
 

 69خرداد ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی برادران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ √ ؿْشن صٌعشي هَسچِ خَسر سٍصوبسي عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 0 وبسيبثي هٌْذع هىبًيه 6260834

 √ X ّـز ثْـز غشثي 65820سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي ثِ ثبال 23 32 لغعبر صٌعشي وبسؿٌبع ثبصسگبًي خبسجي 644282

 √ X ّـز ثْـز غشثي 65820سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي ثِ ثبال 23 32 لغعبر صٌعشي وبسؿٌبع ثبصسگبًي داخلي 644283

 √ √ ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد سٍصوبسي سَافمي ديذلن8وبسؿٌبػي --- 40 ثبصيبفز وبغز آالر سَليذي  هىبًيه هبؿيي 552862

 √ √ ؿْشن صٌعشي ػگضي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 0 وبسيبثي هٌْذع هىبًيه 6260824

 √ X ّـز ثْـز غشثي 65820سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي ثِ ثبال 23 32 لغعبر صٌعشي هٌْذع ثشق 644284

 √ X ّـز ثْـز غشثي 65820سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 24 لغعبر صٌعشي هٌْذع عوشاى 644285

 √ X ّـز ثْـز غشثي 65820سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 63 لغعبر صٌعشي وبسؿٌبع وٌششل دشٍطُ 644287

 √ √ ؿْشن صٌعشي ساصي 64800سب  06800اص سَافمي بػيوبسؿٌ --- 32 سَليذ دبوز هٌْذع ؿيوي 627683

 X X هيشداهبد سٍصوبسي سَافمي ---- --- 0 خيشيِ وبسدشداص 34286

 √ X دسچِ ديبص 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- --- 32 ػيؼشن ّبي سَصيي CO3جَؿىبس  656686

 X X ثلَاس جبثش اًصبسي سٍصوبسي 6600000سب   300000اص  ديذلن --- 32 خذهبر سبيخ ٍ سىثيش سبيذيؼز 656783

 √ X اهبم خويٌي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ديذلن 23 0 ًوبيٌذگي اسَثَع وبسهٌذ دفششي 602382

 √ X فالٍسجبى 64820سب  05820اص عجك لبًَى وبس ديذلن8وبسداًي 23 63 آهَصؿي سىٌؼيي سبػيؼبر 655486

 X X اصفْبى سٍصوبسي عجك لبًَى وبس ---- 20 0 سصالر لغشُ ايفشٍؽ ا وبسدشداص 652486

 √ X اهبم خويٌي 65820سب  06800اص 300000 ساٌّوبيي 33 0 ًوبيٌذگي اسَثَع وبسگش ػبدُ 602383

 √ X اهبم خويٌي 67800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 20 63 هبؿيي ػبصي وبسگش فٌي 652386

 X X هذسع سٍصوبسي عجك لبًَى وبس هشَػغِ 30 0 نهـبٍس اهال آثذاسچي 642586

 √ X هيذاى خَاجَ سٍصوبسي عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 0 فشٍؿگبُ هَاد غزايي فشٍؿٌذُ 656686

 X X ثضسگوْش دشٍطُ اي سَافمي وبسؿٌبػي 20 32 دخؾ لَاصم آسايـي ثْذاؿشي ثبصاسيبة 655686
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 69خرداد ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی برادران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X دٍلز آثبد 62800سب  04800اص سَافمي وبسؿٌبػي --- 630 سَليذي صٌعشي هٌْذع ثشق 6557/6

 √ X دٍلز آثبد 62800سب  04800اص سَافمي وبسداًي8وبسؿٌبػي --- 74 سَليذي صٌعشي هٌْذع هَاد 655783

 √ X سثبط اٍل 65800سب  06800اص سَافمي ديذلن8وبسداًي 20 0 آػبًؼَس ًصبة آػبًؼَس 655386

 √ X ثبٌّش سٍصوبسي عجك لبًَى وبس ---- --- 0 سجليغبر CNCادشاسَس دػشگبُ  627682

 √ √ ًجف آثبد 64800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 0 سيؼٌذگي ٍ ثبفٌذگي هٌْذع صٌبيع ًؼبجي 72483

