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سديف

هـخصبت

1

كيف خيجي

ًبم صبحت ؿيء
اصغش ثزسافـبى -هٌيش ًَسيً -ذا گل كَّي -صكيِ هحوَدي -سٍيب اصالى پَس -ليال تقي صادُ -هيالد ػجذالْي -اهيشحؼيي خؼفشي -ثشديب حؼي صادُ -سضب
صبًؼي -ػپيذُ ًبهَساصل -ػلي صبلحي -هْـيذ حؼي صادُ -هحجَثِ سثيؼي صادُ -هْذي هْذي صادُ -ؿيشيي هشادي -فبطوِ ػجذي -فبطوِ ػبدات حؼيٌي-
ؿْشُ ؿديؼي -ػؼيذ دسگبُ پَس -هٌب سضبيي -هبئذُ هيشصايي -هشضيِ ّبؿوي -هْذي ًَسٍصي -هيالد ٍسهضيبس -ؿکيجب ثْشاهي -هْتبة قشاخبًلَ -اؿشف سضبيي-
كتبيَى افؼشپَس -فشصاًِ ػجذالـؼبس -فبطوِ فذاييّ -ذايت ػليضادًُ -شخغ صجبغيبى -پشّبم ايَثي ساد -هؼصَهِ صادثخـي -هْال خؼفشي پَس -حجيت غشيت
اصغش -هصطفي هـکبتي -هَلَد افـبسي -هؼصَهِ ػلي ًقي -كجشي پبک طجيؼت -هحوذحؼي خليليبى -اهيشحؼيي هلکَتي فش -هْذي تيوَسي -ػبًبص يَػفي-
هيٌب صيٌلي -ػيويي هقتذسً -يوب خْبًذاس -ثْشٍص ّبؿوي -هيٌب صحشايي -ػصوت ؿوؼي -صّشا ثـشدٍػت -هحؼي قشثبًي -هْـيذ تشاثي -حبًيِ ثيبتً -شخغ
سيبحي -صذيقِ حيذسي -طالِ خؼشٍي -هليحِ سحوتي -اػظن قضلَ -هشاد هيشصايي -ثشديب فالحي -هْذي كيْبًيٍ -حيذ ًذايي -ػبطفِ سضبيي -ػلي
گَدسصي -تبج آفشيي كشهي -افتخبس ػيذآقبيي -فشصاًِ كبصساًي -سضب پَسّبؿن -ليال خجبسيٍ -خيِْ هحوذي -صّشا هجيٌي -حذيثِ ػبدات هَػَي -هحذثِ
خَؿجخت -هحوذحؼيي افخوي -ثبثک فشخَي -صيٌت كشيوي -حويذُ صبدقي -اػظن هـْذي -فبئضُ پيبصچيبى -هشضيِ هلک -هشين سحيوي -يگبًِ ؿبدسام-
هظگبى يؼقَثي -صّشا هؼتوذي -هيشهحوذ هطيؼي -صّشا سضبيي -ثٌْبم صيٌتي -كيويب اؿشفي -فبطوِ فخشي -صّشُ پشٍسؽ -هحوذخَاد پَسًبصشي -فبطوِ
ػليوبًي هٌفشد -پشيؼب ػليضادُ -كجشي تبخيک -پشٍيي كشثاليي -ليال ػبثذيٌي -سٍيب ثخـي صادُ -فشاهشص كالًتشي -هدتجي چْشاصي -هحذثِ كشيويبى -هْيي
ػيفي پَس -حويشا كـبٍسص -فشصاًِ قذيوي -هحوذثبقش آديٌِ ًٍذ -آسصٍ لجيجيبى -ػليشضب هؼؼَدي فش -ػليشضب صبدقي فش -هشين هـْذي -هشين هْذي -خْبًگيش
اكجشي -ػْيال ػدبدي -ػجحبى يبػوي -آرس اػوؼيلي -سضب ؿبكشي -سٍيب صويوي -اهيشحؼيي ًَسٍصي -ػبغي فخشايي *
ؿْشصاد پَسغالم -ػليشضب طجيؼت ؿٌبع -هحذثِ سحيوي -هحذثِ ثيذي -فبطوِ ركبٍتيً -ؼيوِ اػوبػيل صادگبى -هْذي خوؼِ -ػلي ًَسي -هْشداد اهيشي-
اهيشحؼيي ػيذًَساًي -هطْشُ هحوذػليضادُ -ثتَل كشيوي -هؼصَهِ ًَدُ -هحوذسضب پيشّبديً -يَؿب ػجذي -فبطوِ داٍسصًي -هشضيِ ػبدات صٍاسيً -بصش
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كبست
ؿٌبػبئي

