
آدرس محل کارتلفه َمراٌوام ي وام خاوًادگيردیف

53تّٛار وؽاٚرز خ لائٕيٝ تؼس از اٌاٞي جٙة ٔعجس صاحة اِسٔاٖ ٔماتُ وٛچٝ 9133091248٘ازري اظىٙسر1

أاْ ذٕيٙي ذياتاٖ ذا٘ٝ اصفٟاٖ ذياتاٖ ؼٟيس اظٕاػيّي9133076689ٔسرٚػي لرتا٘ؼّي2

چٟارتاؽ ذٛاجٛ وٛچٝ صسر وٛچٝ صازلي چٟار راٜ ظٛق9138075022خٛرورٔا٘ياٖ تٟرٚز3

أاْ ذٕيٙي ٔماتُ حعيٙيٝ تير اِؼثاض9131067290غالٔي تاتازٌا٘ي اصغر4

10فّىٝ الِٝ اتسساي ذياتاٖ خرٚيٗ  ٘رظيسٜ تٝ ؼٟرزاري ٔٙؽمٝ 9131158336ذجعسٝ تٙس ػثساِرظا5

2روٗ اِسِٚٝ ٘ثػ ازٛتاٖ صياز ؼيرازي ٔجسٕغ ٘يىٛؼٟر ؼثمٝ اَٚ ٚاحس 9133177843ياٚري ظؼيس6

ؼريف ٚالفي جٙة ظٝ راٜ ّٔه  ترق خٛريا9133087217٘عاجي ٔجسثي7

ٚ ٔصّي ترق اظالٔي24ٔيساٖ لسض ذياتاٖ ٔصّي ذياتاٖ اٚحسي حس فاصُ 9135348744آلا زازي ظيس ٟٔسي8

خرٚيٗ ذياتاٖ حىيٓ ظٙائي ذياتاٖ آشر تيٍسِي ٘رظيسٜ تٝ ازٛتاٖ ترق ػالءاِسي9131170622ٗػالءاِسيٗ ظيس ٔحٕٛز9

خ تؼثر خ اتٛريحاٖ تيرٚ٘ي جٙة ٔعجس فريس٘يٟا ٘رظيسٜ تٝ زماؼغ اذر9132684975فعُ اِّٟي ظيسٔجسثي10

أاْ ذٕيٙي زٞٙٛ ذياتاٖ فسح إِثيٗ جٙة ٔعجس حعٗ زالن اِىسريىي رجثي9133164184رجثي ٔصؽفي11

19جاترا٘صاري تؼس از ؼٟرزاري جٙة وٛچٝ الِٝ ؼٕارٜ 9132056773ٔٛظٛي ظيس ٔعؼٛز12

جي ذياتاٖ ٕٞسا٘ياٖ ذياتاٖ ٘يرٚ ٔماتُ ٔعجس اتٛاِفعُ اِىسريىي تيٍي9133275523زازّي تيٍي لٕؽّٛئي ٔصؽفي13

ظجاز ذياتاٖ حجسيٝ ذياتاٖ اِفر9139594980ٌرأياٖ حع14ٗ

رتاغ ذياتاٖ ؼٟيس  ؼيرا٘ي ٔماتُ زاوعي زّفٙي ظداٞا9131016712ٖٔٛظٛي ظيس اتراٞي15ٓ

ذرْ ذياتاٖ ؼٟيساٖ ٘رظيسٜ تٝ چٟارراٜ ذرازي9131132712جٛزا٘ي ٔحٕس16

ٔماتُ ٔعجسٔصّي جٙة أالن تاتائي (250آب )ٔصّي 9131148614وٛٞعسا٘ي ٟٔرزاز17

20تسرٌٕٟر اَٚ خ فرٍٞٙياٖ خالن 9132694486ذٙساٖ فرز ػّي18

brtتّٛاروؽاٚرز ٔماتُ ذياتاٖ وؽاٚرزي ٚ ايعسٍاٜ 9131098196ػّي زظسٍرزي اصغر19

46خ ؼاِما٘ي چٟارراٜ ارزيثٟؽر جٙة ظماذا٘ٝ ٔماتُ وٛچٝ 9135626491ِٛئياٖ ٔحٕس20

ذا٘ٝ اصفٟاٖ فّىٝ ٍٟ٘ثا٘ي خ ؼٟيس اظٕاػيّي ا٘سٟاي ذياتاٖ ٔماتُ وٛچٝ آظيا9138949164ٔسرٚػي ظثسا٘ي جٛاز21

احٕس آتاز ذياتاٖ ٟٔرٌاٖ ٘ثػ چٟارراٜ ؼٟيس لائساٖ  ترق ػاتسي9133003647ػاتسي حٕيس22

 اسامي مجریان تاسیسات برق ساختمان دارای پرياوٍ کسب معتبر از اتحادیٍ صىف الکتریک ي الکتريویک اصفُان                          

1400/11/01       آخریه بريز رساوي 



 تٗ تعر ٌّٟا ؼرور ؼّٛع ارزثاؼاذ اظدازا٘ا1 وٛچٝ تٟار 2جي ؼٟرن فاظُ ذياتاٖ تٟار9131006277ٔٛظٛي اصفٟا٘ي ظيس ٔحٕس ظجاز23

