فْشست اضياء پيذا ضذُ هسافشاى هتشٍ اص تاسيخ  1396/01/01لغايت 1396/01/31
سديف

هطخصات

1

ويف جيثي

ًام صاحة ضيء
صذيمِ هحوذي همذم -اهيش هحوذي -فاطوِ خطٌَدي ساد -اهيي ًاصش -علي آلا حسٌي -ياضاس حميمت فش -فاطوِ سليواًي -صّشُ
ًصيشي ويا -صّشا پاسساپَس -عليشضا ضوسياى -هٌْاص سضاپَس -اوثش داٍدآتادي -ستاسُ سحوتي -فشيثا راوشي -سَدُ حثيثي-
ايَب فشٌّگ -وثشي يضدي -الويشا آلاجاًي -اهيشهحوذ هشادي -خذيجِ دستجاًي -هشين هختاسي -طاّشُ علي هحوذي -سجاد
سفيعي -ساحلِ لاسوي -هجتثي سلطاًي -علي هسىٌي -خاطشُ اهيشي -ضاياى اسوعيلي -هحوذ تيوَسي -تْضاد تشاتي -حويذسضا
ضيشهحوذ -علي هحسٌي -اضىاى جوالي -فشضتِ هشتضي -سحش عثذي -صّشا سياحي -احساى ٍويلي -هشين ًاصشي -هشضيِ
پشجياى -آهِ ليال هسعَدي -دسسا سپْشآسا -فاطوِ سلطاًي -هعصَهِ واهشاًي -فشصاد ستيعي -ايواى واضاًي -عادل غفاسي *
حويذسضا هَسَي -علي ضشيفيً -اصش لَاهي ًژاد -حسيي اسذي -حويذسضا خادهي -عاطفِ واظوي -فاطوِ تاٍيلِ -اضشف

2

واست
ضٌاسائي

تخطي -هعصَهِ فشصيي ًيا -جَاد هحوذي -عطيِ سادات سيذصثَس -صذيمِ ضادپَس -فشصاد سَسي -هحيا ٍسهضياس -هْياس
صويوي -ضمايك حسي پَس -طَتي هستعاى -هشين اسذي ًژاد -هْتاب ًَسي -تْويٌِ تشواضًَذ -فشٍغ سادات ضوس -آسهيي
اًَاسي -هحوذهْذي حسيي آلاييً -گاس ًجاسدالى -هحوذ سٍدتاسي -فايضُ جذيذي -هحوذاهيي هحتطوي -فاطوِ داٍسصًي-
عثذا ...والًطيً -شگس ًَدُ فشاّاًي *
علي لْشهاًي -هشين سادات سضَي -احوذ جوالي -ضٌذي ّاضوي -علي پاسچِ تاف -هحسي خاوثاص -صّشا سيفي -هحوذجَاد

گَاّيٌاهِ

3

واست سَخت
واست خَدسٍ

هثاضشي -اهيش هيشهمتذايي -هحوذيعمَب اسذي -سعيذ هحوذي -فشضيذ اوثشي -هحوذ آسياًژاد -هٌْاص ًذيشي -حويذسضا
فشٌّگياى -سويِ سيذوشيوي -سويشا ًثي صادُ -حويذسضا عثاس آتادي -هْشداد هيشصايي -حاهذ حافذي -حافظ ًَسي -هْذي
ضيشتچِ -هحسي ضوس وياى -هحوذسضا ثماسصادُ -هْشاى حسٌي -حاًيِ صاسعي -علي لطگشي -هشتضي خسشٍضيشي -هيالد
ضْثاصي -تْشٍص جاّذ -حسيي تشلثاًي -غضالِ اياصي صادُ -هعصَهِ سٍصتْاًيً -اصش عثذي همذم -احساى ضايستِ ًيا -حويذسضا
سيف آتادي -اهيشحسيي پيشيايي -ديَيذ اهاهي -هْشاى طْواسثي -هْذي اتشاّيوياى -فشّاد سحيوي -هحوذعلي سيٌِ سپْشي-
احساى سلطاًي *
هحوذ ًصيشپَس -لاسن صيٌتيّ -ادي تشوواى -علي هحوذ خطًَذ -هحوذ آلاتاتاصادُ -هٌظشسادات پَسسيف -اهيشهْذي الثشصي-
هيالد واوائي -هيالد هحوذيً -گيي هحوذي -عليشضا ٍثَق -آريي عصاسي -هحوذسضا سٍضي ضويش -علي هحوذي صادُ -عليشضا
ٍاحذي -ايَب اصغشي -تْوي ًَسصادًُ -ادس تشواضًَذّ -ادي اتاب -اهيش ًَايي -فاطوِ صاّذياى -يًَس ًَسٍصي -علي اصغش
تزلِ گَ -خَسضيذ هيشضاّي -سيذفشديي ّاضوي -صّشا تالشآتادي -هْذي فالح دٍست -سحين صادلي -هحوذسسَل هلىي-
سياٍش آتاد -هشضيِ اسذي -هشضيِ احوذي سياس -هحوذجَاد ًيىياى -هشتضي صيشن -هحوذ هعظن -اسذا ...آرسي -هجتثي
سليواًي -سيذاتشاّين تشغوذي -فشضاد هَرًي -هحوذسضا سجة سعيت -اتَرس هيشدسيىًَذيَّ -هي علي هحوذي -صغشي واظن
صادُ -الياس وَوثي -سيذحويذسضا ضيخ االسالهي -سعذٍى هشادياى -ساحلِ سًج ًَش -حويذسضا ضيخاى -سويشا هحوذي -صّشا

