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1
هَؾؿِ چسطاحؿاى )زوسطخَاززَولی 

(گلؿساى 
۳۲۲۴۳۱۳۵خٌة زضهاًگاُ ّاقوی-وَی ؾطچكوِ-15ذیاتاى آفسابگطگاىٍخیِْ حؿام

632225539ٍاحس-2طثمِ-خاؾاغآضیا-5ًثف عسالر-ذیاتاى ٍلیعصطگطگاىالْام گٌدی خاهِ قَضاىؾداز ؾدازی2

5۳۲۱۴۰۵۸۲ضٍتطٍی هطْطی -30اهام ضضا-خلیيگطگاىظّطالیصطیظّطا لیصطی3

732124724واقاًی-تلَاضواقاًیگطگاىفاطوِ ؾاٍضیفاطوِ ؾاٍضی4

۳۲۴۳۳۹۳۲ؾور چح-4زضب-33اتَشض-ایطاًوْطتاالگطگاىؾَگٌسضٍقٌیاًدوي ّور  ضاهثسضضاخَض5

42۳۲۲۴۸۳۰۵ٍاحس-4طثمِ-هدسوع ؾطٍؾساى -وَچِ اؾسازیَم ٍضظقی-ذیاتاى خاؾساضاى گطگاىهطزضی لطتاًیهحسثِ لطتاًی6

7۳۲۲۴۹۰۱۶ٍاحس-3طثمِ-ؾاذسواى قوؽ-25عسالر-ذیاتاى ٍلیعصطگطگاىهحسثِ حاخیلطیاتطاّین حاخیلطی7

۳۲۵۱۳۲۹۸هدسوع هیثاق-17خٌة زاًف-ضٍؾسای ًَزُ هلهگطگاىفاطوِ زازاقیفاطوِ زازاقی8

3۳۲۳۴۲۱۹۴ٍاحس-3طثمِ-ودسوع هطخاى-16عسالر-ذیاتاى ٍلیعصطگطگاىؾیسُ فاطوِ تطآتازیهحدَتِ ًدفی ًػاز9

21۳۲۶۱۳۳۵۰قْسای-ضٍؾسای لوؿهگطگاىقازی وسذساًػازقازی وسذساًػاز10

9۳۲۲۳۷۷۲۴ٍاحس-5طثمِ-خاؾاغوَضٍـ-31عسالر-ذیاتاى ٍلیعصطگطگاىضاضیِ غیاى تطخىیاتَالماؾن صلثی11

30۳۲۴۴۰۸۲۳ًیایف-ضٍؾسای ظًگیاىگطگاىالْام هحوسیالْام هحوسی12

۳۲۲۵۱۴۲۹هدسوع اًسْای وَچِ-ؾور چح-فطعی اٍل-20آفساب-ذیاتاى ذویٌیگطگاىؾویِ علی ًػازهحوستالطواتَؾی13

گطگاىًازضزوؿىٌیًازضزوؿىٌی14
-تي تؿر قْیساؾواعیل ذاى تیىی -5چَب تطی -4وَچِ السصاز-السصاز

طثمِ ّوىف-26ج
۳۲۴۲۸۵۱۹

23۳۳۲۶۲۲۳۱ٍاحس-4طثمِ-ؾاذسواى هسائي-12ضٍتطٍی والًسطی -ذیاتاى طالماًی قطلیگٌثسواٍٍؼظّطاعاتسخَضضاضیِ قیطهحوسلی15

۳۳۲۳۳۱۰۸ؾور ضاؾر-اًسْای خ فساح-ذیاتاى آظازی-ضٍؾسای گسم آتازگٌثسواٍٍؼؾحطًیه ذَی ؾیسقیواهحوسًػاز16

۳۳۴۵۳۶۳وَچِ زّن-ذیاتاى حافظ خٌَتیگٌثسواٍٍؼطلعر ًظافرطلعر ًظافر17

۳۳۷۲۲۷۲خٌة هؿدسؾلیفِ-ذیاتاى اهام ذویٌی-ضٍؾسای هطظی وطًسگٌثسواٍٍؼگل آین زَخالهِیَؾف وَّی18

133281150وَچِ گلؿساى-یَؾف آتازگٌثسواٍٍؼحویسضضایعزی همسمحویسضضایعزی همسم19

3337460ذیاتاى هطظتاى-ضٍؾسای زاقلی تطٍى-ترف زاقلی تطٍىگٌثسواٍٍؼهَؾی ظحور وفهطین عاتسیي20