ظٝ راٜ ظيٕيٗ خ ظٛارواراٖ وٛي ؼٟيس ٔاِىي9133137346زٔا٘ي حعي24ٗ

تّٛاروؽاٚرز وٛي آزازٌاٖ حس فاصُ خ ٌّسار ؼٟسا9133175247تصيري ٘صاز ٔحع25ٗ

رتاغ اَٚ وٛچٝ زتيرظساٖ ٞساير9131022235جثارزارع ٔحٕس ػّي26

حىيٓ ٘ظأي حس فاصُ خ ٟٔرزاز ٚؼريؼسي ٔماتُ ػىاظي ظاظاٖ اِىسرٚ حعا9139125529ْوؽاٚرز ذٛراظٍا٘ي حعا27ْ

 ذسٔاذ ترق ظؼيس24تراز٘سٜ زماؼغ ظْٛ ٘ثػ تٗ تعر 9133132138فاظُ ظؼيس28

خ جي ؼرلي وا٘اَ ٔمساز جٙة تر٘جىٛتي زٔا٘ي9131284692ٔؤش٘ي ؼرلي ٔحٕسٔحع29ٗ

76 ٔماتُ وٛچٝ 49 ٚ 47خ زيٙثيٝ حسفاصُ وٛچٝ 9133085541لا٘ؼي ٘ازر30

خُ رتاغ خ ظداض ٘ثػ وٛچٝ آزازي جٙة ذياؼي ؼاٞي9133061565ٗٔيثالي ٔؼص31ٝٔٛ

ٞؽر تٟؽر ؼرلي چٟارراٜ ظؼسي اَٚ ذياتاٖ ٕٞسا٘ياٖ ٔماتُ فعاي ظثس9133177379ظرائياٖ ٔحٕس32

ٔؽساق زْٚ  خ ٟٔر ٘ثػ تٗ تعر ازحاز ٚ ٔماتُ وٛچٝ آشر ترق ٔؽه فرٚغ9133144810ٔؽه فرٚغ رظ33َٛ

خ ٔسرض خ ِٔٛٛي ٘ثػ چٟرراٜ خٛرياي ِٚي ؼثمٝ زيري9374219157ٗظيساِؼعٍري ظيس اوثر34

چٟارتاؽ ذٛاجٛ ٔماتُ ٔىيٙٝ ظاذسٕاٖ ازيعٖٛ ؼثمٝ ز9133183814ْٚٔرسارٌٙسٔا٘ي احعا35ٖ

33 ٚ 31خ تسرٌٕٟر خ روٗ اِسِٚٝ ؼرلي حسفاصُ وٛچٝ 9132298770ؼاٜ زيسي ٔرزعي36

151ذٛراظٍاٖ خ جي ؼرلي جٙة وٛچٝ 9133013328ٔحٕسحعيٙي حعيٙؼّي37

ترآٖ جٙٛتي رٚظساي خيّٝ ٚراٖ اتسساي جازٜ تٛواٖ اِىسريىي ٟٔساب9133703315آب ٘ار تٟثٟا٘ي ٔحٕس جٛاز38

حعٗ آتاز جرلٛيٝ ذياتاٖ أاْ حعيٗ جٙة خارويٙه ؼٟرزاري اِىسريىي جٕؽيسي9139648275جٕؽيسي حعٗ آتازي حع39ٗ

 ٔغازٜ ظْٛ ظٕر چح9خ أاْ ذٕيٙي وٛچٝ 9133191985ٔاٞرا٘ي ترزا٘ي جٕؽيس40

 ٔغازٜ زْٚ ظٕر چح144خ أاْ ذٕيٙي ٔماتُ خ تاتاٌّي اتسساي وٛچٝ 9131250057٘ٛرٟٔر ٔجسثي41

 ٔماتُ زماؼغ16 ٚ 14رتاغ ظْٛ حسفاصُ وٛچٝ 9133834386خيرايػ ٔٙٛچٟر42

تاؽ زرياچٝ ٔماب وٛچٝ ؼٟيس وريٕيا9131132334ٖأيٙي چرٟٔيٙي ػّي43

تسرٌراٜ ؼٟيس ذرازي خ ؼٟيساٖ غرتي تؼس از ؼٟرزاري ٘رظيسٜ تٝ چٟارراٜ تاته9131135236رظائي ٔحٕسػّي44

ظٝ راٜ حىيٓ ٘ظأي ٔماتُ زتيرظساٖ ظؼسي جٙة وٛچٝ ؼٟيس لاظٕيا9133199808ِٖؽفي فرٚؼا٘ي ٔحع45ٗ

ٚرز٘ٝ رٚظساي  جٙساٖ ذياتاٖ إِٟسي9132031740ؼريفي جٙسا٘ي رظا46

خ رتاغ خُ رتاغ خ ؼٟيساٖ ؼيرا٘ي وٛچٝ ا٘سيؽٝ وٛچٝ ؼٕؽاز ٘ثػ ا٘سيؽٝ يه9139599924ؼىراِٟي يسا47ِٝ

 ٔماتُ ايعسٍاٜ ازٛتٛض1خ واٜٚ خ زوسر غرظي ٘ثػ وٛچٝ ؼٕارٜ 9137129815فازحي رظس48ٓ

134 خالن 5خ حافظ ٔماتُ زفسر زثّيغاذ اظالٔي جٙة وٛچٝ 9131042703ظٕٙار ٔحٕس جٛاز49



خ ٘يرٚ جٙٛتي جٙة وٛچٝ زي ٚ تا٘ه صازراذ9132080672ظٟيّي اصفٟا٘ي ٔحٕس50

رتاغ چٟارراٜ رزٔٙسٌاٖ خ رزٔٙسٌاٖ خ ظداٜ ظٕر چح ٔماتُ لٙازي ذاٖ تاتا9131642601جٟاٍ٘يري أيس ػّي51

