
 لیسر هراکس سالهر جاهؼِ ٍ خایگاّْای سالهر ٍ شوارُ زواس ّا

شوارُ 

 هرکس
 2زلفي 1زلفي آزرس ًام خایگاُ شوارُ خایگاُ ًام هرکس

 فرقاًی 01

     44هسری ٍلیؼظر، کَچِ 16آتاز،  اًسْای شید ضویوِ فرقاًی 011خایگاُ سالهر 

   38861768 27ٍ  25هسری هؼظَهیِ جٌَتی، تیي کَجِ 20شید آتاز،  هیؼاز 012خایگاُ سالهر 

 شوین 013خایگاُ سالهر 
، جٌة خالک 6هسری هؼظَهیِ جٌَتی، اًسْای کَچِ 20شید آتاز، 

100 
38872579   

 ذازًی 02

   38961132 29، خالک 7ٍ  5هسری ٍلیؼظر ػج، تیي کَچِ 16شید آتاز،  حکور 021خایگاُ سالهر 

   38869389 شید آتاز، اًسْای ذیاتاى حکور، جٌة تَسساى گلْا ضویوِ ذازًی 022خایگاُ سالهر 

   38873454 18، خالک 40هسری ٍلیؼظر ػج، کَچِ 16شید آتاز،  طثا 023خایگاُ سالهر 

03 
اهام ػلی 

 الٌقی

     _ تٌی فضل 031خایگاُ سالهر 
     فرػی زٍم سور چح 27ًیرٍگاُ،  شاّس غرتی،  کَچِ  اهیي 032خایگاُ سالهر 

 033خایگاُ سالهر 
ضویوِ اهام ػلی 

 الٌقی
   38860200 ذیاتاى زَحیس، اًسْای شاّس غرتی جٌة ازَتاى

 یازگار اهام 04

   38866664 21تلَار شاّس شرقی، ًثش کَچِ  اتاطالح 041ُ سالهر خایگا

 سیٌا 042خایگاُ سالهر 
هسری اهام 10هسری تاٌّر، 20ذیاتاى زَحیس، زَحیس، تلَار شاّس، 

 جَاز ع
28863000   

   38873222 28تلَار یازگار اهام، ًثش کَچِ  ضویوِ یازگار اهام 043خایگاُ سالهر 

 شاّس 05

   38615325 هسری اهام حسیي ع12ذیاتاى سَاراى، رٍترٍی  ًَر 051خایگاُ سالهر 

   38821353 43، خالک 23هسری رٍح اهلل ذویٌی، کَچ16ِذیاتاى سَاراى،  گلسساى 052خایگاُ سالهر 

  38815774 136ؼس از هیساى اهام رضا ع ، خالک ، ت22ذیاتاى زَحیس، کَچِ  قسس 053خایگاُ سالهر 

   38906160 5ذیاتاى زَحیس، جَازاالئوِ، خاسساراى غرتی، ًثش کَچِ  ضویوِ شاّس 054خایگاُ سالهر 

 جَازاالئوِ 06

   38910092 198، خالک 16ٍ  14هیساى زَحیس، ذیاتاى هالک اشسر، تیي کَچِ  هالک اشسر 061خایگاُ سالهر 

   3881412 43ذیاتاى زَحیس، جَازاالئوِ، خاسساراى شرقی، خالک  خاسساراى 062خایگاُ سالهر 

   38909098 32هیساى زَحیس، ذیاتاى هالک اشسر، ذیاتاى جوَْری، خالک  ضویوِ جَازاالئوِ 063خایگاُ سالهر 

     32یساى زَحیس، ذیاتاى هالک اشسر، ذیاتاى جوَْری، خالک ه طازقیِ 064خایگاُ سالهر 

 زَحیس 07

   38752691 9هیساى ًثَذ خ آیر اهلل هسًی ک  طحر 071خایگاُ سالهر 

   38850403 22، خالک 5هسری اهام حسیي ع، کَچ14ِذیاتاى زَحیس،  فجر 072خایگاُ سالهر 

   38851840 هسری اهام حسیي ع سور چح14ذیاتاى زَحیس، اتسسای خ  ضویوِ زَحیس 073سالهر خایگاُ 

