
 

 

 

 

 

 85/0011آگهی مزایده شماره 

 

یککسازککن دنلای درککسایناسزککرنلازبلککرنلا ار نظلککرنلایناالککشایسنیاسدککنس اد ککش ریا یککیاهککنیانساس ا شیکک اد سیکک  ا

عمندسارفکش  ارشزکنا ادرضناکبنلادکساننساهک اازکیارن ییک ا اینینشکیاشکشراتکشسیماتکشهیایناد سیک  اینا دکنلا اااااااااااااا

ا421 اا443یسه ککساا311-01441443ناتککمنن ان فککیا ککن ادحککیاسعیدککسادشسا ککیا ایککناازککیاهلکک اس یعککن ارکک

 نمنسارنصیاامنیه ا.

 

ایزرگن اسانسعاهنین ازبس،زهگبیا ادننننزبک یا114ن  سیاا -4

س اا03/44/4133دغنیکککیاا22/44/4133ن  اسیسن اس انکککننی اا0 دکککنلارن ییککک ا اسنسنکککیا ب کککهزنیس ارکککیادککک  اااااا

ا41سدساا8زنعیا

 اا32/42/4133سعیراارنیجاااااااااااااااااااااا34/42/4133نننی اساصشسفا -2

اهک انبک اااا–ن رکش  انشدبهکن ادلکنششرش ااااا-همشرهک  اتکزب اهیارکش اااا–دحیارن یی اهنین  کن ا س ک سلااا -0

انکن ن ازپن از منل

ي كليه هزينه هاي جانبي از قبيل: عوارض ساالنه شهرداري، ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزينه هاي مربوط به برگزار

جابجايي و نقل و انتقال آن از محل پاركينگ امزايده اموال منقول به عهده برنده مزايده خواهد بود.خودرو فاقد پالک تحويل مي گردد و

 به مراكز شماره گذاري در كليه نقاط كشور بر عهده خريدار مي باشد.

 
 
 

 مالحضات مهم!!!

 جام می گردند و کلیه هزینه ها به عهده برنده مزایده خواهد بود.خودروهای اوراقی و اسقاطی برابر دستورالعمل راهور ان

 به منظور ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله اجتماعی ضروری می باشد.

 -(  منوو اصولی  www.dchq.irتهیه فرم پیشنهادی شرکت در مزایده فقط از طریق سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به آدرس )

فرم پیشنهادی در محیط برگزاری مزایده به صوورت فیزیکوی   بخش مزایده، می باشد و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی 

 تحویل نخواهد شد.

 

http://www.dchq.ir/


 85/0011لیست خودروهای مطرح در مزایده شماره 

 کد

 خودرو

 شماره انتظامی نوع خودرو

 ش.ش
 توضیحات قیمت پایه )ریال( وضعیت رنگ مدل

 ا333/333/833اقنریازش یسای سازفب ا4093ا0943ا91-99ج110ا ژ ا ننسا4

ا333/333/133 قنریازش یسای سااضش اس ا4089ا9402ا41-99ج980ا131 ژ ا2
دننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقناناسا ا

اینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گسادجن 

 ا333/333/03اقنریازش یسای ساآرسا4092ا1111ا822-82201ادننننازبک یا0

 ا333/333/433/4 قنریازش یسای سااضش اس ا4094ا2123ا21-10ج924ا131 ژ ا1

 ا333/333/123 قنریازش یسای سازفب ا4090ا2341ا81-14ی201ا شسی ا1

 ا333/333/13 قنریازش یسای ساد کسا4091ا9210ا822-81400ادننننازبک یا4

 ا333/333/433/4 قنریازش یسای سازفب ا4089ا3418ا81-40ص121ا ساربنا2

 ا333/333/103 قنریازش یسای سااضش اس ا4093ا1014ا41-18ق840ا131 ژ ا8

 ا333/333/433/4 قنریازش یسای سااضش اس ا4094ا4812ا91-41ی240ا131 ژ ا9

 ا333/333/933 قنریازش یسای سااضش اس ا4090ا1911ا81-24ص211ا131 ژ ا43

 ا333/333/013 قنریازش یسای سازب ا یرناسا4082ا1893ا81-22ب494ا شسی ا44

 ا333/333/033 قنریازش یسای سااضش اس ا4080ا0112ا40-92 112ازمه ا42

 ا333/333/103 قنریازش یسای ساهنهلرش ا4088ا1322ا21-94ب092ا131 ژ ا40

 ا333/333/213 قنریازش یسای ساانکاد سی ا4080ا8344ا11-82ط188ا ساربنا41

ا333/333/833 قنریازش یسای ساانکاد سی ا4093ا1224ا91-11ج109ا ژ ا ننسا41
دننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقناناسا ا

اینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گسادجن 

 ا333/333/433 قنریازش یسای سااضش اس ا4082ا9228ا91-94س904ا131 ژ ا44

 ا333/333/13 قنریازش یسای ساقشد ا4091ا1304ا842-24244ادننننازبک یا42

 ا333/333/203 قنریازش یسای سازفب ا4084ا8211ا81-04س124ا شسی ا48

 ا قنریازش یسای ساآرسا4093ا0938ا20-49 292ا سایاابلنلا49

 ا333/333/033 قنریازش یسای سااضش اس ا4081ا4129ا91-21ب181ا شسی ا23

 ا333/333/883 قنریازش یسای سازفب ا1980ا2109ا12-80ج424ا شسی ا24

 ا333/333/033 قنریازش یسای ساعهنرسا4082ا9283ا42-91 481ا131 ژ ا22

 ا333/333/433 قنریازش یسای سازفب ا4090ا1492ا81-44س911ا شسی ا20



 ا333/333/233 قنریازش یسای سازفب ا4092ا3841ا91-44ی419اslx ژ ا21

 ا333/333/233 قنریازش یسای سازفب ا4092ا3213ا81-82ی499ا شسی ا21

 ا333/333/433 قنریازش یسای سازفب ا4094ا0319ا91-22 191ا131 ژ ا24

ا333/333/133 قنریازش یسای سااضش اس ا4088ا2212ا91-21س491ا131 ژ ا22
دننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقناناسا ا

اینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گسادجن 

 ا333/333/413/4 قنریازش یسای سازفب ا4090ا4214ا81-20س924ا ژ ا ننسا28

ا333/333/083 قنریازش یسای سارژا4080ا2112ا81-02ص220ا131 ژ اا29
دننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقناناسا ا

اینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گسادجن 

 ا333/333/133 قنریازش یسای سااضش اس ا4081ا9124ا81-11ص290ا131 ژ ا03

 ا333/333/333/48 قنریازش یسای سازفب ا4094ا4444ا28-98ع294ا ه  اشن ها04

 ا333/333/233 قنریازش یسای سازفب ا4091ا3829ا81-14س228ا شسی ا02

 ا333/333/233 قنریازش یسای سااضش اس ا4093ا8218ا81-29ی092ا131 ژ ا00

 ا333/333/133 قنریازش یسای ساهنهلرش ا4082ا9109ا81-14ص099ا131 ژ ا01

 ا333/333/103 قنریازش یسای سااضش اس ا4089ا1021ا91-19ی402ا131 ژ اا01

 ا333/333/233 قنریازش یسای سازفب ا4098ا4049ا81-19ص288ا شسی ا04

 ا333/333/493 قنریازش یسای ساهنهلرش ا4094ا3414ا49-18ل221ا131 ژ اا02

 ا333/333/133  سقنریازش یسایااضش اس ا4082ا4143ا91-89ب141ا131 ژ ا08

 ا333/333/123 قنریازش یسای سااضش اس ا4089ا4043ا91-14ج012ا131 ژ ا09

 ا333/333/813 قنریازش یسای سااضش اس ا4091ا2944ا91-92ج919ا131 ژ اا13

 ا333/333/413 قنریازش یسای ساآرسا4082ا3321ا11-24ی841ازمه ا14

 ا333/333/133 زش یسای سقنریاااضش اس ا4093ا1828ا91-02ی841ا131 ژ ا12

 ا333/333/023 س نسقساآرسان غهسا4082ا344193ا81-21ع901ا42سننرنسارساا10

 ا333/333/133 قنریازش یسای سااضش اس ا4081ا2122ا81-84ی221ا131 ژ ا11

 ا333/333/183 قنریازش یسای ساانکاد سی ا4084ا8289ا40-12س440ا131 ژ ا11

 ا333/333/143 قنریازش یسای سازفب ا4090ا2431ا91-24س224ا سایا بکنلا14

 ا333/333/433/4 قنریازش یسای سااضش اس ا4092ا2232ا91-44ی222ا131 ژ ا12

 ا333/333/233/4 قنریازش یسای سازفب ا4089ا2202ا42-42ج291ا ساربنا18



 ا333/333/413 قنریازش یسای سازفب ا4092ا2422ا12-22ق989ا شسی ا19

 ا333/333/233 قنریازش یسای سااضش اس ا4091ا2421ا41-92ق449ا131 ژ ا13

 ا333/333/933 قنریازش یسای سازفب ا4082ا3003ا81-41ص140ا ساربنا14

 ا333/333/233 قنریازش یسای ساآرسا4091ا4893ا0411 اراا سایاابلنلا12

 ا333/333/133 قنریازش یسای سااضش اس ا4081ا4043ا91-41ی401ا131 ژ ا10

 ا333/333/813 قنریازش یسای سازفب ا4093ا2229ا42-91ج020انس ژ ا نا11

ا333/333/433/4 قنریازش یسای ساآرسا4091ا2014ا91-28س429ا سدبنیا11
دننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقناناسا ا

اینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گسادجن 

 ا333/333/133 قنریازش یسای ساد کسا4082ا4422ا49-42س211ا ژ ا ننسا14

 ا333/333/133 قنریازش یسای سااضش اس ا4094ا8321ا91-24ج011ا131 ژ ا12

 ا333/333/133 قنریازش یسای سازفب ا4089ا0142ا81-41ی912ا شسی ا18

 ا333/333/133 قنریازش یسای سااضش اس ا4084ا4449ا91-24 184ا131 ژ ا19

 ا333/333/433 سقنریازش یسای ازفب ا4092ا4482ا91-84ج422ا بکنلا سایا43

اسننقان نیضسا ساس ازبشادشسریاقناناساا333/333/213 قنریازش یسای سازفب ا4091ا2121ا81-14س114ا شسی ا44

اا333/333/033 قنریازش یسای سازفب ا4081ا1292ا81-81ی221ا شسی ا42

 ا333/333/433/4 قنریازش یسای ساانکاد سی ا4094ا4141ا91-02ص282ا131 ژ اا40

 ا333/333/233 قنریازش یسای سااضش اس ا4093ا2222ا91-28ج121ا131 ژ اا41

 ا333/333/413 قنریازش یسای سااضش اس ا4090ا4340ا81-41ی841ا شسی ا41

 ا333/333/833 قنریازش یسای سااضش اس ا4091ا8141ا91-14ق884ا131 ژ ا44

ا42
دننننازبک یا

اسرلنل
ا333/333/43اسس نسقا نتکسا4088ا0224ا824-12241

 

 ا333/333/193 قنریازش یسای سااضش اس ا4089ا1043ا91-20س281ا131 ژ ا48

 ا333/333/443اسس نسقاد کسا4084ا032002ا91-18ب044ا ژ  ننسا49

 ا333/333/143 قنریازش یسای سااضش اس ا4081ا3442ا91-40س144ا131 ژ ا23

 ا333/333/433/4 قنریازش یسای سازفب ا4092ا8441ا08-11ق902ا ژ ا ننسا24

 ا333/333/033/4 قنریازش یسای سااضش اس ا4081ا9440ا12-14ص984ا ساربنا22

 ا333/333/433/4 قنریازش یسای سازفب ا4089ا2424ا91-44ی241ا ساربنا20



 ا333/333/813 قنریازش یسای سازفب ا4092ا4039ا81-42ص401ا شسی ا21

 ا333/333/033 سقنریازش یسای ای مسا4082ا3243ا21-48ر104ا131 ژ ا21

 ا333/333/433 قنریازش یسای ساهنهلرش ا4081ا1340ا81-01ص140ازمه ا24

 ا333/333/233 قنریازش یسای سااضش اس ا4081ا4448ا81-41س489ا ژ ا ننسا22

 ا333/333/133 قنریازش یسای سااضش اس ا4081ا1832ا91-42ی121ا131 ژ ا28

 ا333/333/233 قنریازش یسای ساهنهلرش ا4094ا0499ا21-40ق842ا131 ژ اا29

 ا333/333/833 قنریازش یسای سازفب ا4090ا1438ا10-04ق404ا ژ ا ننسا83

 ا333/333/113 قنریازش یسای سااضش اس ا4082ا4033ا91-14ی492ا شسی ا84

 ا333/333/413 قنریازش یسای سااضش اس ا4089ا1423ا91-41ط142ا131 ژ ا82

 ا333/333/413 قنریازش یسای سااضش اس ا4093ا2180ا81-19ی294ا131 ژ ا80

 ا333/333/433 قنریازش یسای ساهنهلرش ا4092ا4433ا81-08ج812ا131 ژ ا81

 ا333/333/333/4 قنریازش یسای سااضش اس ا4094ا3330ا81-21ی940ا131 ژ ا81

 ا333/333/013 قنریازش یسای سازفب ا4089ا3312ا81-42ی149ا شسی ا84

 ا333/333/413 قنریازش یسای سااضش اس ا4089ا3008ا91-12ج222ا131 ژ ا82

 ا333/333/033 قنریازش یسای سازفب ا4084ا8018ا91-24س248ا بکنلا سایا88

 ا333/333/03اقنریازش یسای سااضش اس ا4091ا4124ا4902 اراادننننزبک یا89

 ا333/333/443اس نسقساسرسا4981ا0400ا91-09ب944اننینننا سایا93

 ا333/333/443 سس نسقااگش ا4981ا1124ا41-24ق128ا سایننیننناا94

 ا333/333/423اسس نسقاقشد ا4981ا3304444ا91-21ی949ا سایاننینننا92

 ا333/333/41اس نسقساقشد ا4093ا4214ا824-20081ادننننازبک یا90

ا333/333/443اس نسقساقشد ا4981ا3142ا91-22ج142اننینننا سایا91
دشسریاقناناسا ادننننان نیضا ساس ازبشا

اینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گسادجن 

 ا333/333/033اس نسقسازفب ا2332ا9334ا81-24ی229اننینننای هنربیا91

 ا333/333/443اس نسقسازفب ا4980ا1222ا81-08ع212اننینننا سایا94

 ا333/333/423اس نسقسازنندیاس ا4981ا0402ا40-14ع200اننینننا سایا92

ا98
ک یادننننازب

اسیژ
ا333/333/2اس نسقسااا2291ا4رم-4494

 



 ا333/333/433اس نسقسااضش اس ا4081ا8223ا41-14ص184ا131 ژ ا99

 ا333/333/443اس نسقسااگش ا4992ا9414ا91-11ی210اننینننا سایا433

 ا333/333/423اس نسقساقشد ا4981ا1849ا91-11ب219اننینننا سایا434

 ا333/333/443اس نسقسااضش اس ا4081ا3214ا91-22 229ا131 ژ ا432

ا430
دننننازبک یا

ا ه س
ا333/333/44اسس نسقاد کسا4088ا8883121ا83121 ا ا

 

 ا333/233/4اس نسقساد کسا2330ا4014ا4014 اراادننننازبک یا431

 ا333/333/423اس نسقساهنهلرش ا4082ا2904ا91-02ج828ا131 ژ ا431

 ا333/333/413انسقسس ازفب ا4082ا2443ا81-41ص128ا ساربنا434

 ا333/333/443اس نسقساد کسا4981ا2209ا20-04 242اننینننا سایا432

 ا333/333/433اس نسقسااضش اس ا4092ا3234ا91-01ق141ا شسی ا438

 ا333/333/423اس نسقساقشد ا4992ا1332ا91-11ی041اننینننا سایا439

 ا333/333/423اس نسقسازب ا4981ا9338ا91-20ج410اننینننا سایا443

 ا333/333/423اس نسقساآرسا4081ا9894ا91-44ی208ا سدبنیا444

 ا333/333/433اس نسقسااضش اس ا4084ا1422ا91-28ج928ا131 ژ ا442

 ا333/333/413اس نسقساآرساازهگاگششریا2921 اراا سایاننینننا440

 ا333/333/233اس نسقسازفب ا4084ا0134ا81-29س049ا ژ ا ننسا441

 ا333/333/423اس نسقسازفب ا4992ا2811ا91-29ب444انن سایاننینا441

 ا333/333/433اس نسقساآرسا4981ا4338ا91-18ج822ا سایاننینننا444

 ا333/333/443اس نسقساقشد اا0901ا91-00ب102ا سایاننینننا442

ا448
 سایاننینننای ا

اهنربی
ا333/333/83اس نسقساقشد ا4990ا9421ا81-92ی812

 

 ا333/333/433اس نسقسازفب ا4981ا3100ا81-22ع028ا سایاننینننا449

 ا333/333/423اس نسقساهشرا4982ا8229ا9241 اراا سایاننینننا423

 ا333/333/443اس نسقساقشد ا4981ا3142ا91-11ی184ا سایاننینننا424

ا422
 سایاننینننا

ای هنربی
ا333/333/213اس نسقساقشد ا4992ا0189ا0189 ا ا

 



 ا333/333/433اس نسقساقشد ااشنق ا40-81ی110اننینننا سایا420

 ا333/333/433اس نسقسازفب ا4984اشنق ا91-12ب928اننینننا سایا421

 ا333/333/433اس نسقسازفب ا4081ا1324ا91-44س814ا بکنلا سایا421

 ا333/333/443اس نسقساقشد ا4992اشنق ا81-10س891اننینننا سایا424

 ا333/333/483اس نسقساب زفااشنق ا20-49ر410اننینننا سایا422

 ا333/333/423اس نسقسازفب ا4992ا3122ا02-12ی294اننینننا سایا428

 ا333/333/443اس نسقساآرسااشنق ا1001 ارااننینننا سایا429

 ا333/333/423اس نسقسازفب ا4992ا4144ا41-48ج822اننینننا سایا403

 ا333/333/443اس نسقسازفب ا4981ا2223ا02-49 810اننینننا سایا404

 ا333/333/2اس نسقساقشد اا8391ا4022 اراادننننازبک یا402

 ا333/333/443اس نسقساقشد ا4981ا1180ا91-42ص121اننینننا سایا400

 ا333/333/433اس نسقسااضش اس ا4981اشنق ا49-42ع188اننینننا سایا401

 ا333/333/42اس نسقسااضش اس ا4088ا1134ا849-14128ادننننازبک یا401

 ا333/333/403اس نسقساآرساا8922ا8922 ا ااننینننا سایا404

 ا333/333/42اس نسقساآرسا4082ا3013ا1041 اراادننننازبک یا402

 ا333/333/443اس نسقساقشد ا4984ا2031ا1823 ارااننینننا سایا408

 ا333/333/423اس نسقساابگش ا4984ا1024ا91-42س201اننینننا سایا409

 ا333/333/423اس نسقسااضش اس ا4981ا3423ا3423 اا اننینننا سایا413

ا414
دننننازبک یا

اسیژ
ا333/133/4اس نسقساانناجساا4391ا4391 ارا

 

ا412
ننینننا

ا4433 سای
ا333/333/40اس نسقسازفب ا4981ا0801ا91-10ب942

 

 ا333/333/433 سس نسقااضش اس ا4093ا3248ا21-44ج202ا131 ژ ا410

 ا333/333/433 سس نسقا نیا4081ا2019ا81-11ع944ازمه اننهلسا411

 ا333/333/433 سس نسقااضش اس ا4081ا1948ا41-24ص224ا131 ژ اا411

ا414
ننینننا

ا2333 سای
ا333/333/423 سس نسقازفب ا4984ا4230ا20-44ج914

 