 √ √ ًجف آثبد 64800سب  06800اص بًَى وبسعجك ل وبسؿٌبػي ثِ ثبال 23 63 سيؼٌذگي ٍ ثبفٌذگي وبسؿٌبع هٌبثع اًؼبًي 72482

 √ X عؼلَيِ سٍصوبسي سَافمي وبسؿٌبػي --- 660 ديوبًىبس ًفز ٍ گبص ػشدشػز وبسگبُ 656683

 √ X عؼلَيِ سٍصوبسي سَافمي وبسؿٌبػي --- 40 ديوبًىبس ًفز ٍ گبص حؼبثذاسي 656682

 √ X عؼلَيِ سٍصوبسي سَافمي وبسؿٌبػي --- 660 ديوبًىبس ًفز ٍ گبص هذيش اًجبس 656682

 X X چْبسساُ جْبد سٍصوبسي سَافمي ---- 23 0 خذهبسي وبسگش ػبدُ خذهبسي 7330586

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 64800سب  05800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 32 سَليذي صٌعشي هٌْذع هىبًيه 236830

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 64800سب  05800اص َافميس وبسؿٌبػي ثِ ثبال 23 40 سَليذي صٌعشي هٌْذع صٌبيع 23685

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 36800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 23 63 لَاصم خبًگي هشصذي خظ هًَشبط خَدوبس 76483

 √ X ثضسگشاُ آلبثبثبئي 64820سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 24 ديوبًىبسي ًفز ٍ گبص وبسؿٌبع ثبصسگبًي خبسجي 654683

 √ X ثضسگشاُ آلبثبثبئي 64820سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 24 ديوبًىبسي ًفز ٍ گبص سضويي ويفيز 654684

 X X آثـبس دشٍطُ اي سَافمي وبسؿٌبػي 23 63 ديوبًىبسي ػبخشوبى وبسهٌذ دفششي 654786

 √ √ صٌعشي جي ؿْشن 64800سب  05800اص سَافمي وبسداًي 23 24 سَليذي صٌعشي هىبًيه صٌعشي 236836

 √ X ًجف آثبد 30820سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 0 سَليذ سجْيضار آهَصؿي وبسؿٌبع فشٍؽ 655086

 √ X ًجف آثبد سٍصوبسي عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 0 سَليذ سجْيضار آهَصؿي ثبصاسيبة 655083

 √ X اهبم خويٌي 65800سب  06800اص لبًَى وبس عجك ---- --- 0 ػٌگ سضئيٌي ثشؿىبس ػٌگ دس وبسخبًِ 626586
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 69خرداد ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ برادران  شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت شغلیعىًان  کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ √ ؿْشن صٌعشي علَيجِ 64800سب  06800اص سَافمي ---- 20 24 سَليذ لغعبر خَدسٍ سشاؿىبس 634287

 √ √ ؿْشن صٌعشي علَيجِ 64800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 20 0 سَليذ لغعبر خَدسٍ هًَشبطوبس لغعبر صٌعشي 6342860

 √ √ ؿْشن صٌعشي هجبسوِ 65820سب  05820اص عجك لبًَى وبس ديذلن 23 32 سَليذار لَاصم دضؿىي CO3جَؿىبس  633586

 √ √ ؿْشن صٌعشي هَسچِ خَسر ؿيفشي سَافمي وبسداًي 23 0 دشٍفيل ٍ لَلِ آالر سعويشوبس هبؿيي 2284

 √ X ثضسگشاُ آلبثبثبئي 64820سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 24 ي ًفز ٍ گبصديوبًىبس وبسؿٌبع دفشش فٌي 654686

 √ X ثضسگشاُ آلبثبثبئي 64820سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 24 ديوبًىبسي ًفز ٍ گبص وبسؿٌبع هٌبثع اًؼبًي 654683

 √ X ثضسگشاُ آلبثبثبئي 64820سب  06800اص سَافمي وبسداًي 23 24 ديوبًىبسي ًفز ٍ گبص اًجبسداس 654682