ضٌاسٌاهِ

4

ٍ
واست هلي

ياٍسي -تتَل خذاٍسدياى -آرس هاليي -الْام حسيي ًژاد -فشضتِ هلىي -اهيي خسشٍتيگي -فيشٍص يَسف پَس -هجتثي دسفىي-
عثذالشضا سّثش -سيذصالح هطتالي -حسيي صفشي -داٍد پٌاّعلي صادُ -عاسف عثذا -...هحوذحسيي ضاّسَاسي -سضا فخَدي-
حوضُ علي التذاسي -سشٍش سضيذي -هجيذ سشخَش -هٌيژُ سفيك دٍست -احوذ يَسفي -هثيي خسشٍي -سشٍش پشياى فش-
فاطوِ سٍضي تيي -ضيوا حاهذي فش -سحش تْشاهي فش -اهيشسضا ًاجي -علي لاسويَّ -ضٌگ هْشي -يسشي ّذايتي فش -فشضيذ
دّماًي -هيشهحوذتمي ٍظيفِ -حسيي چشخياى -هٌظش جعفشياى -عليشضا ثٌايي پَسّ -ادي لاسوي -فاطوِ آلاگلي -حاجيِ
رٍلعلي پَسً -شگس ًادسي -هحوذسضا وشيوي فشد -عليشضا عثاسي -هيىائيل هْشاتي -اوشم سهضاى پٌاُ -هحثَب جاٍس -جاتش
احتطام -ساهاى وشهاجاًي -حسي خشسٌذًيىًَ -اصش ّوتيً -ادس سحواًي -اسسالى ًصيشي -هيثن تيگ صادُ -پشٍيي هيشصايي-
عثذا ...هعافي -هْيي سضايي ساد -ضاياى پيشايص -هحوذ سحوتياى -لذست ا ...سليواى آتادي -سضا خالمي -هحسي تاتاييًَ -يذ
لٌثشي -سّام افطاس -هحوذيِ غالهشضاصادُ -آسهيي فالح -فاطوِ عثذالْي -علي اوثش حسيٌي -سيذهحوذسجاد علَي پَس-
اسواعيل عيسًَذ -سجاد ضٌْاصي -هيٌا هجيذي -ياساس ّوتي -تْاسُ فشخي -اوثش پاضاصادُ -هيثن واسدسخَسضيذي -سسَل
هلىي -هشين تَولي -سضا ًجفي -علي عيَض لَ -دسًيه واسهياًس -سعيذ سيف سيحاًي -سعيذ سَسي -سعيذ وشهي *
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هلضٍهات
واست خذهت
گزسًاهِ
دفتشچِ

7

خذهات
دسهاًي

هَتايل – الثسِ – ويف -وفص -عيٌه – ساعت – طال ٍ ًمشُ  -چتش -ظشٍف  -وتاب  -جضٍُ – دٍستيي عىاسي -پايِ دٍستيي -ويس
واهپيَتش -دستگاُ واستخَاى -چشاغ خطشخَدسٍ -لاب هَتايل -گلذاى تضئيٌي -دستگاُ تاتَ -چاي -ضَيٌذُ -سٍغي وٌجذ *
هحوذ هعشٍف -هصطفي تشصُ واس -هصطفي ضاوشي -احوذ سحواًي -پيواى عاسفي اهيي -آسش جَادًيا -خالذ سستوي وشد -علي
دهاًٍذي -اتَالفضل ًاديٍ -حيذ سضايي -آٍا احوذي -عليشضا لادسي *
فاطوِ ٍاحذياى -سشٍش سٍح اللْي -سجاد هحوذي -پشّام جعفشي -علي اوثش تشاتي ًيا -غالهشضا عضيضصادُ -هْذي وشهي-
هشصاد عوشاًياى -حسيي صثَسي -هحسي پيلِ ٍس -عليشضا اٍسعي *

صاحثاى اضياء  ،اص ساعت  7:30لغايت  16:30سٍصّاي ضٌثِ الي پٌج ضٌثِ تا تلفي  33900171 ٍ 33900172تواس گشفتِ ٍ تا دس دست داضتي
اصل ضٌاسٌاهِ يا واست هلي ٍ وپي اص آى تِ ستاد اضياء پيذا ضذُ ضشوت تْشُ تشداسي ساُ آّي ضْشي تْشاى ٍ حَهِ دس هحَطِ تاالي ايستگاُ
اهام خويٌي (سُ) ٍالع دس خياتاى خيام ضوالي ًشسيذُ تِ تماطع خياتاى اهام خويٌي (سُ) ،سٍتشٍي ساختواى لذين سٍصًاهِ اطالعات ،داخل
پاسن آتص ًطاًي هشاجعِ ًوايٌذ .

