
ازرس هزکششواره هوزاه صاحة اهتیاسًام وًام ذاًوازگی صاحة اهتیاسًام هزکشردیف

جٌة حعیٌیِ اػظن-تلَار ؼریؼتی-ؼْرکرد9131819463غالهرضا رئیعی(ع)هَظعِ خیریِ ػلی تي اتی طالة1

جٌة تخؽذاری- خرداد15خ -فرخؽْر9133852840 رضا قلی ؼوطجاهؼِ جْاًذیذگاى فرخؽْر2

جٌة هعجذ جاًغ-ؼْریَر17خ-فرخؽْر9132840998ػثذالرحین هَظَیفرخؽْر(ع)هَظعِ خیریِ هَظی تي جؼفر3

2ج-52ًثػ کَچِ-خ کاؼاًی-ؼْرکرد9131835677صفیِ تقی پَرهَظعِ خیریِ صفا4

جٌة ؼرکت گاز-تلَار هذرض-ّفؽجاى9376569368اظواػیل خعرٍیّفؽجاى (ض)خیریِ حضرت هؼصَه5ِ

101ًثػ ک-خ خَاجِ ًصیر-ؼْرکرد9131835677فرزیي فاضلهَظعِ خیریِ قاصذک6

 (حوام قذین)اؼکفتک خیاتاى اصلی9131814582فرّاد ػثاظیاؼکفتک(ػج)هَظعِ خیریِ قائن آل هحوذ7

11ج-تي تعت ًؽاط-خ ٍلیؼصر جٌَتی-ؼْرکرد9359447574تْوي قٌثریهَظعِ خیریِ تْؽت آئیي8

هیذاى دفاع هقذض جادُ داًؽگاُ آزاد-ؼْرکرد9131821038حیذرػلی پَرهَظعِ خیریِ فردٍض9

خ جْاد- ؼْرکیاى9138815117لطف الِ قلی پَرهَظعِ خیریِ حضرت زّرا کیاى10

9ٍاحذ -طثقِ دٍم -هجتوغ اللِ-درٍازُ فارظاى- ؼْرکرد9133837894ػیعی احوذیهَظعِ خیریِ کوؽذُ تقیغ فاطوِ السّرا11

جٌة هعجذ جاهغ- ؼْریَر17خ-فرخؽْر 9122537291اکثرفالحهَظعِ خیریِ ظیذالؽْذا فرخؽْر12

8ج-خ پلیط-خ هؼلن-ؼْرکرد9131819414ػثذللجَاد تْوٌیهَظعِ جْاًذیگاى ؼْرکرد13

 آرر12هجتوغ -خ هطْری-ؼْرکرد9381885124الْام ّاؼویهَظعِ خیریِ آییي هْر14

جٌة ؼْرداری-تلَار ؼریؼتی-ؼْرکرد9131819116ظیذ ظؼیذ زهاًیاىهَظعِ خیریِ ػصای ظفیذ تصیرت15

23 ج25ک- ؼْریَر17خ -ؼْرکرد9133122810هرین قاظوی هَظعِ ظایِ تاى هْرتاًی هْرآرا16

6ج12ؼْرکرد تلَار حافظ ؼوالی خ هیرداهاد کَچ9131845751ِاردؼیرًَریاىخیریِ احعاى ًٍیکَکاری ًَراهیذؼْرکرد17

8فرٍردیي رٍترٍی کَچ12ِخ-ؼْرکرد9131813191قْرهاى آهارُ(ع)هَظعِ خیریِ  هْرحضرت ػلی لصغر 18

آرر12خ ؼْیذ هطْری هجتوغ - ؼْرکرد9133849558ؼریف اظذی(ؾ)هَظعِ جْادی خاتن االٍصیا19

جذیذ جٌة هکتة قرآى- 9ج13خ ٍرزغ کَچِ -ؼْرکرد9132874101شالِ آزادگاىخیریِ کیویای هحثت تام ایراًیاى ؼْرکرد20

هیذاى رظالت جٌة درهاًگاُ دکترریاحی-چالؽتر 9359862651زّرُ ػلیسادُهَظعِ خیریِ لثخٌذ کَچک گل یاض21