 √ X ثضسگشاُ آلبثبثبئي 64820سب  06800اص سَافمي وبسداًي 23 24 ديوبًىبسي ًفز ٍ گبص وبسدشداص 654682

 √ X اهبم خويٌي 67800سب  05800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 20 32 لجٌيبر حؼبثذاسي 35282

 √ X اهبم خويٌي 67800سب  05800اص عجك لبًَى وبس ---- 20 32 لجٌيبر ٍيضيشَس وبال 35282

 X X اهبم خويٌي سٍصوبسي 6000000 ---- 23 63 ثبسثشي حؼبثذاسي 652586

 X X سثبط فشلي ًوي وٌذ 600000 ---- --- 0 هصبلح ػبخشوبًي حؼبثذاسي 4686

 √ X چْبس ثبغ عجبػي ؿيفشي عجك لبًَى وبس ---- 20 63 لَاصم جبًجي هَثبيل فشٍؿٌذُ 650786

 √ X ديٌبسر 30800سب  06800اص سَافمي ---- --- 0 سجْيضار دضؿىي ٍيضيشَس وبال 646582

 √ X ؿْشن صٌعشي اهيشوجيش 66800سب  07800اص عجك لبًَى وبس ديذلن 33 63 هبؿيي ػبصي وبسگش ػبدُ 623286

 √ √ ْشن صٌعشي ػگضيؿ 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 0 وبسيبثي (QCوٌششل ويفيز ) 6260825

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 66800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ديذلن 20 63 سَليذي صٌعشي سىٌؼيي ثشق صٌعشي 43783

 √ X اسَثبى فشٍدگبُ سٍصوبسي سَافمي ---- 20 63 لبسچ ٍ ثؼشِ ثٌذي ثبصاسيبة 654486

 X X ثبٌّش 00800سب  66800اص سَافمي ---- 20 0 فؼز فَد وبسگش ػبدُ 654386

 √ X ؿبّيي ؿْش سٍصوبسي سَافمي ---- --- 63 ًبًَايي ؿبعش 654286
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 69خرداد ماه  ازودگیس غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍبرادران  شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X اهبم ػجبد سٍصوبسي عجك لبًَى وبس ---- --- 63 سجْيضار دضؿىي ٍيضيشَس داسٍ 653386

 √ X صفِ 64820سب  05820اص عجك لبًَى وبس ---- 20 63 ؿجيِ ػبصي ووه آهَصؿي فشصوبس 26582

 √ X صفِ 64820سب  05820اص عجك لبًَى وبس ---- 20 63 ؿجيِ ػبصي ووه آهَصؿي سشاؿىبس 26584

 √ X وبؿبًي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 ًشم افضاس ثشًبهِ ًَيغ وبهذيَسش 653686

 √ √ خويٌي ؿْش 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 20 32 صٌعشي جَؿىبس 653786

 √ √ خويٌي ؿْش 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 20 32 صٌعشي ًمبؽ اسَهجيل 653783

 √ X هٌغمِ صٌعشي دٍلز 66800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 سَليذ لغعبر وبسگش فٌي 650386

 X X ًجف آثبد سٍصوبسي بسعجك لبًَى و ثِ ثبال وبسداًي --- 0 سَليذي آهبسگيش 653586

 √ X جي سٍصوبسي عجك لبًَى وبس ---- 23 63 سَليذي حؼبثذاسي 653386

 √ X جي سٍصوبسي سَافمي ---- 23 63 سَليذي عشاح ػبيز 653383

 X X وبٍُ 36800سب  06820اص سَافمي ---- 20 63 فشٍؽ هشغ وبسگش ػبدُ 653286

 X X ثضسگوْش دشٍطُ اي سَافمي وبسؿٌبػي اسؿذ 23 63 سَليذ ًشم افضاس وبسهٌذ دفششي 624083

 √ X سضَاًـْش 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- --- 32 هبؿيي ػبصي جَؿىبس ثشق 653686

 √ X سضَاًـْش 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- --- 32 هبؿيي ػبصي سشاؿىبس 653683