 ا333/333/443 سس نسقاقشد ا4981ا3121ا81-94ب889اننینننا سایا412

 ا333/333/443 سس نسقاقشد ا4992ا2002ا41-48 110اننینننا سدهیا418

 ا333/333/443 سس نسقااضش اس ا4080اشنق ا91-84ج112ا131 ژ اا419

 ا333/333/443 سس نسقاقشد ا4981ا1411ا91-21س118اننینننا سایا413

 ا333/333/443 سس نسقاقشد اا2184ا91-01ی121اننینننا سایا414

 ا333/333/013 س نسقسازفب اا1029ا91-41س922اننینننای اهنربیا412

 ا333/333/133 سس نسقااضش اس ا4084ا4122ا11-44ج024ا131 ژ اا410

 ا333/333/433 سس نسقازفب ا4094ا3819ا88-81ل920ا ژ ا ننسا411

 ا333/333/423 سس نسقازب ا4980ا2292ا91-20س814اننینننا سایا411

 ا333/333/433 سس نسقاآرسااشنق ا20-21ج011اننینننا سایا414

 ا333/333/423 سس نسقازفب ا4092ا9814ا1229 ارااننینننا سایا412

 ا333/333/443اسس نسقازفب ا4083ا83132922ا81-41ب291ا بکنلازنسن ا418

 ا333/333/433 سس نسقازفب ا4992ا3144ا02-49ق209اننینننا سایا419

 ا333/333/483 سس نسقااگش ا4981ا9129ا81-29ج420اننینننا سایا443

 ا333/333/443 سس نسقاقشد ا4992ا2801ا81-41ی101اننینننا سایا444

 ا333/333/493 سس نسقااضش اس ا4994ا3332ا91-94ج241اننینننای اهنربیا442

 ا333/333/443 سس نسقازب ا4981ا4203ا91-49ی241اننینننا سایا440

 ا333/333/443 سس نسقاآرسا4994ا2233ا91-22ب444اننینننای اهنربیا441

 ا333/333/433 سس نسقازفب ا4980ا2424ا81-01ع820اننینننا سایا441

 ا333/333/433 سس نسقاقشد ااشنق ا1441 ارااننینننا سایا444

 ا333/333/443 سس نسقازفب ا4980ا0204ا91-24س819اننینننا سایا442

 ا333/333/23 سس نسقازفب ا4992ا2122ا91-19ب821اننینننا سایا448

 ا333/333/433 سس نسقاآرسااشنق ا48-21ی412اننینننا سایا449

 ا333/333/413 سس نسقا نیا4990ا3128ا44-28ی211اننینننا سایا423

 ا333/333/443 سس نسقاقشد ا4981ا0201ا81-84ج480اننینننا سایا424

 ا333/333/423 سس نسقااگش ا4981ا8448ا81-22ج849اننینننا سایا422



ا420
ننینننا سایا

ا2333
ا333/333/423 سس نسقاقشد ا4981ا1941ا91-21ب480

 

 ا333/333/423 سس نسقاانکاد سی ا4091ا2829ا41-82ق114ا131 ژ اا421

 ا333/333/423 سس نسقااضش اس ا4984ا9212ا91-11ی842اننینننا سایا421

 ا333/333/033 سس نسقاقشد ا4994ا1408ا81-94ج112اننینننای هنربیا424

 ا333/333/483اس نسقسااگش ا4981ا3293ا91-01ی948اننینننا سایا422

 ا333/333/403 سس نسقاآرسا4992ا2182ا91-18س424اننینننا سایا428

ا429
ننینننا

ا4433 سای
ا333/333/423 سس نسقا نزسا4981ا4290ا91-19س810

 

 ا333/333/423 سس نسقاآرساا8889ا81-42ج002اننینننا سایا483

 ا333/333/433 سس نسقاب زا4981ا2021ا9240 ارااننینننا سایا484

ا482
ننینننا سایا

ازفب 
ا333/333/433 سس نسقازفب ا4984ا1441ا81-99ب081

 

 ا333/333/443 سس نسقاقشد ا4981ا3438ا81-14س224اننینننا سایا480

 ا333/333/213 سس نسقازفب ا4992ا0843ا20-12ج491اننینننای اهنربیا481

 ا333/333/433 سس نسقارسآااشنق ا20-28س842اننینننا سایاآرسا481

 ا333/333/433 سس نسقااضش اس ا4081ا2322ا81-02ب112ا131 ژ اا484

 ا333/333/423 سس نسقاآرسا4091ا1441ا81-81ی228اننینننا سایا482

 ا333/333/42 سس نسقاقشد ا4094ا0400ا822-41922ادننننازبک یا488

 ا333/333/423 سس نسقاآرساا4042ا3942 اراا سایاننینننا489

ا493
ننینننا سایا

اهش ال
ا333/333/403 سس نسقااضش اس ا4982ا2321اX324 ار

 

 ا333/333/423 سس نسقازب ا4981ا2133ا91-22س041ا سایاننینننا494

 ا333/333/243 سس نسقازفب ا4992ا2040ا91-02 102ا سایاننینننا492

ا490
دننننازبک یا

اسیژ
ا333/233/4 سس نسقاقشد ا-ا40812اد ز -2248

 

 ا333/333/423 سس نسقاهشرا-ا384211ا40092 ارااننینننا سایا491

 ا333/333/443 سس نسقااضش اس ا-ا220040ا81-14ج009ا131 ژ اا491



 ا333/333/433اس نسقسا نیا4984ازهگاگششریا49-49ص114اننینننا سایا494

ا492
دننننازبک یا

اسیژ

د ز ا-2048

ا44
ا333/233/4اس نسقساقشد ا-ا41049

 

 ا333/333/443اس نسقساآرسا-ا242922ا91-11 241اابلنلا سایا498

 ا333/333/133اس نسقساهشرا4082ا4182ا81-02ع291اB42سننرنسا499

 ا333/333/483اس نسقسااگش ا4981ا329349ا91-01ع948اننینننا سایا233

 ا333/333/133/1اقنریازش یسای سازفب ا2339ا1444ا91-12ی114اننیننناننی ه  ا234

ا232
ننینننا سایا

انساهنربی
ا333/333/443اسس نسقاقشد ا4990ا44911ا91-21س829

 

 ا333/333/443اس نسقساسرسا4982ا1344ا14-29ع091اننینننا سایا230

 ا333/333/033اسس نسقاهشرازفب ا2338ا332242ا82114 اراا سایاده هش  ا231

 ا333/333/433اس نسقسازفب ا4088ا4101ا0291 اراا بکنلا سایا231

اننینننا سایا234
11914-

ا44ره نعبنس
ا333/333/443اس نسقساسرساا2184

 

 ا333/333/233اس نسقسازفب ا4981ا4414ا91-12ی244اننینننا سایا232

 ا333/333/443اس نسقساقشد ا4981ا8838ا91-12س984اننینننا سایا238

 ا333/333/433اس نسقساقشد ا4082ا3241ا81-12ب211ا131 ژ ا239

 ا333/333/433اس نسقسازفب ا4988ا4143ا91-12ب414اننینننا سایا243

 ا333/333/443اس نسقسازفب ااشنق ا81-24س109اننینننا سایا244

 ا333/333/443اس نسقساقشد اا2443ا80-21ل224اننینننا سایا242

 ا333/333/83اس نسقسااضش اس ا4081ا4440ا91-92ب222ا131 ژ ا240

 ا333/333/443اس نسقساقشد اا4132ا91-88ج848اننینننا سایا241

 ا333/333/9اس نسقساسرسا4089ا2220ا4314 اراادننننزبک یا241

 ا333/333/203اس نسقساقشد ا4984ا0010ا91-20س284اننینننا سایا244

ا242
دننننزبک یا

اسیژ

1004-

ازبشانل
ا333/333/2اس نسقساقشد اا01942

 

