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 ًَع جایسُ ًام پدر ًام ٍ ًام خاًَادگی      ردیف  ًَع جایسُ ًام پدر ًام ًٍام خاًَادگی ردیف

 لَازم خاًگی عثاس سعیذ عثذالْی 99 هَتَر سیکلت هْدی هحود یسدی 7

 لَازم خاًگی هحسي هحوذ اهیي شایاى فر 93 دٍچرخِ علی پَرحسیي رحیوی  9

 کفص ٍرزضی حسیي هحود پَر حسیٌی  97 دٍچرخِ حسن زهرا آشور ماهانی 9

 کفص ٍرزضی  علی عصوت غریب حسیٌی 99 دٍچرخِ هحود زیٌب اکبری پَر 4

 کفص ٍرزضی  صادق ًادیا خَاجِ پَر  99 دٍچرخِ ایواى آیدا هلکی  5

 کفص ٍرزضی حسي کَکب اضکَُ  94 دٍچرخِ حسي عبدالْیصغری  6

 کفص ٍرزضی  جَاد ضیوا کردی  95 کوک ّسیٌِ کربال اصغر هبیٌا خَاجِ پَر  7

 کفص ٍرزضی  رحین داد زیٌب یاری  96 کوک ّسیٌِ کربال حسي بتَل باقری چارٍک 8

 کفص ٍرزضی حسي فردیي خَاجِ پَر 97 کوک ّسیٌِ کربال علی  پرٍیي پَر هحودی 9

 کفص ٍرزضی احود عباس تقی زادُ ضیرازی 98 کوک ّسیٌِ کربال   حسیي عاطفِ آبدرچی 73

 کفص ٍرزضی ابراّین فاطوِ فتاحی  99 کوک ّسیٌِ کربال عبداهلل هْدی رًجبر 77

 کفص ٍرزضی حوسُ طاّا خٌاهاى عسکری  43 کوک ّسیٌِ هطْد هحود حجت سلطاًی 79

 گرهکي ٍرزضی حسي فاطوِ باقری چارٍک 47 کوک ّسیٌِ هطْد رضا هرین ًاظری زادُ 79

 گرهکي ٍرزضی عباس حسیي ظْرکَُ زادُ 49 کوک ّسیٌِ هطْد اصغر هرضیِ خَاجِ پَر 74

 گرهکي ٍرزضی جَاد ابَالفضل هحودی 49 کوک ّسیٌِ هطْد علی طاّرُ آخًَدی 75

 گرهکي ٍرزضی  حسیي حاج اسواعیلیهسعَد  44 کوک ّسیٌِ هطْد  حوید ًسریي باقری چارٍک 76

 تَپ  رضا علی ضَل  45 کوک ّسیٌِ هطْد احود طاّرُ قرباًی 77

 تَپ اصغر رٍح اهلل هیرزایی 46 کوک ّسیٌِ هطْد هحود طاّرُ ًاظری پَر 78

 تَپ رضا سعید صدر  47 کوک ّسیٌِ هطْد اسداهلل علیرضا حسٌی کبَتر خاى 79

 تَپ هحود هْدی حسٌی کاخ  48 ّسیٌِ هطْدکوک  علی رضا فالح خٌاهاى 93

 تَپ رهضاى هرین هحودیاى کاخ 49 کوک ّسیٌِ هطْد جْاًگیر ًاّید اهیری  97

 تَپ حسي زّرُ داهی  53 کوک ّسیٌِ هطْد علیرضا هحبَبِ خٌاهاى هحودی 99

 تَپ  هحود علی غیب الْی 57 کوک ّسیٌِ هطْد  داریَش آٍا سلواًی کد خدایی 99

 تَپ درٍیطعلی حسي ًظری 59 کوک ّسیٌِ هطْد  حبیب اهلل هْدیِ قاسوی  94

 تَپ هحودرضا یاسیي زیٌلی 35 کوک ّسیٌِ هطْد  اکبر حسیي قاسوی خٌاهاى 95

 تَپ هجتبی ارضیا رحیوی پَر  54 لَازم خاًگی احوذ حسي ًظری 96

 تَپ حسي آبادی هحود صادق هحودحسیٌی رئیس 55 لَازم خاًگی حویذ حاهذ حسي زادُ 97

     لَازهخاًگی حسیي حسي حسي زادُ  98

 