 زیسَى 081خایگاُ سالهر  السّراء 08
، فرػی اٍل، 18هیساى کشاٍرز، تلَار حضرذ هؼظَهِ س، کَچِ 

 زرب زٍم سور چح
38755824   



     یاتاى زَحیس، تؼس از هیساى ًثَذ، رٍترٍی اهاهسازُ سیس هؼظَم عذ ضویوِ السّراء 082خایگاُ سالهر 

   38611070 هسری هسرس16ِقلؼِ کاهکار خ  ایثار 083خایگاُ سالهر 

 احساى 09

 السّراء 091خایگاُ سالهر 
ذیاتاى اهاهسازُ اتراّین، کَچِ جٌة هرکس آهَزشی زرهاًی السّرا 

 س
38840130   

 38748966 38859099 ، اًسْای کَچِ 1هسری شیرازی ک 20هیساى کشاٍرز،  ضویوِ احساى 092خایگاُ سالهر 

   38850421 13هسری کشاٍرز، کَچ45ِ آًا 093خایگاُ سالهر 

 اهام طازق 10

   38854938 13ٍ  11هسری کشاٍرز جٌَتی، تیي کَچِ 45هیساى ًثَذ،  ًثَذ 101خایگاُ سالهر 

     24هسری هطْری، کَچ20ِذیاتاى اهاهسازُ اتراّین، ذیاتاى  ضویوِ اهام طازق 102خایگاُ سالهر 

 هْر 103خایگاُ سالهر 
هسری اهام حسیي ع کَچِ اهام جَاز، 14ذیاتاى زَحیس، رٍترٍی 

 11، خالک1کَچِ 
38759448   

 اهام رضا 11

     29ذیاتاى اهاهسازُ اتراّین ًثش کَچِ  ضویوِ اهام رضا 111خایگاُ سالهر 

   38801600 815ج  43ٍ  41هسری زاز تیي ک  20خ اهاهسازُ اتراّین خ  کیویا 112خایگاُ سالهر 

   38804177 64ذیاتاى زَحیس، ذیاتاى آیر ا... کاشاًی، ًثش کَچِ  ثاهي االئوِ 113خایگاُ سالهر 

 حافظ 12

      40ذیاتاى شاُ اتراّین،  فلکِ هؼظَهیِ،  کَچِ  سَم ذرزاز 121خایگاُ سالهر 

 هؼظَهیِ 122خایگاُ سالهر 
هسری آیر اهلل کاشاًی، 24ذیاتاى اهاهسازُ اتراّین، هیساى هؼظَهیِ، 

 747خالک
38816776   

   38819985 ، قثل از هیساى شْیس اهیٌی تیاذ، رٍترٍی ازارُ ترقذیاتاى زَحیس ضویوِ حافظ 123خایگاُ سالهر 

 ػثسالْی 13

   38905838 1ج 9هسری زٍطفالى ک  16ًیرگاُ خ  زٍ طفالى 131خایگاُ سالهر 

     اتسسای ًیرٍگاُ، ًرسیسُ تِ هیساى زَحیس جٌة هسجس ضویوِ ػثسالْی 132خایگاُ سالهر 
     ًیرٍگاُ شیرذَارگاُ رٍترٍی طٌسٍق هَسی تي جؼفر ع ثرتؼ 133خایگاُ سالهر 

14 
 حضرذ 

 اتَالفضل ع

   38841249 ٌَّز هکاى هشرض ًشسُ اسر سدْر 141خایگاُ سالهر 

     61ج  23خ سَم ذرزاز  ک خاًسزُ ذرزاز 142خایگاُ سالهر 

 143خایگاُ سالهر 
ضویوِ حضرذ 

 اتَالفضل
 51تراّین ع، ًثش کَچِ ذیاتاى اهاهسازُ ا

    

38840153   

    