3 ؼٟيسصازلي تؼسازٔعجس ايرٚا٘ي چٟارراٜ ظٕر چح تٗ تعر ٌّثري ج 53خ أاْ ذٕيٙي وٛچٝ 9132104144ليصري ٞعٙيجٝ ٟٔرا52ٖ

ٞؽر تٟؽر غرتي اَٚ ّٔه جٙٛتي ترق ترج9132008573زراٚ٘سي ظيس ٔحع53ٗ

 فرٞاز اِٚيٗ تٗ تعر ظٕر چح زرب لٟٜٛ ايي15 وٛچٝ 2خ ٔؼراج ٞفسٖٛ خ فجر 9131946517زٞرسائي ٔحٕس54

ؼثمٝ ٚاحس ٕٞىف اِىسريىي ٔحع4ٗ ظاذسٕاٖ 19خ رتاغ زْٚ خ ؼٟيس ػازَ خٛر جٙة وٛچٝ 9133025652زراتي ٔحع55ٗ

ؼريف ٚالفي ا٘سٟاي خ ّٔه ٔماتُ لرض اِحعٙٝ اتٛشر  خرظا اِىسريه9132678469زروػ اصفٟا٘ي حع56ٗ

ٔحٕس آتاز جرلٛيٝ تّٛار أازٓ ذٕيٙي ؼٟر ن ؼٟيس تٟؽسي جٙة زؼٛيط رٚغٙي9138378164چٛخا٘ي أير حعي57ٗ

 خؽر ايعسٍاٜ ازٛتٛض زاذُ زير زٔي3ٗخ راتػ زْٚ جٙة وٛچٝ 9131697693ؼٟثازي زظسٍرزٜ ذعر58ٚ

14خ واؼا٘ي جٙة تيٕارظساٖ واؼا٘ي خ صاحة اِرٚظاذ ٘ثػ وٛچٝ 9133092851تيٙٙسٜ ػّيرظا59

رٚؼٗ زؼر رٚترٚ ؼٟرن زايٙسٜ رٚز9133071218ٔحٕسحعيٙي ظؼيس60

ٔحٕٛز آتاز جرلٛيٝ ؼٟرن ؼٟيس تٟؽسي جٙة وساتفرٚؼي ظدٟر اِىسريه9131256254ؼيثا٘ي حع61ٗ

ٞر٘س ذياتاٖ أاْ زازٜ اظحاق وٛي تٟار ترق ؼاٞا9351771093ٔحٕٛزي ٞر٘سي ٔرزعي62

 اتسساي وٛچٝ ؼثمٝ فٛلا٘ي ترق ٍ٘ي33ٗخ رتاغ اَٚ وٛچٝ 9138669006جثارزارع جٛاز63

ٔيساٖ ؼٟسا خ واٜٚ تؼس اززرٔيٙاَ تاتّسؼر جٙة تا٘ه ظد9137882415ّٝٔىٛزي ذٛاٜ رظ64َٛ

فّىٝ ّٔه ؼٟرذياتاٖ رتاغ ز9139011897ْٚػعٍرخٛر ٔحٕس65

 ٔماتُ وٛچٝ ٌّثري ٘ثػ وٛچٝ ٟٔسيٝ غرتي17ّٔه ؼٟر خ ٔفسح خ ٘اصرذعرٚ وٛچٝ 9134843211حيسري ٟٔسي66

ٔيساٖ لسض اتسساي خ ٞازف ؼٕاِي خاظاش ٞازف ؼثمٝ اَٚ ٔغازٜ ظْٛ ظٕر راظر9131172284ؼالئي ٔحٕس67

تؼسازوال٘سري ٔغازٜ ٞاي ؼٟرزاري ٔماتُ زتيرظساٖ غرظي (ٔؼراج  )خُ ظرًٞٙ ٞفسٖٛ 9133054570حعٝ زازٜ ٟٔسي68

55خ چٕراٖ خ ِٔٛٛي ٘ثػ وٛچٝ 9132013695ورٔي ظيسٔحع69ٗ

49 جٙة وٛچٝ 80فّىٝ الِٝ خ زيٙثيٝ ؼٕاِي ٔماتُ وٛچٝ 9131156940لا٘ؼي ػٕاز70

ٚرز٘ٝ رٚظساي وفرٚز ذياتاٖ اصّي اِىسريىي احٕسي9138061793احٕسي وفرٚزي حع71ٗ

18 خالن 18خ أاْ ذٕيٙي خ ؼٟساي ِٕجير وٛچٝ 9133047946جٟاٍ٘يري ٔحٕس72

 ٔسر زاذُ وٛچٝ ظٕر چح200تّٛار وؽاٚرز جٙة تا٘ه صازراذ وٛچٝ ؼٟيس زيّٙياٖ 9132121093وؽاٚرززظسجرزي ٔحٕٛز73

 اِىسريىي رٚؼٗ 88ٛ٘احٕس آتاز ذياتاٖ ٌّسار جٙة خالن 9133019042حىٕر خٛر ٔجيس74

 جٙة لٙازي لصر فيرٚز10ٜٔيساٖ الِٝ اتسساي الِٝ ؼٕاِي جٙة وٛچٝ 9131297862ٔحٕسي زثار ٟٔسي75

4 ٚ 2جٙة وٛچٝ  (٘ازري)ٔيساٖ لسض ذياتاٖ ٔصّي ذياتاٖ ؼٟيس احٕس حيسري9132016495افمري ٔصؽفي76



32چٕراٖ خ تؼثر اتسساي خ فالؼٛري ٘ثػ وٛچٝ 9139024593ؼيثي ٔٙػ ظؼيس77

44 جٙة وٛچٝ 35ذرزاز ؼرلي ٔماتُ وٛچٝ 15خ چٕراٖ خ اؼراق جٙٛتي خ 9133694022غيثي ٟٔرآتازي احٕس78