هحوَدي -ػلي هحوَدي -پگبُ هحوذصادُ -ػطيِ ػجبػيً -بصًيي قبػوي -هْؼب ػليضادُ -ثْشٍص آسؽ غالهي -ػلي هؼيٌي -حبهذ ًيک خَ -ليال حبخي صادُ-
حجيت قٌجشي -هحوذهيالد خَاًجخت -پشًيبى قبػن صادُ -هذيٌِ ػيذدساخي -هْشاى احوذصادُ -صّشا ًَاثي -هظگبى ًَسي -ثٌْبص هٌصَس -هْشًبص پيشٍصثخت -صجب
ًقذي -الِْ تَػليٍ -حيذ كبهشاًي -فشًبص ػليوبًي -هْذيِ چشاغي -فشؿتِ فتح الْي -هظگبى ػبدات هَػَيً -شخغ سٍغٌي -فبطوِ حويذي -ػبًبص پبؿبصادُ-
صّشا ٍطي پشػت -آيذا صًذي -ػلي ػبٍسي -اتٌب سفيؼي پَس -هحوذاهيي ػَّبًي -سضب ثبقشي -فبطوِ هيشصايي -ػؼيذ قٌجشي -هحذثِ اػذي -آًبّيتب ديٌبسًٍذ-
صّشا سخجي -صْجب حبخي اهدذ -آساػتِ هْذٍي -ػيذُ ًدوِ ثذاغيً -ؼين خٌت ؿشيفيً -ذاسًگ سيض -هْئي حکين الْي -ػيذصذسا ...داٍسي *
ػليشضب صبدقي فش -سضب اثشاّين ًدبسي -هْشداد سحيوي -صّشُ ػشة اهيٌي -صّشا كشيوي -ػبهبى صفشي -پذسام ثٌي ػجبع -خـبيبس طبّشي -هَػي فشيذًٍي-

گَاّيٌبهِ
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كبست ػَخت
كبست خَدسٍ

كيبى دسخضي -حٌيفب پيلَا -هحوذهْذي هحوَدي -تيوَس حؼيي ثبثبيي -ػجبع ؿشيفي -هْذي هبلويش -حؼيي ثذيْي -هديذ فشّبدي -حبهذ آقبهحوذي -هْذي
حيذسي -آيذا احوذي -هليحِ هـکبتي -ثٌْبص ًبخي -هْذي سضبيي -ػلي طبّشدٍػت -ػليشضب پَساكجش -اهيشػلي حبهذ ّبؿوي -هيٌب ػبالسكيب -هحوذسضب
ػبػتچي -خالل اثشاّيوي -هيٌب ػبدات احوذي ًظاد -حبًيِ ساضي -حؼي حبخي -هحوذحؼيي غالهشضبيي -حويذ حبخيبى ًظاد -هشتضي هحوذ هشادي -ػضيض
قلٌذس -ػيذاحوذ فبطوي -ػيذهصطفي هَػَي -اهيي احوذي -هشضيِ ؿؼبػي -الْبم صيي الذيٌي -هشضيِ ػجبػي -ػيٌب چَدسي -هحؼي قيَهي -هحؼي حؼي
صادُ -حويذسضب صفشي -هحوذصبدق هَحذي -خبدم الفقشا كالچبيِ -ػحش ساّي *
اهيشهْذي چَثيٌِ -هحوذ دسيبثبسي -فبطوِ اثشاّيوي -ػجذا ...حؼيي صادُ -فبطوِ خشهيٍ -سيب هشادي -اهيي ػبالسًٍذ -حويذ طجشصدي -حؼيي سحيوي -هحوذ
احوذي -هشين گشخي -اهيش ثبثبخبًي -ثتَل كوٌذاًي -ػلي اصغش اصغشصادُ -هديذ ًَصاد -هْذي دسفچي -اػوؼيل الِ دٍ -ػلي اكجش اٍليب -هْذي هحوذي-
هشخبى صسيي ثخؾ -اثشاّين اػتَاى -يؼقَة حيذسي -ػلي حيذسي -هحؼي حبخي هحوذي -پَيب لطفي -هؼيي ثخـي -حؼيي ؿکَفٍِ -حيذ فشٍتي -هحوَد
هالّبؿن -هْشداد هْذٍي -قبػن حبهذحؼيٌي -ػؼيذ كشيوي -يذا ...آقبػجبػي -حويذسضب خبى هيشصايي  -هحوذسضب اكشادي -قبػن هدًٌَي -حؼي اػذي-
آسهيي خَدي -هشتضي توذًي فش -اكجش ػليضادُ -ػليشضب خؼفشلَ -هديذ حبخي اػفٌذيبسي -هحوذ حبخي اػوبػيلي -ػؼيذ سحيوي -هحوذػلي هيقبًي -اثشاّين
هقيوي -آديٌِ صفشي -ؿْشام ثْشُ چي -هشين ػبؿقجب -هيالد هيشصاخبًي -هيٌب پَسؿشيفيّ -بخش ًفؼي -ػجبع دسٍيـي -اهيي پَسؿوغ -هحوذ فشج صادُ-
هدتجي سحيوي -فشٍؽ آفتبة دٍػت -اهيذ سفيؼي -ػلي هحوذ هيشصايي -ثٌْبم حؼيٌي -اهيذ فتح ًَثْبسي -هؼيي هحتبج -اثَالفضل هَاليي -حؼيي خبًي-