تي تعت ؼْیذ قٌثری-هحرم12خ -ؼْرکرد9133838936هعؼَد ًیک فرجامهَظعِ اًتفاػی ًؽاط خاًَادُ ؼْرکرد22

خ اصلی-ظَرؼجاى-ؼْرکرد9139839939ػلیرضا اهیٌی خَئیهَظعِ خیریِ رًگیي کواى رحوت الراى23

خ اصلی-رٍظتای خراجی -کیار9132800321ًؼوت اهلل ػثذالْیخراجی(ع)هَظعِ خیریِ اهام رضا 24

رٍظتای ظرتؽٌیس-کیار 9133852840غضٌفر ترزگرهَظعِ تاب الحَائج کیار25

دظتٌا جٌة ؼْرداری-ؼلوسار9132814079حؽوت داٍدیهَظعِ خیریِ هحوذ رظَل اهلل دظتٌا26

رٍترٍی ؼْرداری هجتوغ تجاری ظیواغ طثقِ دٍم- ظاهاى9131849935اظواػیل ػلیپَرهَظعِ خیریِ حضرت تقیِ اهلل ظاهاى27

ظاهاى رٍظتای َّر9138860306ُتْساد تلَفا هَظعِ ظرای اهیذ َّر28ُ

جٌة هعجذ جاهغ-خ اهام خویٌی-هارکذُ -ظاهاى 9133311800ظیذ اتراّین حعیٌیهارکذُ(ض)هَظعِ خیریِ حضرت زّرا29

خ اهام کَچِ ؼْیذ صذیقی-ظاهاى9137024479طیثِ هرادپَرهَظعِ خیریِ پیام اهیذ ظاهاى30

ظاهاى رٍظتای گرهذر9133832850ُهَظی هرداًیگرهذرُ(ع)هَظعِ خیریِ حضرت اتَالفضل 31

5کَچِ-فارظاى پرًجاى تلَار اهام9132842785ظیرٍض رحیویهَظعِ خیریِ ًَیذ هْر پردًجاى32

خ ٍلی ػصر خ ًَاب صفَی کَچِ داًػ-جًَقاى9137016370تٌْام احوذی پَرهَظعِ خیریِ هحثاى ًَیذ تخػ جًَقاى33

فارظاى  دُ چؽوِ خ اصلی  جٌة خ تختی9132844796ؼْاب فذاییهَظعِ خیریِ ٍلیؼصر فارظاى34

خ هلت رٍترٍی کاًَى حکوت-تي9138792104ّاجرهصلحهَظعِ خیریِ قلة کَچک ایواى تي35

17 ج4ک -خ پیرٍزی-1فاز -تي 9362590992هحوذ اهاًیخیریِ آرؼیي کَثر36

خردادکَچِ ػالهِ جَادی15خ -ترٍجي9137324299اتراّین هٌصَریهَظعِ خیریِ حضرت اتَالفضل ترٍجي37



ترٍجي تلَار تَػلی رٍترٍی تٌیاد ؼْیذ کَچِ فاراتی9131824130احعاى اهلل پیکارکاًَى جْاًذیگاى ترٍجي38

34مجتمع تجاری سرافراز طبقه اول واحد - بلوار مدرس - بروجن 9133804997پریسا رحیمی بروجن  (س)موسسه خیریه حضرت زینب 39

ترٍجي ًقٌِ خ قذض هیذاى اهام خویٌی9133820285حوسُ ػلی ظرافرازهَظعِ خیریِ جَاد االئوِ ًق40ٌِ

ترٍجي تلَار ظیاظرد9131816309ظیف اهلل فیاضیهَظعِ خیریِ اهیي ترٍجي 41

لردگاى تلَار رظالت رٍترٍی ادارُ ثثت اظٌاد9130046732زیٌة هحوذیهَظعِ خیریِ ضاهي آَّ لردگاى42

فرػی اٍل2طرح ظپاُ فاز -لردگاى 9131835242ًؼوت اهلل هَظَیهَظعِ خیریِ حضرت اتَالفضل لردگاى43

(ع)خ اهام رضا - رٍظتای هعي- لردگاى 9124663528رٍالفقار یسداى هْر هَظعِ خیریِ دظت ّای هْرتاى یسداى پاک 44

هجتوغ تْسیعتی فالرد-فالرد هال خلیف34482419ِصذیقِ تاتااحوذیهَظعِ خیریِ هْرٍرزاى فالرد45