 ًَع جایسُ ًام پذر  ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف  ًَع جایسُ  ًام پذر ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 کارت ّذیِ هحوذ رضا ًقذی ًفر 99 کارت ّذیِ رهضاى الِْ طسرچی 1

 کارت ّذیِ عثاس فرّاد علی رحیوی 53 کارت ّذیِ  احوذ حویذ هحوذی  9

 کارت ّذیِ  هحوذ حسي عثاسی 51 کارت ّذیِ  غالهرضا فاطوِ حسي زادُ گلَساالر 5

 کارت ّذیِ ّادی لیال اًجن شعاع 59 کارت ّذیِ  غالهحسیي عصوت سلواًی زادُ 4

 ّذیِ کارت  صیةم  زار زادُ حسٌی عثاس 55 کارت ّذیِ  علی خاىکثَترهحوذ هْذی حسٌی  3

 ّذیِ کارت حویذ    پَر خَاجِ ایلیا 54 کارت ّذیِ  احوذ عسکریهحوذ رضا  6

 ّذیِ کارت حسي  الراگلَس حیسٌی علی زّرا 53 کارت ّذیِ  حسیي هحوذ رضا اشکَُ  7

 ّذیِ کارت رضا  شعاع اًجن زّرا 56 کارت ّذیِ  رضا سارا رهضاًی 8

 ّذیِ کارت هرتضی  زادُ حسیي علی اهیر 57 کارت ّذیِ  هحوذ زیٌة تاقری ًسة 9

 ّذیِ کارت عثاس  ًژاد هحوذی ٍحیذ 58 کارت ّذیِ  جْاًگیر سعیذ پَر حسیٌی 13

 ّذیِ کارت حثیة اهلل   ًیازی حسیي 59 کارت ّذیِ  علیرضا هحوذ هْراب کاهراًی 11

 تذهیتَى عثاس هحوذ پَر اسواعیلی 43 کارت ّذیِ  حسیي هحوذ پشتَاى 19

 تذهیتَى حسیي سجاد اًجن شعاع 41 کارت ّذیِ  علی حویذ عثاسی خٌاهاًی 15

 تذهیتَى هحوذ حسیي خَاجِ پَر 49 کارت ّذیِ  حسي علی خَاجِ پَر  14

 تذهیتَى هْذی هیٌا داًش 45 کارت ّذیِ  هحوذ هجتثی حسي زادُ 13

 تذهیتَى هحوذ حکیوِ هیرزا هحوذی 44 کارت ّذیِ  هحوذ لْیاهْذی عثذ 16

 تذهیتَى شیرٍیِ هحسي فرّادی 43 کارت ّذیِ  علی دًاظری رضااتاهحوذ هْذی  17

 تذهیتَى عثاس علی هحوذی ًژاد  46 کارت ّذیِ  حسیي هجتثی اهیذی زادُ 18

  تذهیتَى حسیي علی قلٌذری 47 کارت ّذیِ هحوذرضا یاسوي زیٌلی 19

 تذهیتَى هحوذجَاد هثیي عثاسی 48 کارت ّذیِ علیرضا هرضیِ اکسیر 93

 تذهیتَى عسیساهلل علی    رضا یکاپیکر 49 کارت ّذیِ علی اتَالفضل علی اسواعیلی 91

    33 کارت ّذیِ غالهرضا ّادی عسکری تاقر آتاد 99

    31 کارت ّذیِ درٍیش زّرُ پَر هحوذی 95

    39 کارت ّذیِ  هسلن فاطوِ رضا قلی 94

    35 کارت ّذیِ  شیرٍیِ هعیي فرّادی دالئی 93

    34 کارت ّذیِ  احوذ ي سعیذًیایاهیر حس 96

    33 کارت ّذیِ  اکثر حسي فالحتی پَر 97

    36 کارت ّذیِ  هحوذ سعیذ علی رحیوی 98



 

 