33309369ًثف هؿدسهطازآذًَس-ؾِ ضاّی اٍل-ذیاتاى ذویٌی-زّؿساى تاغلی هطاهِگٌثسواٍٍؼعثساهلل َّخیعثساهلل َُّ خی21

10033339041خالن-14وَچِ-ذیاتاى ًاهدَ-ذیاتاى قْسای غطتیگٌثسواٍٍؼهحثَتِ ذؿطٍیعلی اوثطعطب اتَئی22

23
هَؾؿِ ًؿین )هحوسضضاؾایطی

ؾالهر گٌثس
9533580511ٍاحس-6طثمِ-هدسوع تاتایی-خٌة تیواضؾساى هطْطی-طالماًی قطلیگٌثسواٍٍؼظّطاؾایطی

33557145هدسوع تاتایی-خٌة تیواضؾساى هطْطی-ذیاتاى طالماًی قطلیگٌثسواٍٍؼحؿي غطیة ؾطذٌىالزِهلیحِ ذؿطٍی24

گٌثسواٍٍؼهاضال قیطهحوسلیهاضال قیطهحوسلی25
وَچِ -تعساظخوح ؾی اى خی-خازُ گٌثستِ هیٌَزقر-هیساى تؿیح

-ًثف وَچِ ًگاضؾساى-هؿدسصاحة العهاى 
33540098

33337061وَچِ لائن قوالی-ذیاتاى زاًف خٌَتیگٌثسواٍٍؼاعظن اؾداًلَاعظن اؾداًل26َ

633347596-5تیي وَچِ-ذیاتاى یاؼ-چای تَییيگٌثسواٍٍؼهطین لعل ؾفلیزوسطحؿي اهیٌی قیطُ خیٌی27

35226910هدسوع هیالزًَض-1تْكر-ذیاتاى قْیسهصطفی ذویٌی-هیساى هطوعیهیٌَزقرهلیحِ طَضاًیاتاصلر ًطیواًی28

35228026ضٍتطٍی آهَظـ ٍخطٍضـ-ذیاتاى ٍلیعصطهیٌَزقرصفَضاخؿطولَصفَضاخؿطول29َ

35213565ضٍتطٍی خْازوكاٍضظی-زٍظیيهیٌَزقرهعصَهِ فطاهطظیهعصَهِ فطاهطظی30

1535221593خالن-خٌة آضایكگاُ ذعض-ًطؾیسُ تِ وكساضگاُ-اًسْای ذیاتاى تعثر قطلیهیٌَزقرثطیاقیریثطیاقیری31

32
هَؾؿِ خیام )ضحور الِ اهیطاحوسی

(ؾثعحاخیلط
35226926طثمِ ّوىف-هؿلن خؿطولَ-2تي تؿر-حاخیلط8ذیاتاى تْكر-هحلِ قىیثاهیٌَزقرهْطی هصطفی لَ

33
هَؾؿِ ؾعازذ )هلیحِ خَضحداظی 

واللِ
9۳۵۴۴۷۷۱۰خالن-5آظازی-ذیاتاى آظازیواللِغالهطضاله ظائی

8۳۵۴۴۳۵۶۸ضٍتطٍی آظازی-ذیاتاى آظازیواللِآی تی تی هٌگلی ظازُاًدوي ضازهْطواللِ)هؿعَزذَخِ ًػاز34

۳۵۴۸۰۱۴۱خٌة زتیطؾساى زذسطاى فطظاًگاى-ذیاتاى اتَحٌیفِ-قْطفطاغیواللِهْسی ایكاًیهْسی ایكاًی35

8۳۵۴۴۹۲۰۳قْطن ًَاب صفَی -7ذیاتاى آظازیواللِخویلِ هعسوسخویلِ هعسوس36

واللِآضهاى ًفؽ خَضآضهاى ًفؽ خَض37
قْطن هؿىًَی خٌة -خازُ ذالسًثی-ضٍؾسای زوطلطُ لَظی-زّؿساى زوطاى

هصالح فطٍقی ًیاظی
9118781760

3۳۵۴۲۲۱۸۹هسًی-تلَاضقْیسهسًی واللًِدوِ ؾطگلعائیًدوِ ؾطگلعائی38

9902901860وَچِ قْیسقید-12هسًی -تلَاضهسًیواللِهطین قْوطازیهطین قْوطازی39

27۳۴۴۲۲۵۶۲ذیاتاى خاؾساضاىزطوويًفیؿِ وَؾلیآی لطتؿسام40



30۳۴۴۲۸۱۰۴ذیاتاى خاؾساضاىزطوويعافیِ وطضحواى تطزی لعل41

34427334چْاضاُ اٍل ؾور چح-21ؾاحلزطوويتْوي یلمیتْوي یلمی42

۳۴۴۲۳۴۰۴طثمِ ّوىف-ؾاذسواى زوسطؾملی-ذیاتاى قْیسهالئیاىزطوويؾعیسُ غاییثیًَضهحوسؾملی43