هعجذ اػظن - خ چؽوِ ترم - لردگاى 9125443384اتراّین کریوی هَظعِ خیریِ حضرت زّرا لردگاى 46

123ج-ط ّوکف-هجتوغ هْرگاى-پاییي چْارراُ تازار -ؼْرکرد9132855769ػیعی ریاحیخیریِ طلَع دظتْای هْرتاًی پرهْر ؼْرکرد47

237ج-تلَار ؼریؼتی-هحلِ تخؽذاری-آلًَی-خاًویرزا-لردگاى9138861907یاظیي جْاًی هَظعِ خیریِ آتؽار ػاطفِ ّا الواض خاًویرزا48

رٍترٍی هعجذ اتالفضل-خ آزادی-ؼلوسار-کیار9132816599فریذٍى ؼجاع زادُخیریِ ثاراهلل هْر یاراى کیار49

19ج12ک-شهزیور17خ -هراتزات قسین-لززگاى9132874616اهیي هحوسی هیالسیذیزیه زستهای ههزتاى ًگیي چهارهحال50

18ج-خ خیام-هیرآتاد غرتی-ؼْرکرد9359862651ز ّرُ ػلیسادُخیریِ لثخٌذ کَچک گل یاض 51

قائیذاى-هیاًکَُ-اردل9133835249حعي تْوٌی قائذخیریِ ؼوین هْرآفریي هیاًکَُ اردل52

فرػی دٍم-خ اهیرکثیر- ترٍجي9132824478هٌْاز ًادریخیریِ هحثاى کَثر ًَر تلذاجی53

طثقِ فَقاًی تعیج السّرا-جٌة هعجذ اهام حعیي-خ گلعتاى-کَی فرٌّگیاى-ؼْرکرد9132875839هٌصَر قاظوی اؼکفتکیخیریِ ریحاًِ الرظَل54

خ فرهاًذاری-کَچِ فضای ظثس-چلگرد-کَّرًگ9137011827رضَاى اهیذیهَظعِ پَیٌذگاى راُ هاًذگار کَّرًگ55

تخػ هیاًکَُ ؼْر ظرخَى-اردل 9122536015ظیذ غالم ػثاض هَظَی(ػج)هَظعِ خیریِ حاهی یاراى هَػَد 56

ًثػ کَچِ ؼْیذ صالحی-خ آتوراد-چلیچِ-فارظاى9907579916جوؽیذ احوذیخیریِ ؼوین هْر ًیکَکاراى چلیچ57ِ

ک ؼْیذ اتَالقاظن رئیعی-هحلِ ظازهاى اطالػات-اردل9368593031ظؼیذ کریوی چْار طاقخیریِ آفاق هْر آررخػ آیٌذُ ظاز58

دظتٌا-ؼلوسار-کیار9132814079حؽوت اهلل داٍٍدیخیریِ هحوذ رظَل اهلل دظتٌا59

رٍظتای قائیذاى - هیاًکَُ - اردل 3834355535حعي تْوٌی قائذ هَظعِ خیریِ ؼوین هْر آفریي هیاًکَُ 60

جٌة هعجذ جاهغ- ؼْریَر17خ -فرخؽْر-ؼْرکرد9131837199هجیذ هحثیاى زادُخیریِ زالل کَثر هْر فرخؽْر61

جٌة هذرظِ تَحیذ-تلَار طالقاًی-فارظاى9131845086ػثذالحعیي قرتاًی(ع)خیریِ اهیرالوَهٌیي فارظاى62

کَچِ فاراتی-تلَار تَػلی -ترٍجي9139867146غالهرضا ظؼیذیخیریِ حاهی فرزاًگاى تثعن63

داًؽگاُ آزاد-رحوتیِ-ؼْرکرد9133812791ػثذالِ قاظویهَظعِ پردیط جْاًثیي64

رٍترٍی تاهیي اجتواػی-خ ؼْیذ تْؽتی-اردل9137014612فاطوِ ًظری کاجیهَظعِ ّوعایِ آظواى اردل65