55خ خرٚيٗ خ ظديسٜ واؼا٘ي حسفاصُ حىيٓ ؼفايي ٚ ػثاض آتاز ٘ثػ وٛچٝ 9131176240حميمر ٘صاز رظ79َٛ

 جٙة ٔعجس جأغ وّيچ12ٝخ آزؽٍاٜ خ تٟؽر وٛچٝ 9133032991خير٘جٓ اِسيٗ ٔصؽفي80

تٟٕٗ خ ػالٔٝ أيٙي خ تازارچٝ جٙة وٛچٝ ا٘صارإِٟسي ٚ ظٛخر آفساب22تسرٌٕٟر خ 9131087334وريٕياٖ ظيچا٘ي ػّي81

 ٘رظيسٜ تٝ ؼٟيس اظٕاػيّي23أاْ ذٕيٙي ذّيفٝ ظّؽا٘ي خ ؼٟساي ٔارچيٗ وٛچٝ 9134747110ٔسرٚػي ظثسا٘ي ٔرزعي82

وّثٝء ترق-  37 ٚ 35حسفاصُ وٛچٝ -خ زاالر- خ جي9133880993جؼفري حاجي آتازي ٟٔسي83

29 ٚ 27خ ظؼازذ اتاز خ ؼٟيس ٘يىثرر جٙة وٛچٝ 9131863542حما٘ي ػاز84َ

30 جٙة وٛچٝ 45خ ازية خ شاتػ زازٜ اتسساي خٛرياي ِٚي ٔماتُ وٛچٝ 9131014055زارػي احٕس85

چٟارراٜ آتؽار رٚظساي ايچي رٚظساي جار  خ أاْ ذٕيٙي9132061721ؼيرٚا٘ي ايچي حع86ٗ

 تازارچٝ ٌّٟا12تّٛار وؽاٚرز ٔماتُ خ لائٕيٝ خ ٌّٟا جٙة وٛچٝ 9131064656فرزاْ ٟٔر ػّي87

 ا٘سٟاي وٛچٝ ظٕر چح ٌّٟا اتسساي وٛچٝ ارغٛاٖ ظٕر چح45خ أاْ ذٕيٙي وٛچٝ 9132159401صازلي ٞعٙيجٝ ٔجيس88

21 ٔحّٝ زرب لّؼٝ جٙة وٛچٝ 13فّىٝ الِٝ خ الِٝ ؼٕاِي وٛچٝ 9131185103زراظٛ٘س زظسٙائي ٟٔرزاز89

 جٙة ٕ٘ايٙسٌي تٛزاٖ  اِىسرٚ الٔدا19 ٔماتُ 22ذرزاز جٙة وٛچٝ 15واٜٚ ذياتاٖ 9133174596ٟٔري لرتا٘ؼّي90

خ آزؽٍاٜ خ ؼٟيس ٘ثٛي ٔٙػ خ ؼٟيس زيٕٛري ٔغازٜ اَٚ ظٕر چح9134120810ؼاٜ ظٙائي ٌٙيرا٘ي ظؼيس91

31خ ظجاز خ ؼٟيس ويا٘ي جٙة وٛچٝ 9134325726اتراٞيٕي رظ92َٛ

 تٗ تعر زْٚ ظٕر چح ٚاحس اَٚ ظٕر راظر36آزؽٍاٜ خ لسض وٛچٝ 9138206878حك ؼٙاض جسي ٔجسثي93

24خ أاْ ذٕيٙي زٞٙٛ خ ِٚيؼصر وٛچٝ 9014472489لاظٕي زٞٙٛي أيرحعي94ٗ

 اِىسريىي ٔمساز16جٙة وٛچٝ  (آزػ)ٔمساز 9133104896ٔمٙي ػّي اصغر95

ترق ػصر٘ٛر -  53ٔماتُ وٛچٝ -جٙة حعيٙيٝ ِٚيؼصر-تؼس از ازٛتاٖ-خ روٗ اِسِٚٝ ؼرلي -ذياتاٖ تسرٌٕٟر9133039836لّؼٝ ظفيسي اتراٞي96ٓ

ظجاز ذياتاٖ  ؼٟيس ذّيّي اتسساي اِفر جٙٛتي اِىسريىي ؼازي9133130536تٟؽاز ٞٛؼ97ًٙ

آزؽٍاٜ ٔحّٝ وٛٞا٘عساٖ تؼس از ؼرور زؼاٚ٘ي وٛچٝ أا٘ر اِىسريىي ظحر9131698487خٙيري الزا٘ي حعي98ٗ

 خارظا ٘يه3 ٔجسٕغ زجاري آخازا٘ا ؼيمٝ خائيٗ ٚاحس 4آخازا٘ا اَٚ جٙة وٛچٝ 9131133945ٔير ٔحٕس صازلي ظيس ٔجيس99

ذا٘ٝ اصفٟاٖ خ اؼّط تٟراْ آتاز جٙة ٔسرظٝ تؼثر  اِىسريىي ػرؼيا9132273832ذّجي جؼفر100

141جي ؼرلي تؼس از ظٝ راٜ ؼريؼسي جٙة وٛچٝ 9131184675ٔحٕسحعيٙي ٔحٕسرظا101

16ٔمساز جٙة وٛچٝ 9902827288ػؽافر ػثاض102

9واٜٚ خ اظساز فالؼٛري تؼس از چٟارراٜ آَ ٔحٕس جٙة وٛچٝ 9133007146صفري زازٜ ٟٔسي103