 √ X جي 64820سب  05800اص سَافمي وبسؿٌبػي ثِ ثبال 23 63 عشيسَليذ لغعبر ثشق ٍ صٌ هٌْذع صٌبيع 643586

 √ X جي 64820سب  05800اص سَافمي وبسؿٌبػي ثِ ثبال 23 63 سَليذ لغعبر ثشق ٍ صٌعشي وبسؿٌبع آهبس 643587

 √ X جي 64820سب  05800اص سَافمي وبسؿٌبػي ثِ ثبال 23 40 سَليذ لغعبر ثشق ٍ صٌعشي هٌْذع هىبًيه 643582

 √ X جي 64820سب  05800اص سَافمي وبسؿٌبػي 20 24 سَليذ لغعبر ثشق ٍ صٌعشي يحؼبثذاس 643584

 √ √ ؿْشن صٌعشي هَسچِ خَسر ؿيفشي عجك لبًَى وبس ديذلن --- 63 دـن ػٌگ وبسگش ػبدُ 626282

 √ X يشوجيشؿْشن صٌعشي اه 66800سب  06800اص سَافمي ديذلن 23 0 ػبخز لغعبر صٌعشي وبسگش فٌي 635686
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 69خرداد ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍبرادران  شغلی فرصتُای لیست
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کثرحدا
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 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X هـشبق دٍم 64820سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 23 24 عشاحي ٍة ػبيز عشاح گشافيه 62087

 √ √ ووـجِ 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 23 0 سَليذي وبسگش ػبدُ 656386

 √ X اهبم خويٌي 65820سب  00800اص بسعجك لبًَى و ---- --- 32 سشاؿىبسي سشاؿىبس 652686

 √ √ ؿْشن صٌعشي ػگضي 67800سب  05820اص عجك لبًَى وبس ديذلن8وبسداًي 35 63 سيخشِ گشي وبسگش فٌي 60386

 √ X هـشبق دٍم 64820سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 33 32 عشاحي ٍة ػبيز ثشًبهِ ًَيغ وبهذيَسش 62083

 √ √ اصفْبى 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 هبؿيي ػبصي PLCثشق  7382

 √ X فشٍغي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 20 0 صٌبيع دػشي وبسگش ػبدُ 33286

 √ X جي 05800سب  67800اص سَافمي ثِ ثبال وبسداًي 20 63 آػبيـگبُ اعصبة ٍ سٍاى وبسؿٌبع -دشػشبس  4686

 √ X هـشبق دٍم 64820سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 24 شاحي ٍة ػبيزع وبسؿٌبع فشٍؽ 62082

 √ X دٍلز آثبد سٍصوبسي سَافمي ---- 20 24 ًوبيٌذگي ايشاى خَدسٍ صبفىبس اسَهجيل 67783

 √ √ دٍلز آثبد سٍصوبسي سَافمي ---- 20 24 ًوبيٌذگي ايشاى خَدسٍ ًمبؽ اسَهجيل 67782

 √ X دٍلز آثبد سٍصوبسي سَافمي ---- 20 24 ًوبيٌذگي ايشاى خَدسٍ يلثشلىبس اسَهج 67782

 √ X اهبم خويٌي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ديذلن8وبسداًي 20 63 سشاؿىبسي سشاؿىبس 652286

 √ X آيز اهلل اؿشفي 65800سب  06800اص سَافمي ---- 20 0 سعويش ػيؼشن ّبي حفبظشي ًصبة دٍسثيي هذاس ثؼشِ 34082

 √ X آيز اهلل اؿشفي 65800سب  06800اص سَافمي ---- 20 32 سعويش ػيؼشن ّبي حفبظشي هذيش فشٍؽ 34082

 √ X صيٌجيِ 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ديذلن 36 63 چبح دبسچِ وبسگش ػبدُ 646686

 √ √ صٌعشي جيؿْشن  65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 23 63 سَليذ وفؾ وبسگش فٌي 622086

 √ X چْبسساُ جْبد 65800سب  07800اص عجك لبًَى وبس وبسداًي 23 0 خذهبر وبهذيَسشي وبسگش فٌي 647086