 ا333/333/443اس نسقسا اگشا4981ا22202ا91-09ی882اننینننا سایا248

 ا333/333/443اس نسقساقشد اا4243ا91-44 129اننینننا سایا249



 ا333/333/433اس نسقساقشد ا4981ا8300ا81-01ع002اننینننا سایا223

 ا333/333/423اس نسقساسرسا4994ا2034ا81-04ع140اننینننا سایا224

 ا333/333/443اس نسقسااضش اس ا4080ا2089ا18-41ب122ا131 ژ ا222

 ا333/333/423اس نسقسازفب ا4994ا1442ا81-09ج124اننینننا سایا220

 ا333/333/213اس نسقساقشد ا4981ا2012ا91-44 440اننینننا سایا221

 ا333/333/423اس نسقساقشد ا4981ا0481ا41-82ی442اننینننا سایا221

 ا333/333/443اس نسقساقشد ا4981ا4912ا41-41ق029اننینننا سایا224

 ا333/333/423اس نسقسا نیا4980ا1281ا81-21ع940اننینننا سایا222

 ا333/333/433اس نسقسااگش ا4083ا2142ا91-19ب992ا131 ژ ا228

 ا333/333/413اس نسقسازب ا4983ا4034ا4034 ا ااننینننا سایا229

 ا333/333/433اس نسقساسرسا4981ا41112ا81-21ع909اننینننا سایا203

 ا333/333/433اس نسقسااضش اس ا4081ا4111ا91-14ی491ا131 ژ ا204

 ا333/333/443اس نسقساقشد ا4981ا04324ا41-42ل114اننینننا سایا202

 ا333/333/443اس نسقساد کسا4024ا4411ا02-24ط084ا131 ژ ا200

 ا333/333/423 سس نسقازفب اازهگاگششریا9902 ارااننینننا سایا201

 ا333/333/40 سس نسقاقشد ا4092ا9492ا490-12284ادننننزبک یا201

 ا333/333/443 سس نسقااضش اس ا4088ا9420ا81-21ج410ا131 ژ ا204

 ا333/333/443 سس نسقاقشد اازهگاگششریا91-42ی810اننینننا سایا202

 ا333/333/403 سس نسقاقشد اا43802ا8408 ارااننیننناهشیلب سا208

 ا333/333/433 سس نسقاد کسا4083ا2482ا81-14س194ا131 ژ ا209

 ا333/333/483 سس نسقااادخ   ا91-14 142اننینننا سایا213

 ا333/333/443 سس نسقاهشرا4981ا2212ا91-84س281اننینننا سایا214

 ا333/333/433 سس نسقازفب ا2330ا1121ا4242 ارااننینننا سایا212

 ا333/333/493 سس نسقازفب اازهگاگششریا02-19س189اننینننا سایا210

 ا333/333/433 سس نسقاد کسا4080ا2243ا91-10س142ا131 ژ ا211

 ا333/333/443 سس نسق غندساا4021ا33034ا20-00 248ا131 ژ ا211



ادرندبس

 ا333/333/403 سس نسقازب ا4980ا4904ا14-49ع144اننینننا سایا214

ا212
دنننزبک یا

اایان 
ا333/333/44 سس نسقازب ا4089ا4414ا18240-849

 

ا218
زبک یادنننن

اسیژ

1484-

ا4 س  سل
ا333/133/4 سس نسقاقشد اا1241

 

 ا333/333/443 سس نسقازفب ااشنق ا11-11ط919اننینننا سایا219

 ا333/333/443 سس نسقازفب ا4981ا4134ا91-41ق841اننینننا سایا213

 ا333/333/443 سس نسقازفب ا4984ا4984ا81-21ب241اننینننا سایا214

 ا333/333/423 سس نسقازفب ا4994ا0434ا91-24س042اننینننا سایا212

 ا333/333/443 سس نسقازفب ا4981ا3008ا91-42س411اننینننا سایا210

 ا333/333/443 سس نسقاد کسا4081ا4283ا42-14ق922ا131 ژ ا211

 ا333/333/423 سس نسقازفب ا4990ا8820ا81-41ج414ای  انیلشا211

 ا333/333/483 سس نسقازفب اا8111ا91-49ی219اننینننا سایا214

ا212
دننننزبک یا

اسیژ

8422-

ا4 س  سل
ا333/333/2 سس نسقاقشد اا8020

 

 ا333/333/233 سس نسقاقشد ا4990ا4820ا91-82ب402اننینننا سایا218

 ا333/333/213 سس نسقااضش اس ا4994ا1402ا91-81ج220اننینننای هنربیا219

 ا333/333/443 سقس نسااضش اس ا4089ا8010ا91-04ی184ا131 ژ ا243

 ا333/333/433 سس نسقاسرسا4983ادخ   ا40-84ع012اننینننا سایا244

 ا333/333/423 سس نسقااضش اس ا4081ا0911ا88-04ق182ا ساربنا242

ا240
دننننزبک یا

اسیژ
ا333/133/4 سس نسقاقشد ا2331ا41201ا4123 ارا

 

 ا333/333/423اس نسقسازفب ا4992ا321421ا91-29ص011ا سایاننینننا241

ا241
دننننزبک یا

اسیژ
ا333/233/1 سس نسقاقشد اا12092ا4340 ارا

 

 ا333/333/433 سس نسقازفب ا4080ا91081ا91-42 094ا بکنلازنسن ا244

 ا333/333/423 سس نسقاقشد ا4981ا2009ا81-00ج804اننینننا سایا242



 ا333/333/213 سس نسقازفب ا4989ا2814ا11-11ج904اننینننای هنربیا248

 ا333/333/443 سس نسقااگش ا4981ا0492ا81-24ج440اننینننا سایا249

 ا333/333/213 سس نسقازفب اا0120ا3042 ارااننینننای هنربیا223

 ا333/233 سس نسقاد کساا1809ا1809 ا اانهیاهندسا224

ا222
دننننازبک یا

ا ه س
ا333/333/23اس نسقساد کسا4094ا9433114ا14218-824

 

  333/333/213 قنریازش یسای س زفب  4082ا1221 91-42ب408 سن  بکنلازنا220

 زمه  221
-ا24ساا822

11 
 333/333/433 قنریازنیسا س زفب  4093ا2891

دننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقناناسا ا

اینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گسادجن 

  ساربن 221
-ا92 اا944

40 
 333/333/133/4 قنریازش یسای س انکاد سی  4082ا8914

 

  ژ ا ننس 224
-00ساا490

91 
 333/333/413 قنریازنیسای س زفب  4088ا1834

 

  شسی  222
-48ساا044

81 
 333/333/143 قنریازش یسای س زفب  4093ا3420

 