زطوويًطگؽ چَگاىیَؾف عازل44
زؾر -ًثف وَچِ اٍل -13وَچِ حٌیف-20ذیاتاى ؾاحل-تلَاضقْیسآضذی

چح
34486146

1334425429ٍاحس-ؾاذسواى چَگاى-ذیاتاى ؾیسلطةزطوويهحوسذعیيخیواى هطازی45

۳۴۲۲۱۵۵۰-5تي تؿر خٌر-ذیاتاى ٍضظـ-تلَاضاهام ضضاعلی آتازفاطوِ زطاتیضیحاًِ ؾلیواًی46

15۳۴۲۴۱۱۸۷قمایك -ذیاتاى آیرعلی آتازفاطوِ ذؿطٍی ًَزُهْؿاگَزضظی47

28۳۴۲۲۰۲۹۵تَؾساى-ذیاتاى طالماًی قوالیعلی آتازهحوَزظًگاًِهحوَزظًگا48ًِ

19۳۴۲۸۲۷۰۰فطٌّگ-قْطهعضعِ وسَلعلی آتازعازلِ ؾازاذ حؿیٌی ؾاٍضیؾلیواى تطظگطذاًسٍظ49

5۳۴۲۶۶۵۰۶ٍاحس-طثمِ اٍل-خاؾاغالواؼ-فاضل آتازفاضل آتاز-علی آتازظّطُ ًازضذاًیظّطُ ًازضذاًی50

334465726ًثف ًثَذ -3تلَاضهطظتاى-گویف زدِگویكاىعاطفِ خَضذسضضحور الِ وسَلی51

۳۴۴۷۵۳۴۴اٍل وَچِ گلؿساى-ذیاتاى زرسی-هحلِ تٌاٍض-ؾیویي قْطگویكاىطیثِ ًعیوی زَهاجطیثِ ًعیوی زَهاج52

۳۴۴۷۷۷۲۴ذیاتاى خَضؾلك ایكاى-ضٍؾسای للعِ وطین ایكاى-ؾیویي قْطگویكاىطاّطُ طثطی فططاّطُ طثطی فط53

4۳۴۴۹۶۱۳۳هرسَهملی-ذیاتاى آظازی قطلی-ذیاتاى ذویٌی-ذَاخِ ًفؽگویكاىؾویِ ؾملیؾویِ ؾملی54

۳۴۴۶۵۶۰۳قْیستیاًی اٍل-ذیاتاى اهام ذویٌی زّنگویكاىاهیٌِ تاغثاًیاهیٌِ تاغثاًی55

56
هَؾؿِ هْطٍضظاى )فاطوِ تصضافكاى

زاًكدَیی
۳۵۷۲۲۰۲۱تعساظچْاضضاُ ؾور چح-ذیاتاى قْیسواهیابآظازقْطفاطوِ تصضافكاى

۳۵۷۷۲۹۷۰وَچِ تْعیؿسی-اٍلیي فطعی زؾر ضاؾر -ذیاتاى هؿدسخاهع-ًگیي قْطآظازقْطقٌْاظؾاضاًیقٌْاظؾاضاًی57

17۳۵۷۲۹۲۰۶خالن-گلعاضزّن-ذیاتاى گلعاض-ذیاتاى قْیس تْكسیآظازقْطضلیِ ضخة لَضلیِ ضخة ل58َ

۳۵۷۳۵۸۱۶اًسْای وَچِ-ؾور ضاؾر -وَچِ قْیسؾویعی-16ضخا-ذیاتاى قْیسضخاییآظازقْطالِْ وسئیگلی تای59

۳۵۷۳۵۰۹۷فطعی قْیسضضایی-وَچِ هؿدسخاهع آظازقْطآظازُ عاتسیآظازُ عاتسی60

61
اًدوي هعلَلیي )ضضاقید ؾلیواى 

زَاًا
535882811هْسیِ-اًسْای وَچِ-هسطی گلؿساى16ذیاتاى -قْطن اهامضاهیاىضضاقید ؾلیواى