 اهام حسیي 15

   38755710 130، خالک 8ٍ  6شْرک فاطویِ خ تؼثر، تیي کَچِ  فاطویِ 151خایگاُ سالهر 

 شْریار 152خایگاُ سالهر 
، 12ٍ  10هسری اهام حسیي ع، تیي کَچِ 16شْرک اهام حسیي ع، 

 84خالک 
38845716 

  

  

     26شْرک فاطویِ،  ذیاتاى تؼثر کَچِ ضویوِ اهام حسیي 153خایگاُ سالهر 
 _ _ _ زاهشْر 154خایگاُ سالهر 

16 
شْیس 

 فْویسُ

 161خایگاُ سالهر 
ضویوِ شْیس 

 فْویسُ

هیساى اهام، فلکِ شیس زیي السیي، تلَار هسرس، اتسسای ذیاتاى فْویسُ، 

 زرب اٍل زسر چح

 

36569685 
  

 

  

 104هسری طالة حقیقی، خالک 12ذیاتاى اهام، ذیاتاى زَاًیر،  زَاًیر 162خایگاُ سالهر 
36574718   

    

 36567924 9هسری هْسیِ،  کَچِ 20هسری هسرس،  45 هسرس 163خایگاُ سالهر 
  

  
     11َچِ هسری ذیام،  ًثش ک16 ضویوِ چوراى 171خایگاُ سالهر  چوراى 17



 آزازی 172خایگاُ سالهر 
هسری هسرس، ذیاتاى شْیس هؼارفًَس، خالک  45ذیاتاى اهام ذویٌی، 

31 
36671713   

 شْیس سْیلی 173خایگاُ سالهر 
ذیاتاى اهام ذویٌی،  ًرسیسُ تِ فلکِ شْیس زیي السیي، ذیاتاى شْیس 

 106سْیلی، خالک 
36628127   

18 
 شْیس

 کیَاًفر

   36625352 هسری لَلِ، کَچِ شْیس اهجسی، 8ذیاتاى اهام،  غسیر 181خایگاُ سالهر 

 182خایگاُ سالهر 
ضویوِ شْیس 

 کیَاًفر
 36708811 36704414 6، خالک 29هسری کیَاًفر، ًثش کَچِ 30ذیاتاى 

     16کالًسری  ذیاتاى اهام ذویٌی،  رٍترٍی خٌثِ چی  183خایگاُ سالهر 

19 
اهام حسي 

 ػسگری

   36657836 ، جٌة هشاٍر اهالک 22ٍ  20شْرک اهام حسي، تیي کَچِ  اتَشر 191خایگاُ سالهر 

 192خایگاُ سالهر 
ضویوِ اهام حسي 

 ػسگری

جٌة هسجس اهام حسیي  4شْرک اهام حسي، رٍترٍی کَچِ شوارُ 

 )ع(
    

 193خایگاُ سالهر 
ازغام شسُ اًظار)

   36661476 111هیساى آزازگاى، تلَار شْیس ػاتسی، خالک  اسر(
 فلسطیي 194خایگاُ سالهر 

 _ _ _______ سٌگثری ّا 195خایگاُ سالهر 

 فرٍرزیي12 20

 ػلَی 201خایگاُ سالهر 
، 10تلَار ًَاب، هیساى شْرزاری، تلَار شْیس حاجی زازُ، کَچِ 

 2خالک 
36652076 

  

  

  

 36605885  9، خالک55زیر، کَچ7ِذیاتاى  شْیس هسًی 202خایگاُ سالهر 
  

  

 203خایگاُ سالهر 
ضویوِ 

 فرٍرزیي12
 36600500 36635222 21ذیاتاى اهام هَسی طسر، کَچِ شوارُ 

21 
شْسای 

 ّفر زیر

 زیر 7 211خایگاُ سالهر 
هسری اهیرالوَهٌیي،  کَچِ 10هسری شْیس تْشسی،  20)  80ر،  کَچِ زی 7تلَار

21/1) 
    