لردگاى تلَار پرظتار9135930394زیٌة ًادریخیریِ صثا لردگاى66

هیرآتاد غرتی - ؼْرکرد 913زّرا صادقی زادُ هَظعِ خیریِ آئیي هْر هادر ؼْرکرد 67



ًوع هزکشتارید اذذ آذزیي پزواًه تأسیستارید اذذ اولیي پزواًه فعالیتًام وًام ذاًوازگی هسیزعاهلتلفي هزکش

خیری1388/02/201397/9/19ِفتاح هؽرف3339771

خیری1384/04/041397/10/19ِغضٌفر ترزگر9133852840

خیری86/11/141395/10/5ِػثذالرحین هَظَی2429931

خیری1392/02/1898/5/30ِصفیِ تقی پَر2242117

خیری86/6/595/10/5ًِصراهلل هطلثی9133838674

خیری1392/2/231398/5/30ِفرزیي فاضل9391832246

خیری1384/7/1697/6/20ِتْرام تیاتی9133810309

خیری1388/2/171397/9/19ِػلی ّوتی3339223

خیری88/3/1398/4/30ِحیذر ػلی پَر3341004

خیری1387/7/61396/8/10ِلطف الِ قلی پَر7222694

خیری1388/9/499/8/12ِکیَهرث حیذری32278417

خیری1389/2/181398/4/30ِهٌَچْر تْاهیری9131831371

خیری1390/2/1396/6/15ِاهام قلی تاللی33335026

خیری1389/6/696/8/10ِالْام ّاؼوی9910156648

خیری89/7/2096/9/28ِرحوت اهلل ًَرتخػ9134814520

خیری95/8/498/7/21ِلیال قاظوی9136766533

خیری96/3/1696/3/16ِتَرج ًَریاى9126478290

خیری93/5/2196/6/15ِقْرهاى آهار9131813191ُ

خیری96/1/3096/1/30ِاهیر حعي پَر32250266

خیری96/6/1596/6/15ِشالِ آزادگاى33336309

خیری9359862651ِ

خیری96/6/1596/6/15ِهعؼَد ًیک فرجام9133838936

خیری95/6/1597/10/19ِػلیرضا اهیٌی9137015691

خیری87/10/598/4/30ِاصغر تخؽیاى32634865

خیری93/3/20ِغضٌفر ترزگر3823622171

خیری1387/10/1696/1/30ِرتیح اهلل کؽتار326265404

خیری88/10/2095/11/12ِاتراّین گل هحوذی9136054082

خیری94/9/30ِفرؼادتْال9133830704َ

خیری84/9/3097/9/19ِهعؼَدؼاّعَى9133801710

خیری93/3/2096/3/16ِظجاد صذیقی3833524276

خیری88/8/298/3/19ِهعؼَد هرداًی9133835233

خیری87/12/2195/1/26ٍِلی اهلل ػعگری91338001710

خیری95/12/995/12/9ِطاّرُ احوذی پَر33337394

خیری89/11/396/12/5ِؼْاب فذایی9131817181

خیری95/11/1295/11/12ِّاجر هصلح333720617

خیری96/12/596/12/5ِآهٌِ هَجَدیاى9362590992

خیری89/2/1896/9/28ِظیذ حویذ ػاتذی9131824704



خیری89/5/2098/5/30ِغالهرضا ظؼیذی9138816572

خیریه1396/9/2896/9/28محمد رضا علیخانی 9133804997

خیری87/11/1598/11/28ِػثذالرضا آقاتاتا9131832246

خیری87/10/1696/8/10ِهحوذ قٌثری9132847804

خیری94/9/3094/9/30ِزیٌة هحوذی3834443623

خیری88/2/2198/9/2ِػوت اهلل هَظَی9131835242

خیری1396/12/051396/12/05ِلطفؼلی یسداى هْر 9132832449

خیری95/5/1698/5/30ِقور ظؼیذی9137214996

خیری1397/03/071397/03/07ِاتراّین کریوی 9128886275

خیری98/10/2298/10/22ِزّرا ریاحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                    9921065647

