
شناسه حقوقیحقوقی بدهکار/ اشخاص حقیقیگروه/نام بدهکار

-طرح های عمرانی دولتوزارت اموراقتصادی و دارایی

10320858650شرکت مدیریت منابع آبوزارت نیرو

10101198589شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایرانوزارت نیرو

10260266988شرکت آب منطقه ای اصفهانوزارت نیرو

10420071940شرکت آب و برق خوزستانوزارت نیرو

10530091489شرکت آب منطقه ای فارسوزارت نیرو

10720143757شرکت آب منطقه ای گیالنوزارت نیرو

14005610795سازمان مهندسی و عمران شهر تهران-شهرداری تهرانسازمان مهندسی و عمران شهر تهران-شهرداری تهران

10100688825راه آهن شهری تهران و حومه-شهرداری تهرانراه آهن شهری تهران و حومه-شهرداری تهران

14002449648سازمان نوسازی شهر تهران-شهرداری تهرانسازمان نوسازی شهر تهران-شهرداری تهران

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت فاینالیگروه شبدوست ماالمیری

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت سلکتورگروه شبدوست ماالمیری

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت او بی تی العالمیهگروه شبدوست ماالمیری

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت پیستون تریدینگگروه عظام

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت هرینگتونگروه عظام

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت میدل ایست و یوروپگروه عظام

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت ایکس ورلدگروه عظام

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت مگنابیزنسشرکت مگنابیزنس

10103209761شرکت تجارت گستران منصور گروه امیرمنصورآریا

10102587170شرکت شفاف شیمی پالست گروه امیرمنصورآریا

10720208268شرکت آهن وفوالد لوشان گروه امیرمنصورآریا

10101865627شرکت نفت و گاز پارس جنوبیشرکت نفت و گاز پارس جنوبی

14003225481سازمان توسعه و عمران شهرداری قمسازمان توسعه و عمران شهرداری قم

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت تگزاس لندگروه بهروزگورکانی

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت تگزاس لند فشنگروه بهروزگورکانی

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت رد دارتگروه بهروزگورکانی

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت پرفکت برایسگروه بهروزگورکانی

10101155744ا.ا.شرکت راه آهن جا.ا.شرکت راه آهن ج

10101287750شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور

14002771736شرکت پشتیبانی امور دام کشورشرکت پشتیبانی امور دام کشور

10101184635 شرکت فرامهان گروه حمید باقری درمنی

10102809880شرکت ایمن ابزار فدك گروه حمید باقری درمنی

10102493350 شرکت میداودپارسیان گروه حمید باقری درمنی

10102490080 شرکت زرنابگروه حمید باقری درمنی

10102449106 شرکت ابرسازه قالبگروه حمید باقری درمنی

10102410731شرکت حایررانجوگروه حمید باقری درمنی

10102181870شرکت قطعات فجرگستر نوینگروه حمید باقری درمنی

10102177185شرکت شادبه گستردماوندگروه حمید باقری درمنی

10101715442شرکت سپید موجگروه حمید باقری درمنی

10101553085شرکت بازرگانی اریس ابتکار گروه حمید باقری درمنی

10460067462شرکت مرسان سرما گروه حمید باقری درمنی

-حمید باقری درمنیگروه حمید باقری درمنی

10102593279شرکت پارس سینافلزگروه احسان و سعید سیناییان

10102459115شرکت دام  دشت سیناگروه احسان و سعید سیناییان

10100874395شرکت دام  و طیور سیناگروه احسان و سعید سیناییان

10100874133شرکت سینا پوالدگروه احسان و سعید سیناییان

10102845277شرکت میالد کاشانگروه احسان و سعید سیناییان

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت سوفیتک اینترنشنالشرکت سوفیتک اینترنشنال

10101439957شرکت فراورده های روغنی  ایرانگروه سید مهدی میر سلیمی

10530045403شرکت روغن نباتی شیرازگروه سید مهدی میر سلیمی

10100285641شرکت صنعتی تولیدی مرتبگروه سید مهدی میر سلیمی

10320683905شرکت یاس تجارت آسیاگروه سید مهدی میر سلیمی

10760085652شرکت ماشین سازی دقت سازان مازندرانگروه ابوالقاسم ماهوتی

بخش دوم فهرست بدهکاران کالن دارای بدهی غیرجاری نزد بانک ملی ایران 
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شناسه حقوقیحقوقی بدهکار/ اشخاص حقیقیگروه/نام بدهکار