ؿٌبػٌبهِ
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يؼقَة هحوذيبىّ -ذي يَػفي -ػفت فالح هشاد -ػويشا ػلي هحوذي -اػظن هشاديبى -قشثبًؼلي ًَسي -احوذسضب آػتبًکي -هحوذ هحوذي -هشتضي قذيوي-
هٌصَس خٌتي -هيٌب سحيويبى -هحوذحؼيي هَاليي -صّشا پبصٍكي -هْذي ؿبطش -هحوذ خليفِ -كجشي آقبيي -ؿْشُ چيٌي صاد -حؼيي ثختيبسي -كَثشػبدات ثٌي

ٍ

ّبؿوي -هحوذسضب هْبخشي -سػَل حؼٌي -احوذ كشهي -ػجحبى حؼيٌؼلي پَسّ -بدي ػوبٍاتي -فشّبد سضبيي -حؼيي ًؼيوي هقذم -آيت خضايي -اػذا...

كبست هلي

هٌزسي -هحوذ صّشُ ئي -كجشي حوبهي -هشين خذاييّ -بًيِ صفشي -هحشاة حجيت صادُ -حؼيي ؿشيفي -سقيِ آسٍييّ -بدي ًَسي -هشين ثشاَّيي -طبّش
پَسيَػف -هؼصَهِ ثيشاًًَذ -هحوذسضب اخگش -صّشا خؼفشآثبدي -ػَداثِ دٍيشاى -هحوذكشين سضَاًي -سحوت ا ...حيذسي -هْذي خذاثخـي -ػؼل ػيبٍؿي-
هشتضي احوذي -فشؿتِ اكجشي -هحوذ قشًديکّ -بًيِ فبضلي -اػظن كبظوي -خويلِ دػتَاسُ -حدت ثيٌبثبخيٍ -لي ا ...ػشاقي -هشين خضاي -هؼؼَد حؼٌي-
ؿيشيي قْشهبًي -اهيذ ثلَچي -خجشئيل ػؼبدتي -ػدبد دّقبى -يَػف اػکٌذسي -هحوذ سضبيي -سٍح اًگيض حؼيي آثبدي -غالهشضب ػليپَس -پَيبى كشيوي-
هحوذ خالليّ -وب هَهچي -حؼيي هَػي ؿؼبس -حدت ؿکشي -ليال ثيبت -هحوَد سضبػلي ًظادً -ذا ػبدات هيشهحوذي -هًَب هْشثبًي -حؼيي حبخي ػجبع
صادُ -هيثن ًَسٍصي -هيالد پَسػجبػي -ػکيٌِ ػليوبًي -فبطوِ ٍحذت -فبطوِ ؿفبئي -ػيذحؼيي حؼيٌي -هٌَْؽ طَغبًيبى -صبلح صبدق صادُ -ػوبًِ
هحوذػلي -اؿکبى آٍاخيقي -ثْوي حکبک -هٌيشُ ثبثبصادُ -هجيٌب كشهي -هٌَچْش هيشصاهحوذي -هحوذحؼي خليلي -هحوذاهيي حذاد -سقيِ تقَي -حؼيي
كَخبيي -سضب قٌجشي -ػلي دّذاسًؼت -هشين خذادادي -ػْيل اؿشفي -پًَِ صاسع -ػليشضب اهيذي -هْذي كلٌذس -حبهذ هؼبًي -صفي ا ...ؿبُ كَّيً -ؼين
هحوذيبى -هحؼي دٍػتي -هحوذ صبدقي -هشخبى صذسايي -ػلي هؼلوي – ػجذالحويذ ثيظًي -ػليشضب قلي صادُ *
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هلضٍهبت
كبست خذهت
گزسًبهِ
دفتشچِ
خذهبت
دسهبًي