 15خ چوراى ک  آزازگاى 212خایگاُ سالهر 
36621978   

    

 213خایگاُ سالهر 
ضویوِ شْسای 

 ّفر زیر
 هسری شْیس تْشسی 20هسری کیَاًفر ٍ  30خ ّفر زیر حسفاطل 

    

36700566   

    

22 
شْیس 

 هطْری

 36639999 36161184 تیوارسساى آیر اهلل گلدایگاًی گلدایگاًی 221خایگاُ سالهر 

   36623864 312، خالک 63ذیاتاى اهام هَسی طسر، کَچِ شوارُ  طسر 222خایگاُ سالهر 

 223خایگاُ سالهر 
ضویوِ شْیس 

 هطْری
 10، خالک 8ُ، ذیاتاى تَػلی، کَچِ هیساى سؼیسی، ذیاتاى سدا

36607198   

   

 کَثر 23

    83تاجک، ک زی 231خایگاُ سالهر 

 8زی، فرٌّگیاى، ًثش ذیاتاى اًسیشِ، خالک  19ذیاتاى  فرٌّگ 232خایگاُ سالهر  
   

37502946   

 2، خالک 77ٍ  75زی، تیي کَچِ  19ذیاتاى  ضویوِ کَثر 233خایگاُ سالهر  
   راُ ًیفسازُ

3775558   

 رضَی 24
     41زی، تؼس از فلکِ جْاز، کَچِ  19ذیاتاى  سالهر 241خایگاُ سالهر  
    37751339 طثقِ سَم هجسوغ زجاری  40زی، ًثش کَچِ 19ذیاتاى ضویوِ رضَی )زر  242خایگاُ سالهر  



ّن ازغام شسُ 

 اسر(
  

   هْرگاى 243خایگاُ سالهر  

 خیاهثراکرم 25

     هسری شْیس رهضاًی، رٍترٍی کساتراًِ شْساء 10ًَتْار،  ضویوِ خیاهثراکرم 251خایگاُ سالهر 

 253خایگاُ سالهر 
تْار)ازغام شسُ 

 اسر(
 ذرزاز، اتسسای ذیاتاى ًَتْار 15تلَار 

37787046   

 
     زاز، اتسسای ذیاتاى ًَتْارذر 15تلَار  آشر 252خایگاُ سالهر  

     ذرزاز، اتسسای ذیاتاى ًَتْار 15تلَار  خاهٌار 254خایگاُ سالهر 

26 
شْیس زل 

 آشر

     ذیاتاى آشر، تلَار رٍحاًی، ذیاتاى کَثر ریحاًِ الٌثی 261خایگاُ سالهر 

 262خایگاُ سالهر 
ضویوِ شْیس زل 

 آشر
 44آشر، ًثش کَچِ 

    

   

 43ذرزاز ک  15تلَار  تْوي 22 263خایگاُ سالهر 
   

    

 ، طثقِ ّوکف15، خالک 25ذیاتاى آشر، کَچِ  اهساز 264خایگاُ سالهر 

37703453   

    

    

 جٌسقیاى 27

     ِ زاٍیِذیاتاى آشر، ذیاتاى زاٍیِ، فلک ضویوِ جٌسقیاى 271خایگاُ سالهر 

 37221350 40، خالک 12ذیاتاى زاٍیِ، ذیاتاى قسس، کَچِ  شْیس هحالزی 272خایگاُ سالهر 
  

  
 _  _____________ جاًثاز 273خایگاُ سالهر 

 37225915 12ٍ  10هسری کلْری، تیي کَچِ 30 شْیس کلْری 274خایگاُ سالهر 
  

  

 ذَراکیاى 28

     ذرزاز، جٌة اهاهسازُ سیس ػلی 15تلَار  ضویوِ ذَراکیاى 281خایگاُ سالهر 

 37785281  ، سور چح، زرب اٍل12ذرزاز، کَچِ 15ذیاتاى  یاس 282خایگاُ سالهر 
  

  