8خ جي خ ؼٟيس رجايي جٙة وٛچٝ 9132011596فاؼٕي ظيس ٟٔرزاز104

9ٔيساٖ ؼٟسا خ اتٗ ظيٙا زاذُ وٛچٝ ؼٕارٜ 9131143576ٔٛالزٚظر اوثر105

13ؼٕاِي خاظاش اِٙا ٚاحس 3خ أاْ ذٕيٙي خ تٟارظساٖ غرتي خ ٘ٛتٟار 9133160749ٔيرٞاؼٕي حٕيس106

زيار ٔيساٖ أاْ رظا اتسساي خ حافظ جٙة زفسر خيؽرٛا9131265876ٖذا٘ي تاصيري رحٕر ا107ِٝ

3واؼا٘ي ٔيا٘ي اتسساي وٛچٝ 9132041577خٛرحيسرؼيرازي اوثر108

75 ٚاحس 10 ؼثمٝ 2آتؽارظْٛ ازٛتاٖ ؼٟيس وؽٛري ؼٟرن آتؽار اظدازا٘ا خ تٛظساٖ خ ٔجٕر ٔجسٕغ الزٖ 9131141352٘اظٕي ٔحٕسٟٔسي109

 خالن جٟارْ ظٕر چح63تّٛار وؽاٚرز خ لائٕيٝ وٛچٝ 9131657439ويا٘ي ٞرچٍا٘ي ٘ثي اهلل110

12خ فرزٚظي اتسساي ذياتاٖ ػافير جٙة وٛچٝ 9134042204غريثي ؼٟروي ٟٔرا111ٖ

10 ٚ 12خ ٔؼراج خ زريٗ وٛب ٔماتُ خ ٔفسح جٙة وٛچٝ 9138928523لرتي وٟرا٘ي ٔحٕسرظا112

13ؼريف ٚالفي رٚترٚي تا٘ه ّٔي ٔجسٕغ ازاري زيٕا ؼثمٝ يه ٚاحس 9132696051ٔعائّي أير113

ؼثمٝ اَٚ- خاظاش ٚزيري - ٘رظيسٜ تٝ چٟارراٜ - زوسر تٟؽسي 9133142567ٔٛظٛي لٟفرذي ظيسٔحٕس114

 ٔغازٜ ظْٛ ظٕر راظر16ؼريف ٚالفي ذياتاٖ اتٛاِحعٙي اتيسساي وٛچٝ 9131072616خٛر فررآتازي ػّي115

 ٚ خُ ٞٛايي94 جٙة وٛچٝ 99وٟٙسش ٔماتُ وٛچٝ 9132246539جٕؽيسي رظسٓ آتازي ظؼيس116

30خرٚيٗ ذياتاٖ ظديسٜ واؼا٘ي ٘ثػ وٛچٝ 9132680337ٔحٕسي أيرػثاض117

9ذٛارظٍاٖ ذياتاٖ اتاشر فّىٝ خسٜٚ ذياتاٖ ؼاِما٘ي وٛچٝ 9133700691٘ائيٙي ذٛراظٍا٘ي احٕسرظا118

52چٟارتاؽ ػثاظي اَٚ ؼيد تٟائي ٔجسٕغ ٌا٘سي ؼثمٝ اَٚ ٚاحس 9131196376اظٕاػيّي ٟٔسي119

لٟجاٚرظساٖ تّٛار غسير ٔيساٖ ؼٟسا اتسساي ذياتاٖ ظرٚغ ٔماتُ زفسر أاْ جٕؼ9036011388ٝزٛوّي لٟجاٚرظسا٘ي أير حعي120ٗ

31ذياتاٖ رزٔٙسٌاٖ جٙة وٛچٝ  (چٟارراٜ)رزٔٙسٌا9130830878ٖزرٚؼي اتراٞي121ٓ

22آزؽٍاٜ ايعسٍاٜ ذياْ ٘ثػ وٛچٝ 9131081038زائري اصفٟا٘ي حأس122

 ٔغازٜ چٟار2ْؼيد تٟائي چٟارراٜ صارٔيٝ ذياتاٖ صارٔيٝ اتسساي وٛچٝ 9133253430ٔرازي لٟفرذي ٞٛؼ123ًٙ

72زاالر اتسساي ذياتاٖ صثاحي غرتي ٔماتُ ٔؽة زوسر رحيٕياٖ خالن 9133170442تٛرٚ٘ي وريچي ئي حعيٙؼّي124

8 تٕٟٗ ٘ثػ وٛچٝ 22ذٛارظٍاٖ ذياتاٖ اتاشر ذياتاٖ 9132183706ٟٔسري خسٜٚ ٔحٕسرظا125

جٟاز جٙة ٔعجس ظّٕاٖ اِىسريىي ؼة چراؽ9131174626ٟٔسٚي اوثر126

33چٟارتاؽ ػثاظي جٙة آٔازٌاٜ ٔجسٕغ زجاري چٟارتاؽ ؼثمٝ زيريٗ ا٘سٟاي راٞرٚ 9139132393جٛإ٘رزي لٟسريجا٘ي ٘ٛيس127

رٞٙاٖ ذياتاٖ ؼٟيساٖ ػأّي ترق زرذؽٙس9131882312ٜؼريفي ٔرزعي128

ظجاز ذياتاٖ حجسيٝ ٔماتُ ٔسرظٝ ؼٟيساٖ ٘ٛري9133250103ؼريفياٖ احٕسرظا129

 ظٕر چح اِٚيٗ ٔغازٜ اِٚيٗ خالن47وؽاٚرز تؼس از لائٕيٝ اتسساي وٛچٝ 9136594533آظٕا٘ي زاريٛغ130