بخش دوم فهرست بدهکاران کالن دارای بدهی غیرجاری نزد بانک ملی ایران 

10102386274شرکت جهان پلیمر گروه ابوالقاسم ماهوتی

10760134767شرکت نویدطبرستانگروه ابوالقاسم ماهوتی

10480025809شرکت چینی رویالگروه محمود فرحی

10480096134شرکت کاشی رویالگروه محمود فرحی

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت رویال اینترنشنالگروه محمود فرحی

10340026230شرکت تولیدى وصنعتى نهان گلگروه سید مصطفی ارجایی

10103396561شرکت خاور پالست پویاگروه سید مصطفی ارجایی

10103381767شرکت روز به روز مریمگروه سید مصطفی ارجایی

10340037600شرکت صنایع بسته بندی نهان گل بروجنگروه سید مصطفی ارجایی

10860559850شرکت پیشرو ریحانهگروه سید مصطفی ارجایی

14005964163صندوق کارکنان آموزش و پرورشصندوق کارکنان آموزش و پرورش

10102828209شرکت بازرگانی بهشت پارسشرکت بازرگانی بهشت پارس

10760072674شرکت تولیدی ارمان  ماسکگروه امیرمسعود تدین

10102202400شرکت کیانا درمانگروه امیرمسعود تدین

10102237618(بی بافت کالردشت)شرکت میشابی بافتگروه امیرمسعود تدین

10720204927  شرکت ایحاگسترشمال  شرکت ایحاگسترشمال

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت رسا جنرال تریدینگشرکت رسا جنرال تریدینگ

10860673391شرکت مهندسی آب و فاضالب خوزستانشرکت مهندسی آب و فاضالب خوزستان

10101208717شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورشرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

10101529355شرکت چای غنچه آسیاگروه محسن اثنی عشری

10103681770شرکت آسمان تجارت خاورمیانهگروه محسن اثنی عشری

10103605613شرکت فرآوری آسایش آریا طلوعگروه محسن اثنی عشری

10320368502شرکت نام آوران صداقت ایرانیانگروه محسن اثنی عشری

10103955444شرکت یاران تجارت کیانگروه محسن اثنی عشری

10103881997شرکت ایرانیان قلب آسیاگروه محسن اثنی عشری

10102855024شرکت توسعه طلوع غربگروه محسن اثنی عشری

10861331609شرکت سپهر گستر زمینگروه محسن اثنی عشری

10861495800شرکت بهار قشمگروه محسن اثنی عشری

10101162463اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان ایراناتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران

10220086339شرکت آفتاب ارومیهگروه کاظم مشفقی

10104005682شرکت پرشین راه ماشینگروه محمدحسین شهیم 

10320240149شرکت بازرگانی هنگام پیشتاز پارسگروه محمدحسین شهیم 

10530234491شرکت شهیم درگروه محمدحسین شهیم 

10102787705شرکت پارس درسیرجانگروه محمدحسین شهیم 

10102778550شرکت خاك چینی اشکانگروه کامبیز پاکدین 

10102779983شرکت گل نقش اشکانگروه کامبیز پاکدین 

10101205830شرکت بذروکشاورزی صحراگروه علیرضا ذلفنون

10102922670شرکت بازرگانی صنعتی ذلفنونگروه علیرضا ذلفنون

-علیرضا ذلفنونگروه علیرضا ذلفنون

10861509599شرکت فراورده های شایان فردای قشمگروه محمدحسین اویسی

10101223745شرکت پگاه  پرداز گروه محمدحسین اویسی

10102654420شرکت اطلس صنعت کیمیاگروه محمدحسین اویسی

10102675531شرکت توسعه تجارت میعادگروه محمدحسین اویسی

10101120119شرکت برودتی  قندیل ایران  گروه محمدحسین اویسی

10861510504شرکت مهربنیاد قشم گروه محمدحسین اویسی

10101967323شرکت نوین  بافان  پرنگگروه احمد طاهری

10860433882فروشگاه های زنجیره ای سرزمین شادیگروه احمد طاهری

10102957246شرکت سه  برگ خاورانگروه مرتضی و مسعودحاجی محمودی

10103061393شرکت نیلوبرگ غربگروه مرتضی و مسعودحاجی محمودی

10100711935شرکت دستمال  ایرانگروه مرتضی و مسعودحاجی محمودی

10103862678سازمان ملی زمین و مسکنسازمان ملی زمین و مسکن

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت کی تی سی ایشرکت کی تی سی ای

10760252074بهداشتی درمانی گروه پزشکی املبهداشتی درمانی گروه پزشکی امل
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شناسه حقوقیحقوقی بدهکار/ اشخاص حقیقیگروه/نام بدهکار

بخش دوم فهرست بدهکاران کالن دارای بدهی غیرجاری نزد بانک ملی ایران 

10102253685شرکت اواپویه گروه علی شفیعی زاده شوشتری

10102438776شرکت نویدتجارت جنوب گروه علی شفیعی زاده شوشتری

10102445096  شرکت سیمین سازه کارونگروه علی شفیعی زاده شوشتری

10102529410  شرکت توسعه  سازان  امروزگروه علی شفیعی زاده شوشتری

10102400566  شرکت هوا دمای اسایشگروه علی شفیعی زاده شوشتری

10860021730شرکت صنایع تولیدی رزن صافشرکت صنایع تولیدی رزن صاف

10103011994شرکت پدیده  عرش نوینشرکت پدیده عرش نوین

10862125104مواد غذایی سوغاتی شاهیندژمواد غذایی سوغاتی شاهیندژ

10102468390شرکت ابریشم سبالنسیدنجم الدین اردبیلی-گروه علیرضازادپور

10102669870 شرکت مائده تجارت پیشگان سیدنجم الدین اردبیلی-گروه علیرضازادپور

10102851318 شرکت یاسین  تجارت بهارسیدنجم الدین اردبیلی-گروه علیرضازادپور

-مهدی  اسفندبدسیدنجم الدین اردبیلی-گروه علیرضازادپور

-سیدسهیل  حسینیسیدنجم الدین اردبیلی-گروه علیرضازادپور

-سیدبهرام  رضویسیدنجم الدین اردبیلی-گروه علیرضازادپور

10100475124شرکت داروسازی شفاگروه محمد و مصطفی دادگرپور

10102702552شرکت اقلیم گستر اپاداناگروه محمد و مصطفی دادگرپور

10100405779شرکت ایران دراگگروه محمد و مصطفی دادگرپور

10103267197شرکت داروسازان پارس اپادانا گروه محمد و مصطفی دادگرپور

10102791149شرکت اقلیم  توسعه  اپاداناگروه محمد و مصطفی دادگرپور

10780042000شرکت صنایع آذرآبشرکت صنایع آذرآب

10610099580شرکت کاروان گشتشرکت کاروان گشت

10700043376شرکت سیلوی خوشه طالیی آزادشهرشرکت سیلوی خوشه طالیی آزادشهر

10530164222شرکت کشت وصنعت ودامپرورى فارسگروه دایتی

10530233676شرکت زرین غزالگروه دایتی

10101405950شرکت تولیدی و صنعتی سیم  و کابل شاهینگروه مجید جهانگرد

10102224167شرکت صنایع لوله فجر گرمسارگروه مجید جهانگرد

10102044923شرکت بازرگانی سرمدکاالی آسیاگروه امیرحسین و حسین جاللی پور

10102853932شرکت بازرگانی ماهد گسترانگروه امیرحسین و حسین جاللی پور

10102816498شرکت تولیدی تجارت نیک گستران میالدگروه امیرحسین و حسین جاللی پور

10102861600شرکت بین المللی کاالگستران آگاهگروه امیرحسین و حسین جاللی پور

مربوط به شعب خارج از کشورشرکت رازان للتجاره العامهگروه امیرحسین و حسین جاللی پور
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