 131 ژ ا 228
-04صاا441

91 
 333/333/243 قنریازنیسای س زفب  4089ا849444

 

  333/333/213 قنریازش یسای س س ااضش  4092ا2489 91-82جا481 131 ژ ا 229

  333/333/113 قنریازش یسای س اضش اس  4088ا0449 91-41را818 131 ژ ا 283

 131   ا 284
-20سا281

91 
 333/333/013 قنریازش یسای س اضش اس  4089ا2421

 

 ا333/333/033اسس نسقاانکاد سی ا4984ا331412ا09929 اراا سایاننیننن 282

 333/333/033 قنریازنیسای س د کس 4080ا2244 81-44ب000 131    280
دننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقناناسا ا

اینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گسادجن 

  بکنلا سای 281
-24سا122

12 
 333/103//333 قنریازش یسای س زفب  4088ا4912

 

  333/333/213 قنریازش یسای س زب ای مس 4081ا0111410 02-88راا049 131 ژ  281

 131 ژ ا 284
-49سا849

91 
 333/333/233 قنریازش یسای س اضش اس  4092ا4201

 

  333/333/433 قنریازش یسای س زفب  4094ا4028 91-29یاا144  شسی  282

  333/333/123 قنریازش یسای س اضش اس  4084ا84092842 81-41جاا118  شسی  288



  سایاننیننن 289
-14ساا214

91 
 333/333/133/2 قنریازش یسای س زفب  2343ا8214

 

  333/333/933 قنریازش یسای س زفب  4081ا4211 81-84جاا249  ساربن 293

  333/333/013 قنریازش یسای س زفب  4090ا4322 91-11یاا220 نببن 294

 131 ژ ا 292
-41ساا842

81 
 333/333/193 قنریازش یسای س اضش اس  4082ا281141

 

  333/333/283 قنریازش یسای س اضش اس  4081ا4141 91-10جاا199 131 ژ ا 290

  شسی  291
-08صاا924

12 
 333/333/233 قنریازش یسای س زفب  4090ا1838130

 

  333/333/133 قنریازش یسای س زفب  4092ا3183 91-14یاا448  شسی  291

  333/333/833 قنریازش یسای س اضش اس  4091ا8444 21-21یاا411 131 ژ ا 294

 131 ژ ا 292
-19ساا418

81 
 333/333/213 قنریازش یسای س انکاد سی  4090ا0909

 

  شسی  298
-41طاا222

91 
 333/333/123 قنریازش یسای س زفب  4090ا4944

 

  333/333/103 قنریازش یسای س اضش اس  4089ا4332 81-81جاا989 131 ژ ا 299

  333/333/433 قنریازش یسای س ضش اس ا 4082ا4148 81-04جاا101 131 ژ ا 033

 131 ژ ا 034
-21باا494

91 
 333/333/113 قنریازش یسای س اضش اس  4089ا4280

دننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقناناسا ا

اینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گسادجن 

  333/333/933 قنریازش یسای س اضش اس  4091ا4098 91-12یاا149 131   ا 032

  ساربن 030
-42صاا889

81 
 333/333/403/4 قنریازش یسای س زفب  4089ا481443

 

031    131 
-14قاا048

91 
 333/333/213 قنریازش یسای س انکاد سی  4090ا3841

 

  333/333/183 قنریازش یسای س اضش اس  4093ا4238 91-14ج411 131 ژ  031

  333/333/183 سای سقنریازش ی اضش اس  4084ا8913 90-84ج821 131 ژ  034

  333/333/233 قنریازنیسای س زفب  4093ا09094 48-94ق822 131 ژ  032

 4091ا1212 91-94ج220 131 ژ ا 038
اضش اس ا

 درنیس
 333/333/413 قنریازش یسای س

 

 ا333/333/033اسس نسقاهنهلرش ا4992ا49201ا91-29ص284ا سایاننیننن 039



 4094ا2984 91-48ط208 131 ژ ا 043
اضش اس ا

 درندبس
 333/333/113 قنریازش یسای س

 

  333/333/233 قنریازش یسای س زفب ان غهس 4084ا124202 81-22ب819  بکنل 044

  333/333/093 قنریازش یسای س اضش اس  4081ا12100 42-90ج291 131 ژ ا 042

  333/333/033/4 قنریازش یسای س زفب ان غهس 4094ا0341 91-11ی121  ژ ا ننس 040

  333/333/433 قنریازش یسای س زفب  4088ا422221 91-22س444  ساربن 041

  333/333/133 قنریازش یسای س اضش اس  4093ا980483 91-98ج289  شسی  041

 4082ا2049 41-14س144  شسی  044
اضش اس ا

 درندبس
 333/333/033 قنریازش یسای س

 

  333/333/143 قنریازش یسای س اضش اس  4081ا2441 91-02ی449 131 ژ اا042

  333/333/133 قنریازش یسای س اضش اس  4093ا2488 44-19ج141  شسی ا048

  333/333/133 قنریازش یسای س اضش اس  4080ا4042 41-41ص420  ژ ا ننسا049

  سایا شسی ا023
-24ب--294

12 
 333/333/133 قنریازش یسای س زفب  4090ا1322

 

ا024
دننننزبک یا

 نلسرل
 333/333/03 قنریازش یسای س د کس 4090ا1123 82248-822

 

 131 ژ اا022
 ا

 3243412ر 
 333/333/233 قنریازش یسای س اضش اس  4092ا20432

 

  333/333/433 قنریازش یسای س زفب  4091ا4423 81-04ج411  شسی ا020

  333/333/193 قنریازش یسای س اضش اس  4088ا0840 81-02ی992 131 ژ اا021

ا021

هندبنایا

یخچند سنا

 آدبکن

 ارا

 342099 
 333/333/833/4 قنریازش یسای س زفب  4082ا334818

 

 333/333/133 قنریازش یسای س زفب  4093ا1220 91-42ط402 زمه ا024
دننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقناناسا ا

اینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گسادجن 

  333/333/413 قنریازش یسای س زفب  4093ا8844 81-02ی148 131 ژ اا022

  333/333/403 قنریازش یسای س اضش اس  4091ا2144 91-42ج122 131 ژ ا028

  333/333/833 قنریازش یسای س اضش اس  4090ا0924 81-24ی144 131 ژ ا029

  333/333/143 سی اسیقنریازش  زفب  4088ا9348 91-20ط184  بکنلا سایا003

  333/333/483 سی اسیقنریازش  اضش اس  4093ا2324 91-14ج410 131 ژ ا004



  333/333/023 سی اسیقنریازش  زفب  4088ا92382 41-14ص028  بکنلا سایا002

 333/333/113 سی اسیقنریازش  هنهلرش  4089ا4293 91-09ی029 131 ژ ا000
دننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقناناسا ا