 ؼثمٝ زيريٗ رً٘ فرٚؼي لرتا٘ي12الِٝ جٙٛتي جٙة وٛچٝ 9131888972ٟٔٛري حثية آتازي ٟٔرا131ٖ

٘يه آتاز جرلٛيٝ تّٛار أاْ ذٕيٙي جٙة زارٚذا٘ٝ ترق لائ9137107113ٓؼاٚظي يٍٙاتازي ٔحٕٛز132

زٛزؼه ذياتاٖ ؼٟيس تٟؽسي جٙة خاظاش إِٟسي9138377619حعيٙي زٛزؼىي ٘اصر133

41ٚحيس ذياتاٖ ٔار٘اٖ ٔجسٕغ ٚحيس ؼثمٝ زيريٗ ٚاحس 9133695082تاظسا٘ي ترٚجٙي تٟرٚز134

 جٙة ٔعجس33حىيٓ ٘ظأي زاذُ وٛچٝ 9131256898ٌّي ٔجسثي135

 جٙة زاوعي زّفٙي رظاِر15اؼىاٚ٘س تّٛار أاْ ٘ثػ وٛچٝ 9133083633خيىا٘ياٖ  زُ ٚاشٌا٘ي ٔحٕس136

32أاْ ذٕيٙي ذياتاٖ أاْ رظا ذياتاٖ أاْ ظجاز جٙة وٛچٝ 913114774حيسري ر٘ا٘ي ٔرزعي137

94وٟٙسش جٙة وٛچٝ 9134205443حثيثياٖ جٛ٘ي ٟٔرزاز138

28 خالن 36جي ذياتاٖ زاالر تؼس از ذياتاٖ لسض وٛچٝ 9134113043٘يازي ٔحٕٛز139

 جٙة خالن22فرٚغي زاذُ وٛچٝ 9133000296ؼيرا٘ي تيس آتازي رح140ٕٗ

48 وٛچٝ لازري تٗ تعر زٟٕيٙٝ خالن 11جي خ اِٝ اوثر وٛچٝ 9131261566ٞاؼٕي فؽاروي ظيس ٔجيس141

32 ٔماتُ تٗ تعر ظازاذ خالن 68جي جٙة ٞسُ ٍ٘يٗ وٛچٝ 9133880163زٞما٘ي يفرا٘ي جٛاز142

20وٛچٝ ؼٟيس ِؽيفي تٗ تعر ؼثٙٓ جٙة خالن 15جي غرتي ذياتاٖ ٔعجسػّي وٛچٝ 9132252504ِؽيفي ٟٔسي143

36زاذُ وٛچٝ زاذُ تٗ تعر زْٚ خالن 16ذٛراظٍاٖ ذياتاٖ اتاشر وٛچٝ 9133073301ٔحٕسي جٟاٖ آتاز ٔحٕس144

أاْ ذٕيٙي اَٚ ذياتاٖ  ؼٟيس ذرازي وٛچٝ احٕسي اِىسريىي ٘ي9131054782ّٛرظايي ترزا٘ي فسح ا145ِٝ

ؼثمٝ فٛلا٘ي زارٚذا٘ٝ زوسر فرلا٘ي3آئيٙٝ ذا٘ٝ جٙة ٞسُ اظدازا٘ا زاذُ وٛچٝ 9133183206وريٕي ٔعؼٛز146

31جي غرتي ذياتاٖ ؼٟساي ظسار وٛچٝ أير ٔظفر ظإِي اتسساي وٛچٝ ؼٟيس ظثس ػّي ٔٛظٛي ٘صاز جٙة خالن 9133063038جؼفري ذٛراظٍا٘ي ٘اصر147

ٔعجس ظيس جٙة ٔعجس ظيس اِىسريىي ٘ٛر ؼٟاب9103003870ِٛئياٖ اصغر148

 ٔماتُ تٗ تعر شاِٝ زرب ظٕر راظر24روٗ اِسِٚٝ زاذُ وٛچٝ 9132245966احٕسي أير149

43 ٚاحس 4خرٚيٗ اتسساي ذياتاٖ ػعٍريٝ ظاذسٕاٖ وٛرٚغ ؼثمٝ 9133021694ٔعيثي حعي150ٗ

ؼاِما٘ي اتسساي ذياتاٖ ارزيثٟؽر ؼٕاِي ؼثمٝ فٛلا٘ي آجيُ حٕصيا9136561197ٖظيس لّؼٝ جٛززا٘ي ظؼيس151

 وٛچٝ خارظااِٚيٗ وٛچٝ ظٕر چح15تاٞٙر ذياتاٖ ٞساير وٛچٝ 9133013497ٞازي احٕس152

رٚزوي وٛچٝ ؼٟيس ؼة تيساروٛي ؼٟيس آزٖٔٛ  اِىسريىي صازلي9131137147صازلي تٟرٚز153

وٛچٝ لّؼٝ تؼس از وساترا٘ٝ ٔماتُ ٌازوؽي جا٘ثاري21آزؽٍاٜ ذياتاٖ لسض وٛچٝ 9138786656ويا٘ي زٞرا٘ي واظ154ٓ

 وٛچٝ ظداٞي ٘ثػ تٗ تعر ياض24ٔفسح ذياتاٖ ٘اصر ذعرٚ وٛچٝ 9131373741ٌّعساٖ زازٜ احٕس155

 وٛچٝ تٟاراٖ ٔماتُ تٗ تعر آري23ٗ آشر زاذُ وٛچٝ 5جاتر ا٘صاري ذياتاٖ 9137921440ٔالئي ٘صاز رظا156