 37235230 56ج 52ذرزاز ک 15تلَار  ٍطال 283خایگاُ سالهر 
  

  

  

 

 شْساء 29

     ذیاتاى هؼلن، کَچِ ذٌسق طثَری 291سالهر خایگاُ 
     هسری ػواریاسر، ًرسیسُ تِ سجازی45ِذیاتاى اًقالب، تؼس از  ضویوِ شْساء 292خایگاُ سالهر 

 37601746 4، خالک 2، فرػی 4ذیاتاى شْیس رٍحاًی، کَچِ  شْیس رٍحاًی 293خایگاُ سالهر 
  

  

 114ٌّرسساى رٍترٍی هسجس هظظطفی ذویٌی ج گلسار 294خایگاُ سالهر 
37745781   

    

 زارػی 30

   37838240 158ج  10ٍ  8خ سویِ تیي ک  سویِ 301خایگاُ سالهر 

     6ذیاتاى سویِ، کَچِ  ضویوِ زارػی 302خایگاُ سالهر 

 37737231 44ک ، خال13ذیاتاى شْیس فاطوی، کَچِ  رسالر 303خایگاُ سالهر 
  

  

 37848343 120، فرػی اٍل سور چح، خالک 32ذیاتاى طفاییِ، کَچِ  کریوِ 304خایگاُ سالهر 
  

  

 000تقیِ ا 31
 37213712 8، خالک 30/1ذیاتاى شْیس کلْری، کَچِ  شْیس تاٌّر 311خایگاُ سالهر 

  

  
   37213708، 25ػظر ػج، تلَار شْیس کثیری، ذیاتاى قائن، کَچِ هیساى ٍلی  قائن 312خایگاُ سالهر 



   ًثش فرػی اٍل سور راسر

  

 37221292 16تلَار شْیس کثیری، کَچِ شوارُ  هْاجریي 313خایگاُ سالهر 
  

  

  
 _ _ ___________ لثي 315خایگاُ سالهر 

   37223292 17تلَار شْیس کثیری، کَچِ  یِ اهللضویوِ تق 314خایگاُ سالهر 

 

 اهام ذویٌی 32

 321خایگاُ سالهر 
زاًش )ازغام شسُ 

   32901073 12، خالک 10ٍ  8ذیاتاى تٌیاز، تیي کَچِ  اسر(
 تٌیاز 322خایگاُ سالهر 

 323خایگاُ سالهر 
ضویوِ اهام 

 ذویٌی
     رٍترٍی ذیاتاى لقواىهسری طسٍق، تلَار شْیس کریوی،  45اًسْای 

   33367054 115هیساى جَاى، ذیاتاى قور تٌی ّاشن، خالک  شْیس زیي السیي 324خایگاُ سالهر 

 اًسجام 33

 ضویوِ اًسجام 331خایگاُ سالهر 
اًسْای ذیاتاى جوَْری، ذیاتاى ػسالر، ًرسیسُ تِ هیساى زاًیال، 

 20جٌة زارٍذاًِ زکسر اٍیسی، خالک 
32889204 32887880 

 32896907 332، خالک 20هسری طسٍق، ذیاتاى زاًیال،ًثش زاًیال 45 زاًیال 332خایگاُ سالهر 
  

  

 333خایگاُ سالهر 
ٍلیؼظر ػج )زرّن 

   32122134 تلَار جوَْری، تیوارسساى ٍلیؼظر ػج ازغام شسُ اسر(
 یسزاى 334خایگاُ سالهر 

 یفرزٍس 34

 32936407 هسری طسٍق، تلَار فرزٍسی، چْارراُ هفسح45  ضویوِ فرزٍسی 341خایگاُ سالهر
  

  

 32400027 20هسری فرزٍسی، خالک55هسری طسٍق، 45 ذرم 342خایگاُ سالهر
  

  

 32935347 219، خالک 7هسری قائن، ًثش کَچِ 30هسری طسٍق، 45 شْیس هفسح 343خایگاُ سالهر
  

  

  