 √ X اهبم خويٌي سٍصوبسي سَافمي ---- --- MDF 40هصٌَعبر چَة ٍ  MDFًصبة  645483

 X X ُػذب 66800سب  07800اص عجك لبًَى وبس ---- 33 0 عال ػبصي وبسگش ػبدُ 25086
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 69خرداد ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی برادران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X لْذسيجبى 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 23 32 وبسسي ػبصي وبسگش ػبدُ 652686

 √ X اسَثبى رٍة آّي 65800سب  06800اص سَافمي ---- 20 32 ٍاسدار ؿلٌگ ّيذسٍليه سشاؿىبس 652086

 √ X هيذاى ؿْذا 65800سب  06800اص لبًَى وبسعجك  ---- 23 0 وبسيبثي هٌْذع هىبًيه 652686

 X X سوي الذٍلِ 66820سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 23 32 وٌبف وبسي وٌبف وبس 653386

 √ X اسغَاًيِ 66800سب  06800اص سَافمي ديذلن 20 24 ػبخز دػشگبُ ّبي صسگشي سشاؿىبس 653486

 √ X اسغَاًيِ 66800سب  06800اص سَافمي ديذلن 20 24 ػبخز دػشگبُ ّبي صسگشي فشصوبس 653483

 √ X اهبم خويٌي 66820سب  06800اص 6500000سب   6300000اص  ديذلن --- 24 سَليذ دػشگبُ سشاؽ سشاؿىبس 653586

 √ X اهبم خويٌي 66820سب  06800اص 6000000 ديذلن --- 24 سَليذ دػشگبُ سشاؽ فلضوبس 653583

يهبؿيي ػبص سشاؿىبس 653686  √ √ ؿْشن صٌعشي هجبسوِ 65800سب  05820اص عجك لبًَى وبس ---- 23 24 

 √ √ ؿْشضب 65800سب  05820اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 32 سَليذي صٌعشي ًمـِ وؾ صٌعشي 653786

 √ X اهبم خويٌي 65800سب  06800اص سَافمي ---- 20 0 ػٌگجشي وبسگش ػبدُ 23782

 √ X دػشگشد 64820سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي --- 0 فلضي آؿذضخبًِ هصٌَعبر (QCوٌششل ويفيز ) 652386

 √ X اسغَاًيِ 66800سب  06800اص سَافمي ديذلن 23 63 سَليذ دوخ ّيذسٍليه CNCسشاؿىبس  652286

 √ X چْبسساُ سخشي 65800سب  06800اص سَافمي ---- 23 32 ؿشوشي هذيش فشٍؽ 642386

 √ X لبئويِ 66820سب  06820اص عجك لبًَى وبس هشَػغِ 23 63 ىبسيسشاؿ سشاؿىبس 656586

 √ X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 66800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 20 63 وبسي MDF MDFًصبة  647583

 √ X جبدُ دٍلز آثبد فشلي ًوي وٌذ سَافمي ---- 23 63 لَاصم آسايـي ثْذاؿشي ثبصاسيبة 626686

 √ √ ؿْشن صٌعشي هجبسوِ 64800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 هحصَالر دليوشي ويهٌْذع ؿي 44386

 √ X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 20 63 جشثميل ػبخشوبًي وبسگش فٌي 53684

 √ X شدوشش ثبٌّ ًَثز وبسي سَافمي ---- 30 0 اسَثَع ٍاحذ ساًٌذُ دبيِ يه 32783
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 69خرداد ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی برادران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ديذلن 20 24 چشاغ ثشق CO3جَؿىبس  656286

 X X سثبط ػَم 65800سب  06820اص سَافمي ديذلن 23 63 دٍسثيي هذاس ثؼشِ-ؿجىِ ًصبة دٍسثيي هذاس ثؼشِ 627386

 √ X آسـگبُ 65800سب  06800اص سَافمي ---- 23 0 لٌبدي ثبصاسيبة 640283

 √ X وبؿبًي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- --- 32 ّشل Coffy Manوبفي هي  646286

27386 
هًَشبط وبس لَاصم ثشلي 

 خبًگي
 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 64800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ديذلن 23 63 سَليذ لَاصم آؿذضخبًِ