ٌٛرذ ذياتاٖ فرًٞٙ ٔغازٜ زْٚ جٙة لصاتي9134496650تسيؼي احٕسرظا157



82الِٝ ؼٕاِي ايعسٍاٜ تاظىَٛ ٔماتُ 9133037625لا٘ؼي حٕيس رظا158

48خرٚيٗ اػسصأي حس فاصُ آَ ذٙجس ٚ ذياتاٖ حىيٓ ؼفائي اَٚ ٘ثػ وٛچٝ 9133177934ورتاظي زازٜ اصفٟا٘ي ػثاض159

3 خاظاش أاْ حعيٗ خالن 26ٔيرزاؼاٞر ٘ثػ وٛچٝ 9131188263ؼفيؼي لٟفرذي ٞٛٔا160ٖ

 ؼثمٝ فٛلا٘ي اِىسريىي ذعرٚي2الِٝ ؼٕاِي اتسساي ذياتاٖ اتٛريحاٖ ؼرلي ٘ثػ وٛچ9133065316ٝذعرٚي رظا161

7جي ذياتاٖ ٕٞسا٘ياٖ ذياتاٖ ٔحٕسي ذياتاٖ ذيثر خالن 9132197969صسالِٝ أير162

8تسرٌٕٟر اتسساي ذياتاٖ روٗ اِسِٚٝ زاذُ وٛچٝ ؼٟرزاز جٙة خالن 9131292912ؼيرازي حعي163ٗ

214 ؼثمٝ زْٚ ٚاحس 3اري چٟاٖ ٕ٘ا فاز 9132701039وارٌر زٚظر حميمي ٔحٕس164

ٞؽر تٟؽر ؼرلي خ حٕسٜ اصفٟا٘ي تؼساز روٗ اِسِٚٝ ترق لمٙٛض9131058824تاؼٙي أير حعي165ٗ

7 ٚ 5ّٔه ؼٟر ذياتاٖ ٔفسح ذياتاٖ  تٟاراٖ جٙة وٛچٝ 9132056468وسذسايي اِيازرا٘ي احعا166ٖ

٘ؽاغ ٔماتُ تا٘ه زجارذ ٘رظيسٜ تٝ چٟارراٜ ٞؽر تٟؽر9139087940ٔيسري ٞرٔسآتازي ٔحٕٛز167

15ٔسري اَٚ ذياتاٖ حىيٓ اظسي جٙة تٗ تعر  913119108524حعيٙي ٘يعيا٘ي ظيس حع168ٗ

 ؼثمٝ ا3َٚ ٚاحس 314چٟارتاؽ تاال ذياتاٖ ٔيرفٙسرظىي جٙة تا٘ه ظدٝ خالن 9131054983فريسي زازٜ أيرػثاض169

 ٘ثػ تٗ تعر اظسمالَ ٔماتُ ارايؽٍاٜ رأي1ٗأاْ ذٕيٙي تؼس از ػاؼك آتاز ذياتاٖ ٟٔسيٝ ذياتاٖ تٛظساٖ 9134087141جٟاٍ٘يري ٔيالز170

 ؼثمٝ زيريٗ ٔٛتاي28ُجار ٔماتُ ٚرٚزي رٚظسا جٙة وٛچٝ 9131009432اتراٞيٓ زازٜ اصفٟا٘ي ٚحيس171

112 وٛچٝ ٚصاَ خال 46زيٙثيٝ ايعسٍاٜ وٛچٝ 9137169330ظّؽا٘ي ٔحٕس آتازي ٔيث172ٓ

 ا٘سٟاي وٛچ20ٝ تٗ تعر 29تؼثر وٛچٝ 9139652865اتراٞيٕي احٕس173

اصفٟا٘ه ٌّعساٖ ٘ثػ تٗ تعر ػّيرظا وريٕي9134724047وريٕي چريا٘ي ٔحٕس174

13ذا٘ٝ اصفٟاٖ فّىٝ ٍٟ٘ثا٘ي ذياتاٖ ؼٟيس اظٕاػيّي جٙة وٛچٝ 9132613278ذساٚرزياٖ فاؼ175ٕٝ

جي خ ؼٟساي اتر ٔماتُ وساترا٘ٝ ظّٕاٖ فارظي9133154078ويا٘ي اتري ٔحٕسرظا176

جٙة لرض اِحعٙٝ ٞجرذ27 ٚ 25تّٛار وؽاٚرز حسفاصُ وٛچٝ 9131297066٘ىٛئي ٘يا ٟٔسي177

3ذا٘ٝ اصفٟاٖ اتسساي ذياتاٖ ؼٟيس اظٕاػيّي جٙة وٛچٝ 9133709126ؼريغسي جٛ٘ي ٟٔٙاز178

فرٚغي وٛچٝ ؼٟيس زٍرياٖ چٟارظٛق زرب ؼيد اِىسريىي وسذسائي9133172893وسذسائي ظيس ٔرزعي179

 ٘ٛؼاز ٚ ٘اٖ فا٘سسي ٌّٟا39ٔصّي ٘ثػ وٛچٝ 9162009828ترٚجٙي ؼاِرٛ٘چٝ ٔحٕس180

135 خالن 4رٚظساي لٕي ذياتاٖ رظاِر فرػي 99132031828رظسٕي ٔجيس181

حرْ زيٙثيٝ ذياتاٖ ؼٟيس زظسغية جٙة ٔسرظٝ ؼاِة زازٜ وٛچٝ تٟار آزازي اتسساي وٛچٝ تٙفؽ9133145156ٝرظائي ٔارچٛتٝ اصغر182