35871205خٌة زتؿساى اتَشضغفاضی-خ قالیىَتی-ضٍؾسای زَضاى زطنضاهیاىالْام طَؾیالْام طَؾی62



35896216خٌة ٌّطؾساى قید تْایی-خ اهام ضاهیاىهْالچَضلیعلی تای63

35864110ذیاتاى اهام-ذاى تثیي ضاهیاىحؿیي خعفطیحؿیي خعفطی64

۳۵۸۰۰۷۸۸-3ذیاتاى حافظ-قْطصازق آتازگالیىفتْاضُ ذطهالیتْاضُ ذطهالی65

۳۵۸۳۱۷۰۱ًطؾیسُ تِ هْسیِ-ذیاتاى قْیسهصطفی ذویٌیگالیىفاصغطضخثیاصغطضخثی66

35831771خاییي زط اظًاًَایی تطتطی-ذیاتاى ّفسُ قْطیَضگالیىفحؿیي ضازهْطحؿیي آظاز67ُ

۳۵۸۳۵۷۹۵ذیاتاى قْساگالیىفطاّطُ خاضؾیاًیطاّطُ خاضؾیاًی68

۳۴۵۳۱۹۶۶خٌة ًاًَایی گطوع-خاییي زطاظزاًكگاُ آظاز-ذیاتاى قْیسزواًلَآق لالصالحِ ًظطیصالحِ ًظطی69

۳۴۵۶۲۷۷۹ذیاتاى زوسطقطیعسی-قْطاًثاضالَم-ترف ٍقوگیطآق لالاحوستعًٍِاحوستع70ًٍِ

 ۳۴۵۳۵۶۰۶ 4ًثف ازحاز-ذیاتاى قْیسضخایی آق لالقطیف حؿي لاؾویعثسالودیسگطی71

۳۴۵۳۲۳۹۱ؾاذسواى الیاؼ همسض-5ضٍتطٍی زغ-هسطی ذطهكْط30آق لالؾلیوِ واظویاًاهحوسصح72ٌِ

75۳۵۴۵۹۶۲۷تلَن-هؿىي هْطهطاٍُ زدِهحثَتِ حمیمی ًػازعثسالثاؾط وَؾِ غطاٍی73

3546199 - 35464188ضٍتطٍی قطور زعاًٍی ضٍؾسایی-ذیاتاى ذویٌی-قْطگلیساغهطاٍُ زدِفطیسُ اٍظًٍی زٍخیفطیسُ اٍظًٍی زٍخی74

35452560طثمِ ّوىف-ذیاتاى فطاغی-9وَچِ ٍحسذ -هحلِ ذساللی آتازهطاٍُ زدِآی ًاظ زاًایی هٌفآق تی تی خْلَاى زٍخی75

35452993ذیاتاى قْیسلَیسلهطاٍُ زدِظیٌة هٌگلی ظازُ زٍخیظیٌة هٌگلی ظازُ زٍخی76

34347059تي تؿر ویا-وَچِ علی اوثطضازواًی-ضاُ زٍم4-وَچِ حافظ-ذیاتاى تْكروطزوَیالٌاظقیریحَضیِ صاتطی77

34353393(قْیسؾیسصالح حؿیٌی)وَچِ گل چْاضم-ذیاتاى خاؾساضاىوطزوَیفاطوِ اهطعِفاطوِ اهطع78ِ

34352642فطٍضزیي12ذیاتاى - تلَاضتؿیحوطزوَیضلیِ ضؾَلیضلیِ ضؾَلی79

34341804اٍاؾط وَچِ-6زطتیر-ذیاتاى قْیسضخایی وطزوَیظتیسُ ویاًیظتیسُ ویاًی80

۳۴۳۶۶۹۹۳ضٍتطٍی ؾَخطهاضور ًَا-1گوطن-وكسیطاًیوطزوَیحدِ الٌؿاخسی حؿیٌیحدِ الٌؿاخسی حؿیٌی81

۳۴۳۶۲۳۷۷هٌعل تْطٍظیاى-17هعلن-هسطی20ذیاتاىوطزوَیالویطا طاّطی لیَاًیالویطاطاّطی لیَاًی82

8۳۴۳۸۲۹۴۵حافظ-ذیاتاى حافظ-ًَوٌسُوطزوَیثطیا اصغطی ًػازثطیااصغطی ًػاز83

3934383088ذویٌی-ذیاتاى اهام ذویٌی-ًَوٌسُوطزوَیفطقسِ حسازی ذطاؾاًیفطقسِ حسازی ذطاؾاًی84