هَثبيل – الجؼِ – كيف -كفؾ -ػيٌک – ػبػت – طال ٍ ًقشُ  -چتش -ظشٍف  -كتبة  -خضٍُ – ثشع -آيٌِ هبؿيي -چؼت حشاستي -پشيض ثشق -دٍسثيي ػکبػي-
ّبسد -تجلت -صٌذٍق ًقشُ اي -ػٌگ فشص – پبيِ دٍسثيي *
هصطفي هؼيٌي -ثبثک خذايي -اثشاّين ًدبسيً -ظبم الذيي دادسع -ػدبد فشخي -خؼشٍ يَػفي -پذسام حبخي هحوذي -هْذي كشديبى -حوضُ ًظشي -ايشج
ايَاسّ -ذايت گشاًٍذً -ظبم الذيي ّوشاُ -ػجذالشصاق سحوبًي -اثشاّين يبسي -حؼيي صفبسي -هحوذخَاد طبّشآثبديً -بصش حبتوي -حؼي كبِّ -هحوذػلي
ثٌفـي -هحوذصبدق ػجبػي *
هشضيِ هؼصَهي -اهيشػلي ًبى پضصادًُ -شگغ هلک احوذي -ػيؼي آّؼتِ -هحوذ كبظوي -ػليوِ هبُ صادُ -ؿوؼي ثبيشًٍذ -هحوذصبدق اثشاّيوي -هحوذ
حذادي -ػيذهشين داًـدٍَؽ -ػؼذي ػجبع صادُ -هلَک هْذيبى -صغشا قيلَائي -فبطوِ ٍكيلي -حبهذ پَسكَُ -يحيي اهيشي -آسصٍ ػْشاثي -فتح ا...
اهيذي -فبطوِ ػبدات ّبؿوي -هْذي حجيت پَس -صفَسا چشاهيي -هْذي هؼتدبة الذػَاًي -حؼيي ايضدي هْش -احوذ غالهي -اػشا اكشهي -فشح ًبص هْذيبى-
تيٌب سًٍذي -ػبالس تبسي -هؼؼَد اػوؼيليً -يلَفش آقبػي *

صبحجبى اؿيبء ،اص ػبػت  7:30لغبيت  16:30سٍصّبي ؿٌجِ الي پٌح ؿٌجِ ثب تلفي  33900171 ٍ 33900172توبع گشفتِ ٍ ثب دس دػت داؿتي اصل ؿٌبػٌبهِ يب
كبست هلي ٍ كپي اص آى ثِ ػتبد اؿيبء پيذا ؿذُ ؿشكت ثْشُ ثشداسي ساُ آّي ؿْشي تْشاى ٍ حَهِ دس هحَطِ ثبالي ايؼتگبُ اهبم خويٌي (سُ) ٍاقغ دس خيبثبى
خيبم ؿوبلي ًشػيذُ ثِ تقبطغ خيبثبى اهبم خويٌي (سُ) ،سٍثشٍي ػبختوبى قذين سٍصًبهِ اطالػبت ،داخل پبسک آتؾ ًـبًي هشاخؼِ ًوبيٌذ .