ٔؽساق ذياتاٖ جي ؼير ذياتاٖ ظرٚظساٖ ذياتاٖ تٛظساٖ تؼس ازٔجسٕغ ويٟاٖ زاذُ تٗ تعر الِٝ خالن ظْٛ ظٕر راظر9133106603زارػيٗ ٌيؽيري ػّيرظا183

4ٔماتُ ٔسرظٝ تؽارذ جٙة تٗ تعر 17رٞٙاٖ ذياتاٖ ٔؽٟري زاذُ وٛچ9131252967ٝوٛالئي زازٜ أي184ٗ



47 خاظاش أيس ؼثمٝ اَٚ ٚاحس 25 ٚ 27أاْ ذٕيٙي ذياتاٖ ؼٟساي ِٕجير جٙة وٛچٝ 9130753255ٔيرٞاؼٕي ظيس فعُ اهلل185

 ؼثمٝ ٕٞىف44 خالن 38ظيٕيٗ تٝ ظٕر ارزػ زاذُ وٛچٝ 9133035028اظٕاػيّي ٟٔسي186

4جٙة زاالر تسري جي ٚ وٛچٝ   (٘يرٚ )جي ذياتاٖ ؼٟرٚ٘س 9139021480ويا٘ي اتري ٔحٕس187

ٔسر زاذُ وٛچٝ ٘ثػ تٗ تعر الِٝ ظٕر چح ؼثمٝ ٕٞىف ٔجسٕغ تٟارا100ٖ 12وٟٙسش وٛچٝ 9133012375ٔحٕسياٖ اؼسرجا٘ي حثية ا188ِٝ

تٟراْ آتاز ذياتاٖ چٕراٖ ٘ثػ وٛچٝ ؼٟيس اصغر ٔسرٚػي9135740068وريٕي ػّيرظا189

أاْ ذٕيٙي ا٘سٟاي ٔؽيراِسِٚٝ ؼرلي ذياتاٖ ٟٔارذ وٛچٝ يرچاِيٟا ٔغازٜ ٞفسٓ ظر٘ثػ9134754788اظٕاػيّي اصغر190

 ؼثمٝ ا94َٚ خالن 7اتٗ ظيٙا ذياتاٖ زرزؼر ٘ثػ وٛچٝ 9133192004وأالٖ جٛاز191

 صاتري جٙة زؼٕيرٌاٜ يرچا38َارزػ زاذُ وٛچٝ 9131676642تٟرأي ػّي اصغر192

27 خاظاش السصاز ؼثمٝ اَٚ ٚاحس 16زرسي ذياتاٖ ػثساِرزاق جٙة وٛچٝ 9132111219ؼجاػي ظؼيس193

 ؼثمٝ فٛلا٘ي ِثٙيازي چٍٙا٘ي31ذٛارظٍاٖ ذياتاٖ ظّٕاٖ اتسساي وٛچٝ 9132274925چٍٙا٘ياٖ رظا194

26رٞٙاٖ ذياتاٖ أاْ ظجاز ذياتاٖ لسض ٘ثػ وٛچٝ 9133291684صازلياٖ حع195ٗ

ورزآتاز ذياتاٖ ٔؽٟري لثُ از چٟارراٜ ؼٟيس ػٙايسي وٛچٝ ؼٟيس حعيٗ لرتا٘ياٖ جٙة تٗ تعر ٔحٕس9130084424زارػي ورز آتازي ٔحٕسرظا196

 ٔسر زاذ500ُجي ؼرلي تّٛار آب جٙة تٗ تعر زمياٖ 9136564292ٟٔسري أير حعي197ٗ

4تسرٌٕٟر اتسساي ذياتاٖ ٞؽر تٟؽر ؼرلي جٙة وٛچٝ ٔجسٕغ ؼال ؼثمٝ زْٚ ٚاحس 9131088551الؽار ايٕا198ٖ

جي ؼرلي  ذياتاٖ ذازٖٛ آتاز ذياتاٖ صٙؼسٍراٖ جٗ وٛچٝ صسالر9131276173ليصري ذٛراظٍا٘ي حٕيسرظا199

5 خاظاش أاْ حعيٗ ٚاحس 28ازٛتاٖ ذياْ خ ٔيرزا ؼاٞر ٘ثػ وٛچٝ 9136388899وسذساياٖ أٙيٝ رظا200

ٔسر ٔا٘سٜ تٝ ذياتاٖ ؼاِما٘ي ٔماتُ لرض اِحعٙٝ اظالٔي30واؼا٘ي جٙٛتي 9132161353ٞٛائي ؼٕط آتازي ٟٔرا201ٖ

ظٝ راٜ ظيٕيٗ ذياتاٖ ظٟرٚزي ٔجسٕغ ٌاشٜ ؼثمٝ ظ9132148482ّْٛٔه ٔحٕسي ٔحع202ٗ

٘يرٚ اتسساي ذياتاٖ روٗ اِسِٚٝ وٛچٝ ريرسٍري زاذُ وٛچٝ تٟار تؼس از وٛچٝ خٛيا9132147360أيٙي ٞر٘سي أيرحعي203ٗ

 جٙة خُ ٞٛايي ز84ْٚازٛتاٖ ؼٟيس رزا٘ي خٛر جٙة ذياتاٖ زوسر ؼريؼسي خالن 9131151395جٛي زازٌاٖ رظ204َٛ

ذياتاٖ ٔؼراج وٛي وؽاٚرز9131285911زاٚري زٞالا٘ي حٕيسرظا205