 √ √ ؿْشن صٌعشي ػگضي ؿيفشي عجك لبًَى وبس وبسداًي 23 26 لَلِ ػبصي ٌؼيي ثشق صٌعشيسى 22385

 √ √ ؿْشن صٌعشي ػگضي ؿيفشي سَافمي ---- 23 0 لَلِ ػبصي CO3جَؿىبس  22382

 √ √ ؿْشن صٌعشي ػشٍؽ 64820سب  06800اص سَافمي ديذلن 23 63 هَاد غزايي عشاح گشافيه 634383

 √ X ؿبّيي ؿْش 64800سب  04800اص 3300000 ---- 23 32 س ٍ سػشَساىسبال ػشآؿذض 650486

 √ X ثضسگشاُ ؿْيذ دوشش چوشاى سٍصوبسي عجك لبًَى وبس ---- 23 0 وبسٍاؽ وبسگش ػبدُ 633386

 √ X آيز اهلل اؿشفي 66800سب  06800اص 6000000 وبسؿٌبػي 20 63 فشٍؽ ام دي اف حؼبثذاس اًجبس 645586

 √ X آيز اهلل اؿشفي 66800سب  06800اص 6000000 وبسؿٌبػي 20 63 فشٍؽ ام دي اف ذُفشٍؿٌ 645583

 √ √ هٌغمِ صٌعشي دٍلز آثبد 65800سب  06800اص سَافمي ---- --- 0 سَليذ لَاصم لٌبدي ٍ ًبًَايي وبسگش فٌي 643082

 √ X ْشن صٌعشي اهيشوجيشؿ 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ديذلن cnc 63 23سشاؽ  CNCسشاؿىبس  650086

 √ X ؿْشن صٌعشي هحوَد آثبد 65800سب  06800اص سَافمي ديذلن 33 32 سَليذ هخبصى جَؿىبسي آسگَى 647683

 √ X ؿْشن صٌعشي هحوَد آثبد 65800سب  06800اص سَافمي ---- 20 63 سَليذ هخبصى فشصوبس 647686

 X X ثْبسػشبى سٍصوبسي سَافمي ---- --- 0 خذهبسي ثبصاسيبة 647486

 √ X ثبٌّش سٍصوبسي سَافمي وبسداًي 23 0 سعويش دػشگبّْبي چبح وبسگش فٌي 27786

 √ X دشٍيي اعشصبهي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ديذلن --- 0 اًشـبسار ديه هَسَسي 646683

 √ X اعشصبهيدشٍيي  65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي --- 0 اًشـبسار اًيوبسَس 646682
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 69خرداد ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی برادران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X حبفظ 66800سب  66800اص عجك لبًَى وبس ---- 23 63 ديشضا فشٍؿي گبسػي 644686

 X X اصفْبى سٍصوبسي سَافمي وبسؿٌبػي 20 0 ػبخشوبى ثبصاسيبة 645386

 √ √ آثبد دٍلز 65820سب  06820اص عجك لبًَى وبس ---- 23 63 دسة ثشلي جَؿىبس 52286

 √ X ثلَاسوـبٍسص 65800سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 630 اًشطي هٌْذع ثشق 640383

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 64820سب  06800اص سَافمي ---- --- 0 آجش ًؼَص ثبصاسيبة 25783

 √ X شؿْشن صٌعشي اهيشوجي 66800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ديذلن 33 0 سشاؿىبسي وبسگش ػبدُ 644686

 √ X صفِ 64800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- --- 0 ًشم افضاسي #Cثشًبهِ ًَيغ  644786
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 69خرداد ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ خًاَران شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ انزم حقًق تحصیالت

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي ؿيفشي عجك لبًَى وبس ديذلن 23 0 چبح ٍثؼشِ ثٌذي وبسسي وبسگش ػبدُ 42686

 √ X ّـز ثْـز غشثي 65820سب  06800اص عجك لبًَى وبس ثِ ثبال وبسؿٌبػي 23 32 لغعبر صٌعشي وبسؿٌبع ثبصسگبًي خبسجي 644282