خیری97/6/2097/6/20ِیاظیي جْاًی9138861907

خیری97/3/797/3/7ِفریذٍى ؼجاع زاد9132816599ُ

هوسسه97/10/1997/10/19اهیي هحوسی هیالسی9132874616

هَظع95/10/595/10/5ِالِْ ػلیساد9131835988ُ

هَظع96/12/596/12/5ِکرین تْوٌی قائذ3834355535

هَظع98/6/2598/6/25ِظْیال ظلطاًی3824643197

خیری98/11/2898/11/28ِهٌصَر قاظوی اؼکفتکی9132875839

خیری96/6/1596/6/15ِزّرا ًصیری9137011827

خیری95/10/595/10/5ِّاؼن طْواظثی9122536015

خیری97/12/1697/12/16ِاحوذ ًَرٍزی33368898

خیری98/6/2598/6/25ِظؼیذ کریوی چْارطاقک ؼْیذ اتَالقاظن رئیعی-هحلِ ظازهاى اطالػات-اردل

خیری87/10/1696/1/30ِرتیح اهلل کؽتار3832625404

خیری96/12/596/12/5ِکرین تْوٌی قائذ 

خیری98/3/1998/3/19ِهجیذ هحثیاى زاد3832425362ُ

خیری88/12/1098/7/21ِتیصى داٍٍدی9131847551

خیری97/10/1997/10/19ِاحعاى اهلل پیکار9131824130

خیری94/3/31ِزّرا خذاٍردیاى

خیری90/4/696/9/28ِفاطوِ ًظری کاجی9137014612

خیری90/6/596/12/5ِهحعي اردؼیری

خیری1400/01/211400/01/21ِهْیي قْرهاى 



ملی شناسهشهزستاىشواره ثثتشواره حسابًوع فعالیت
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1.03E+10شهرکرد180021139859811159خیریِ

1.03E+10شهرکرد180011112014171310خیریِ

1.03E+10شهرکرد180011116024331خیریِ

1.03E+10شهرکرد18001111644345196خیریِ

1.03E+10شهرکرد180011119610841340خیریِ

1.03E+10شهرکرد18001011600616163خیریِ

1.03E+10شهرکرد18001111606351195خیریِ

1.03E+10شهرکرد180011116351311374خیریِ

1.03E+10شهرکرد1608050366خیریِ

1.4E+10شهرکرد180011131557741727خیریِ

1.4E+10شهرکرد774خیریِ

1.4E+10شهرکرد180011129632491700خیریِ

1.4E+10شهرکرد824خیریِ

1.4E+10شهرکرد180011139851101845خیریِ

شهرکرد180011132780991758خیریِ

1.4E+10شهرکرد827خیریِ

1.4E+10شهرکرد726خیریِ

1.03E+10کیار94خیریِ

کیارخیریِ

کیار133خیریِ

1.03E+10سامان105654812001311خیریِ

سامان1800-101-1601666-1خیریِ

1.03E+10سامان5662132100319000160خیریِ

1.4E+10سامان1800573-111-1965320-1خیریِ

1.03E+10سامان5029087000150860328خیریِ

1.4E+10فارسان180311116045817خیریِ

1.4E+10فارسان109خیریِ

1.4E+10فارسان51خیریِ

1.4E+10بن763خیریِ

1.4E+09بن871خیریِ

1.09E+10بروجن41148634856398خیریِ



1.09E+10بروجن45خیریِ

14007064697بروجن234خیریه

1.09E+10بروجن75خیریِ

1.09E+10بروجن41115678668715خیریِ

لردگانخیریِ

لردگان1خیریِ

1.4E+10لردگان91خیریِ

1.4E+10لردگان41157134931193خیریِ

1.09E+10لردگان3خیریِ

1.4E+10شهرکرد1151خیریِ

1.4E+10لردگان119خیریِ

1.4E+10کیار8خیریِ

1.4E+10لززگاى128ذیزیه

1.4E+10شهرکرد758خیریِ

1.4E+10اردل70خیریِ

1.4E+10بروجن253خیریِ

1.4E+10شهرکرد1276خیریِ

1.4E+10کوهرنگ45خیریِ

1.4E+10اردل45خیریِ

1.4E+10فارسان183خیریِ

1.4E+10اردل101خیریِ

1.03E+10کیار133خیریِ

 اردل70خیریِ

1.4E+10شهرکرد4116453667441198خیریِ

1.03E+10فارسان3خیریِ

1.4E+10بروجن257خیریِ

1.4E+10شهرکرد674خیریِ

1.4E+10اردل35خیریِ

1.4E+10لردگان56خیریِ

شهرکرد1336خیریِ