امنیه گسادجن ینهنسزیا ان نیضادنننناس اا

  333/333/233 سی اسیقنریازش  اضش اس  4094ا2132 91-29ی208 131 ژ ا001

  333/333/423 سی اسیقنریازش  زفب  4091ا291122 91-01ص842  شسی ا001

  333/333/133 سی اسیقنریازش  رژ 4081ا232109 81-14ی149 131 ژ ا004

 ا333/333/443اس نسقسااگش ا4981ا24828ا81-94ب298ا سایاننینننا002

  333/333/943 سی اسیقنریازش  اضش اس  4094ا402481 91-41ر488 131 ژ ا008

  333/333/133 سی اسیقنریازش  اضش اس  4081ا21412 81-04س111 131 ژ ا009

  333/333/123 سی اسیقنریازش  اضش اس  4088ا1128 91-41س294 131 ژ ا013

  333/333/233 سی اسیقنریازش  اضش اس  4093ا144901 91-11ر921 131 ژ ا014

  333/333/033 سی اسیقنریازش  اضش اس  4081ا44419 81-19ج114 131 ژ ا012

  333/333/123 سی اسیقنریازش  اضش اس  4082ا282481 81-14ج148 131 ژ ا010

  333/333/433 سی اسیقنریازش  اضش اس  4093ا11149 94-49ق448 131 ژ ا011

  333/333/233 سی اسیقنریازش  سرس 4094ا2418 91-48ج424 یا سدبنی ساا011

 ا333/333/433اسی اسیقنریازش ازفب ا4092ا402140ا91-12ی949ا سایا بکنلا014

 ا333/333/433اسی اسیقنریازش ازفب ا4091ا4424424ا81-02س914ا شسی ا012

 ا333/333/003اسی اسیقنریازش ازفب ا4082ا29149ا91-09 204ا سایا بکنلا018

ا4082ا42424ا81-42ب191ا ژ ا ننسا019
 یشا-زفب 

اناگاد کس
ا333/333/043اسی اسیقنریازش 

 

 ا333/333/833اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4090ا1842ا91-02ص089ا131 ژ ا013

 ا333/333/413اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4093ا24119ا41-11 191ا131 ژ ا014

 ا333/333/83اسس نسقااضش اس ا92ا442802ا91-12ج028ا131 ژ ا012

 ا333/333/133/4اسی اسیقنریازش ازفب ا4091ا43823ا91-94ج814ا ژ  ننسا010

 ا333/333/13اسی اسیقنریازش اد گسا4090ا8911ا822-28444ادننننازبک یا011

 ا333/333/113اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4091ا231492ا91-14ی801ا131 ژ ا011

 ا333/333/433اسی اسیقنریازش ازفب ا4089ا4224ا91-14ج141ا131 ژ ا014



 ا333/333/813اسی اسیقنریازش اانکاد سی ا4091ا22924ا91-10ی822ا131 ژ ا012

 ا333/333/433/4اسی اسیقنریازش ازفب ا4089ا482118ا41-82ق144ا ساربنا018

 ا333/333/133اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4082ا18124ا91-44ب424ا131 ژ ا019

 ا333/333/413اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4092ا29212ا91-24 114ا131 ژ ا043

 ا333/333/233اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4093ا140223ا91-04ی218ا131   ا044

 ا333/333/233اسی اسیقنریازش اانکاد سی ا4093ا20349ا91-44ط298ا131 ژ ا042

 ا333/333/023اسی اسینریازش قااضش اس ا4094ا42418ا41-18ق948ا131 ژ ا040

 ا333/333/133اسی اسیقنریازش اهنهلرش ا4089ا41192ا91-14ج019ا شسی ا041

 ا333/333/023اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4080ا31211ا11-40ب821ا234 ژ ا041

 ا333/333/433اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4082ا8224ا81-14ب211ا ساربنا044

 ا333/333/413اسی اسیقنریازش ازفب ا4089ا82441ا11-12س822ا ژ  ننسا042

 ا333/333/213اسی اسیقنریازش ازفب ا4090ا413310ا29-09ق289ازمه ا048

 ا333/333/443اسی اسیقنریازش اهنهلرش ا4091ا44204ا91-49س814ا131 ژ ا049

 ا333/333/433اسی اسیقنریازش اهنهلرش ا4089ا4204ا91-21ی122ا131 ژ ا023

 ا333/333/233اسی اسیقنریازش ازفب ا4093ا1821ا81-44ی222اس ژ  ننا024

 ا333/333/083اسی اسیقنریازش ازفب ا4088ا4828ا91-24ی802ا سایا بکنلا022

 ا333/333/123اسی اسیقنریازش ازفب ا4094ا82143ا91-14ج404ا شسی ا020

 ا333/333/143اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4088ا1929ا49-91ی422ا131 ژ ا021

 ا333/333/133اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4088ا2981ا91-94ج814ا131 ژ ا021

 ا333/333/113اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4094ا1489ا41-82ص482ا131 ژ ا024

ا022
دننننازبک یا

اسرلنل
ا333/333/40اسس نسقاقشد ا93ا2331ا824-22148

 

ا333/333/433اسی اسیقنریازش اسرسا4088ا4081ا91-41ب490ا سایاابلنلا028
دننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقناناسا ا

اینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گسادجن 

 ا333/333/103اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4094ا2244ا80-04ر210ا131 ژ ا029

 ا333/333/433اسی اسیقنریازش اسرسا4081ا9040ا91-22ج211ا سایاابلنلا083

 ا333/333/413اسی اسیقنریازش اهنهلرش ا4090ا348432ا91-88ج924ا131 ژ ا084



 ا333/333/233اسی اسیقنریازش ازفب ا4093ا244314ا91-21ی142ازمه ا082

 ا333/333/083اسی اسیقنریازش ازفب ا4089ا442289ا81-44س201ا شسی ا080

 ا333/333/433/4اسی اسیقنریازش ازفب ا4082ا4840ا91-88ج211ا ساربنا081

 ا333/333/433اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4093ا2921ا41-12ق944ا131 ژ ا081

 ا333/333/413اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4090ا4482ا91-82ج421ا131 ژ ا084

ا333/333/033اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4089ا0494ا40-10ل212ا131 ژ ا082
دننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقناناسا ا

اجن ینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گساد

ا088
 سایاد یسا

ای هنربی
ا333/333/933اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4089ا9421ا11-29س822

 

 ا333/333/833اسی اسیقنریازش ازفب ا4094ا0141ا91-01ی414ا131 ژ ا089

 ا333/333/033/4اسی اسیقنریازش ازفب ا4089ا0310ا41-11ق114ا ساربنا093

 ا333/333/113اسی اسینریازش قااضش اس ا4088ا4111ا81-48ج421ا131 ژ ا094

 ا333/333/103اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4093ا2900ا41-14ق242ا131 ژ ا092

