221399/09/18

ه/9552/33تفسیر عکس هواییشرکت سینا دشتاحسان خانی9909/21231399/09/18

99/2/01/6612راه و ساختمانشهرداری اسدآبادعلی شکوری منفرد9909/21241399/09/18

99/09/20پیش پرداخت در تاریخ                         99/361474,000,000برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتسازمان حمایت از حقوق مصرف کنندهمازیار باللی مقدم9909/21251399/09/18

49631تشخیص خطموسسه داوری دادمهر عدل پیشگان الوندامیر موثق9909/21351399/09/19

99/09/24تحویل حسابداری در تاریخ                       8,460,000دارد99/35628برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتسازمان حمایت از حقوق مصرف کنندهجمشید نعمتی9909/21361399/09/19

2083دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستاناحمد عرفانی نیا

2083دامپروری ودامپزشکیدشت گل کردستانحمیدرضا امیدیان بهادر

1/99/1420839راه و ساختمان(بهار)بانک سپه علی رحیمی فر9909/21451399/09/22

1/99/1419848راه و ساختمان(خیابان شهدا)بانک سپه محمدرضا مرادی9909/21461399/09/22

99/09/26پیش پرداخت درتاریخ                         99/2/01/12874,000,000راه و ساختمانشهرداری جورقانامیرحسین برومند نیا9909/21471399/09/22

99/09/23پیش پرداخت درتاریخ                        10499518510,000,000راه و ساختمان4شهرداری منطقه احمد فرج پور9909/21481399/09/22

99/09/19پیش پرداخت در تاریخ                         99/2/01/66424,000,000کشاورزی و منابع طبیعیشهرداری اسدآبادمحمد مهدی امیدی9909/21491399/09/22

99/09/23پیش پرداخت درتاریخ                         99/361604,000,000برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتسازمان حمایت از حقوق مصرف کنندهنعمت حمیدی9909/21511399/09/22

11/99200حسابداری و حسابرسیشرکت ذوب آهن غرب کشورمحمدرضا کریمی پویا

11/99200برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتشرکت ذوب آهن غرب کشورمهرداد ساجدی

11/99200کشاورزی و منابع طبیعیشرکت ذوب آهن غرب کشورذبیح اله حیدری

177/1/99/984راه و ساختماندرمانگاه سپهریموسی رسولی9909/21551399/09/23

99/09/25پیش پرداخت در تاریخ                         99/2/18/45534,000,000راه و ساختمانشهرداری بهارامیرحسین برومند نیا9909/21581399/09/23

99/09/18پیش پرداخت در تاریخ                         99/2/18/46174,000,000راه و ساختمانشهرداری بهارامیرحسین برومند نیا9909/21621399/09/23

99/2/01/1299راه و ساختمانشهرداری جورقانعرفان عباسیان

99/2/01/1299راه و ساختمانشهرداری جورقانعلیرضا انتظام

99/2/01/1299راه و ساختمانشهرداری جورقانامیرحسین برومند نیا

99/09/24پیش پرداخت در تاریخ                        20399362410,000,000راه و ساختمان3شهرداری منطقه احمد فرج پور9909/21671399/09/24

99/09/25پیش پرداخت در تاریخ                        10499526510,000,000راه و ساختمان4شهرداری منطقه رحمت اله سبحانی9909/21711399/09/24

177/04/99/14490راه و ساختمانبیمارستان دکتر غرضی مالیرولی شیخعلی9909/21721399/09/24

99/09/25پیش پرداخت در تاریخ                         99/368474,000,000صنایع چوبسازمان حمایت از حقوق مصرف کنندهحمیدرضا متین9909/21731399/09/25

36/4436/706راه و ساختمانآموزش و پرورش جوکارجواد رجبی 9909/21741399/09/24

92/15/1116کشاورزی و منابع طبیعی(سامن)بانک کشاورزیولی محمد رضائی9909/21751399/09/25

75/43084راه و ساختمانراهداری و حمل و نقل جاده ایرحمان کولیوند

75/43084برق،ماشین آالت و تاسیسات کارخانجاتراهداری و حمل و نقل جاده ایمحمد مهدی سیاح

752/203امور وسائط نقلیه موتوریتعاون روستایی رزناکبر صابران همدانی9909/21791399/09/25

1317/99/8/438راه و ساختمان(مالیر)بانک توسعه صادراتولی شیخعلی9909/13801399/09/25

1317/99/8/440راه و ساختمان(مالیر)بانک توسعه صادراتغالمحسین تقوی9909/21811399/09/25

17979/0704/110امور وسائط نقلیه موتوری عملیات انتقال گاز7منطقه احمد فرتاش9909/13821399/09/25

99/09/24پیش پرداخت در تاریخ                         99/2/01/67474,000,000راه و ساختمانشهرداری اسدآبادبابک صاحب اختیاری9909/21841399/09/25

99/09/24پیش پرداخت در تاریخ                         Dec-955,000,000تفسیر عکس هواییجهاد کشاورزی فامنینعبداله حدادی9909/21851399/09/25

✓9900677تعیین نفقه(معاضدتی)شورای حل اختالفمحسن مریانجی9909/21861399/09/25

99/2/01/6752راه و ساختمانشهرداری اسدآبادعلی شکوری منفرد9909/21871399/09/25

9909/21131399/09/17

9909/21381399/09/19

9909/21541399/09/23

9909/21651399/09/23

9909/21771399/09/25



     

12,774,294,512        