 هظلی 35

    هیساى جاًثازاى، زرهاًگاُ هظلی ضویوِ هظلی 351خایگاُ سالهر 
    ٌَّز هشرض ًیسر شْیسحیسریاى 352خایگاُ سالهر 
    ٌَّز هشرض ًیسر ػطاراى 353خایگاُ سالهر 

   32938215 56، خالک  5هیثن تاال، کَچِ  ساالریِ، هیثن 361خایگاُ سالهر  هفیس 36

  

  

 

   32922136 29ٍ  27هسری طسٍق، تیي کَچِ 45 ضویوِ هفیس 362خایگاُ سالهر 

  
     82م اٍل زسر راسر ج 15هؼظَم  14طفاشْر، هیساى  طفاشْر 363خایگاُ سالهر 

37 
شْیس 

 آٍیٌی

 371خایگاُ سالهر 
ضویوِ شْیس 

 ٌیآٍی
 32856634 12، خالک 5شْرک قسس، ذیاتاى ّسایر، ّسایر 

  

  

 32962474 11، خالک13شْرک هْسیِ، تلَار اًسظار، کَچِ هْسیِ 372خایگاُ سالهر 
  

  

 خرزیس 38

  32802080 خرزیساى، تلَار زاًشگاُ، جٌة اٍرشاًس ایواى 381خایگاُ سالهر 
  

  

 4شْرک خرزیساى، ذیاتاى ایواى، ًثش کَچِ  ضویوِ خرزیس 382 خایگاُ سالهر
32808051   

    



 سلواى 383خایگاُ سالهر 
، اًسْای کَچِ  7خرزیساى، ذیاتاى سلواى، ذیاتاى زّالٍیِ، زّالٍیِ 

 سور چح 
32504617 

  

  

 آزیِ 39

 ضویوِ آزیِ 391خایگاُ سالهر 
 9، الثرز شْر خرزیساى، ذیاتاى الثرز

32815200   

32808252 
  

   الثرز 392خایگاُ سالهر 

 تْوي زقاطغ سثالى خ اقلیوی ًثش هیساى احساثی 22خرزیساى تلَار  شْرًٍس 393خایگاُ سالهر 
32507134   

    

40 
اهام رضا 

 خرزیساى

 401خایگاُ سالهر 
ضویوِ اهام رضا 

 )ازغام شسُ اسر(
     هیساى شْرزاری خرزیساى جٌة

     _________ ساهاى 402خایگاُ سالهر 

 32621999 خرزیساى.تلَار تظیرذ .ذیاتاى شجاػر.هجسوغ زرًن تظیرذ 403خایگاُ سالهر 
  

  
     هسری ػوار یاسر جٌة هسجس جاهغ قن 55اتسسای تلَار   ضویوِ هسجسجاهغ 411خایگاُ سالهر  هسجسجاهغ 41

  

 37603754 28، خالک 9/1ذرزاز، کَچِ  15تلَار  شْیسرجایی 412ُ سالهر خایگا
  

  
     هسری ػوار یاسر جٌة هسجس جاهغ قن 55اتسسای تلَار   شْیس ّور  413خایگاُ سالهر 

 اهیس 42
 _  _________ ضویوِ اهیس 421خایگاُ سالهر 
 _  _________ حاهی 422خایگاُ سالهر 

         423خایگاُ سالهر     

  

ص
ذا

س 
اک

هر
 

  
هرکس هشاٍرُ 

 اهیرالوؤهٌیي
   37830392 هیساى رسالر، اتسسای ذیاتاى سویِ

    
هرکس هَسی تي 

 جؼفر )هرکس سل(
   6616300 هیساى اهام خ کارگر

    
هرکس هشاٍرُ 

 تیواریْای رفساری

سیسُ هؼظَم، هرکس السّرا، طثقِ اًسْای ًیرٍگاُ، رٍترٍی اهاهسازُ 

 زٍم

8618008-

700 
  

   37236623 50ذرزاز،  کَچِ 15تلَار  آهَزشگاُ تَْرزی    

 

 

 

 

 

 