 ا333/333/133اسی اسیقنریازش ازفب ا4090ا2422ا81-49س212ا شسی ا090

 ا333/333/013اسی اسیقنریازش اد کسا4084ا4420ا4029 اراا131 ژ ا091

 ا333/333/143اسی اسیقنریازش اضش اس اا4089ا4924ا91-22ص242ا131 ژ ا091

 ا333/333/933اسی اسیقنریازش اهنهلرش ا4090ا1221ا91-24ج429ا131 ژ ا094

ا092
دننننازبک یا

اسیژ
ا333/233/4اسس نسقاقشد اا428942ا28942 ارا

 

 ا333/333/113اسی اسیقنریازش ازفب ا4082ا0942ا91-28س140ا شسی ا098

 ا333/333/113اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4094ا2204ا10-12ی101ا131 ژ ا099

 ا333/333/133اسی اسیقنریازش ازفب ا4090ا8039ا91-28ج984ا بکنلا سایا133

 ا333/333/233اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4094ا1330ا81-91ی288ا131 ژ ا134

 ا333/333/043اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4088ا823114ا823114 اراا131 ژ ا132

 ا333/333/133اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4089ا2228ا11-41 014ا131  ژا130

 ا333/333/443اسی اسیقنریازش ازفب ا4084ا22281ا91-22س818ا بکنلازنسن ا131

 ا333/333/133اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4093ا29242ا91-12ب114ا131 ژ ا131



 ا333/333/103اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4084ا232411ا20-02 294ا131   ا134

 ا333/333/183اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4089ا141219ا91-12س418ا131 ژ ا132

 ا333/333/433اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4089ا124243ا91-08ب142ا131 ژ ا138

ا333/333/403اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4094ا012198ا91-29ق804ا131 ژ ا139
اسا ادننننان نیضا ساس ازبشادشسریاقنان

اینهنسزیا ان نیضادنننناس اامنیه گسادجن 

 ا333/333/13اسی اسیقنریازش اقشد ا4091ا132041ا824-24802ادننننزبک یا143

 ا333/333/20اسی اسیقنریازش اقشد ا90ا9042924ا22322 اراادننننزبک یا144

 ا333/333/233اسی اسیقنریازش ازفب ا4092ا01113ا91-84ج424ازمه ا142

 ا333/333/833اسی اسیقنریازش ازفب ا4093ا218308ا24-19ج198ازمه ا140

 ا333/333/433اسی اسیقنریازش اسرسا4088ا480113ا91-22ی224ا سایاابلنلا141

 ا333/333/333/4اسی اسیقنریازش ازفب ا4091ا1414ا21-24ج221ا سایاسنیلنلا141

 ا333/333/123اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4082ا944414ا14130 اراا131 ژ ا144

 ا333/333/133اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4081ا41291990ا20-18ج848ا131 ژ ا142

 ا333/333/143اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4093ا228224ا41-21ص881ا131 ژ ا148

 ا333/333/003اسی اسیقنریازش ارژا4081ا213140ا91-12س112ا131 ژ ا149

 ا333/333/483اسی اسیقنریازش ا زفبا4094ا041012ا81-40ج229ا131 ژ ا123

 ا333/333/113اسی اسیقنریازش ازفب ا4093ا242421ا91-19س024ا بکنلا سایا124

 ا333/333/483اسی اسیقنریازش ااضش اس ا4091ا144989ا40-40ب844ا131 ژ ا122

 ا333/333/413اسی اسیقنریازش ازفب ان غهسا4094ا13212424ا21-11ی412ازنیهنا120

 ا333/333/443اس نسقسازفب ا4080ا80132242ا81-49ج144ازنسن  بگنلاا121

 ا333/333/423اسس نسقاقشد اا444912ا91-10ب091اننینننا سایا121

ا124
دننننازبک یا

اسیژ
ا333/333/4اسس نسقاقشد اا42824ا03332 ارا

 

 ا333/333/433اسس نسقااضش اس ا4089ا122419ا11-18س128ا131 ژ ا122

ا128
دننننازبک یا

ایژس
ا333/333/4اسس نسقاقشد اا4208ا1323 ارا

 

 ا333/333/2اسس نسقاقشد ا88ا30114ا44311 اراادننننا ه سا129



 ا333/333/423اسس نسقاسرسا81ا1434ا18-41ط484اننینننا سایا103

 ا333/333/433اسس نسقازفب ا24ا1921ا81-90ب991ا بکنلازنسسن ا104

 ا333/333/443اس نسقسازفب ا94ا4229ا80-28ر441ا ژ  ننسا102

 ا333/333/443اسس نسقاسرسا81اا82-04ط240ا سایاننینننا100

 ا333/333/443اسس نسقاسرساا2313ا91-21س194اننینننا سایا101

 ا333/333/423اسس نسقازفب ا4992ا339014ا81-99ب222اننینننا سایا101

 ا333/333/423اسس نسقازفب اا440221ا09914 ارااننینننا سایا104

 ا333/333/2اسس نسقاقشد اا3331132ا1132 اراادنننناسیژا102

 ا333/333/443اسس نسقاقشد ا81ا304408ا91-12یی114ا سایاننینننا108

 ا333/333/423اسس نسقااضش اس ا4084ا119234ا91-22ج491ا131 ژ ا109

اا138249ا41-41ص914ا ژ  ننسا113

زفب ا یشا

ناگااضش ا

اس 

ا333/333/423اسس نسق
 

 ا333/333/83اسس نسقااضش ایس ا94ا092204ا11-24ق222ا131 ژ ا114

 ا333/333/443اسس نسقااضش اس ا80ا42249ا91-18 121ا ساربنا112

 ا333/333/443اسس نسقااضش اس ا82ا280812ا81-11ج244ا131 ژ ا110

ا111
 سایا

ا2333ننیننن
ا333/333/433اسس نسقازفب ااا22-42ط891

 

ا111
ننینننا سایا

ا2333
ا333/333/423اسس نسقازب اا448013ا18902راا 

 

 ا333/333/433اسس نسقااضش اس ا81ا41292440ا91-01ج440ا131 ژ ا114

 ا333/333/433اسس نسقازفب ا28ا0489ا441432 اراا شسی ا112

 ا333/333/483اسس نسقااگش ا81ا3343831ا81-49ع429ا سایاننینننا118

 ا333/333/493اسس نسقازفب ا92ا3342211ا91-22ج121ا سایاننینننا119

 ا333/333/433اسس نسقاقشد اا334002ا39438 اراا سایاننینننا113

 ا333/333/433اسس نسقااضش اس ا4081ا81420281ا94-48ب121ا131 ژ ا114

 ا333/333/433اسس نسقازب ا4981ا1339419ا20-42ر442ا سایاننینننا112

 ا333/333/433اسقس نسازفب ا80ا041841ا91-12ج441ا شسی ا110



 ا333/333/433اسس نسقاسرسا81ا122431ا91-04ی289ا سایاننینننا111

ا111
دننننازبک یا

اسیژ
ا333/233/4اسس نسقاقشد اا2944ا1488-20ی ی

 

 ا333/333/433اقنریازش یسای سازفب ا4091ا814992ا81-11ص219ا شسی ا114
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