 √ √ دل چوشاى سٍصوبسي عجك لبًَى وبس ساٌّوبيي 20 0 وبسيبثي ًَاًب 6260826

 √ X ّـز ثْـز غشثي 65820سب  06800اص عجك لبًَى وبس ثِ ثبال وبسؿٌبػي 23 32 لغعبر صٌعشي وبسؿٌبع ثبصسگبًي داخلي 644283

 √ X اهبم خويٌي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ديذلن 20 0 وبسيبثي ثؼشِ ثٌذي 6260826

 √ X اهبم خويٌي سٍصوبسي سَافمي ---- 23 0 چبح وبسهٌذ دفششي 25083

 √ X ّـز ثْـز غشثي 65820سب  06800اص عجك لبًَى وبس ثِ ثبال وبسؿٌبػي 23 32 لغعبر صٌعشي هٌْذع ثشق 644284

 √ X ّـز ثْـز غشثي 65820سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 24 لغعبر صٌعشي هٌْذع عوشاى 644285

 √ X ّـز ثْـز غشثي 65820سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 لغعبر صٌعشي هؼئَل دفششي 644286

 √ X ـز غشثيّـز ثْ 65820سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 63 لغعبر صٌعشي وبسؿٌبع وٌششل دشٍطُ 644287

 √ √ ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 67800سب  04800اص عجك لبًَى وبس ديذلن 20 0 وبسيبثي وبسگش ػبدُ 6260827

 √ √ ووـجِ 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 20 0 سَليذي آثذاسچي 656382

 X X سساُ جْبدچْب سٍصوبسي سَافمي ---- 23 0 خذهبسي وبسگش ػبدُ خذهبسي 655283

 √ √ ؿْشن صٌعشي ساصي ؿْشن 64800سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي --- 32 سَليذ دبوز هٌْذع ؿيوي 627683

 √ X جي 64800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- --- 63 سَليذ ػخز افضاس وبسؿٌبع فشٍؽ 666686

 √ X جي 64800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- --- 63 سَليذ ػخز افضاس هٌـي 666683

 √ X جي 64800سب  06800اص سَافمي ---- --- 24 سَليذ ػخز افضاس حؼبثذاسي 666682

 X X جي 64800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- --- 0 سَليذ ػخز افضاس ثبصاسيبة 666682

 √ X حىين ًظبهي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي --- 63 فشٍؽ هشغ دـشيجبى فشٍؽ 626486

 √ X ٍحيذ ؿيفشي عجك لبًَى وبس ---- --- 63 فشٍؽ هشغ صٌذٍق داس 626486
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 69خرداد ماه  سازودگی غیرديلتی یشغل يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ خًاَران شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X هـشبق دٍم 64800سب  06800اص سَافمي ---- 33 24 داهذشٍسي حؼبثذاسي 632586

 √ X اهبم خويٌي 64800سب  05820اص عجك لبًَى وبس ---- 23 32 صٌعشي وبسهٌذ دفششي 656483

 X X ثلَاس جبثش اًصبسي سٍصوبسي 6600000سب   300000اص  ديذلن --- 32 خذهبر سبيخ ٍ سىثيش سبيذيؼز 656783

 √ X ثضسگوْش 66800سب  05800اص عجك لبًَى وبس ---- 23 63 ػبخز دػشگبُ ّبي غجبسگيش چشخ وبس لجبع 666086

 X X حوضُ اصفْبًي 64800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- --- 0 يسجْيضار دضؿى وبسؿٌبع فشٍؽ 656286

 √ X اهبم خويٌي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ديذلن 23 0 ًوبيٌذگي اسَثَع وبسهٌذ دفششي 602382

 X X اهبم خويٌي 62800سب  06800اص 200000 ديذلن 23 63 ػٌگ ٍ ثشي وبسهٌذ دفششي 656383

 √ X ثبٌّش سٍصوبسي عجك لبًَى وبس وبسداًي --- 0 ػيؼشن حفبظشي سلفٌيثبصاسيبة  656286

 √ X ثبٌّش 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 لغعبر صٌبيع ًفز وبسؿٌبع ثبصسگبًي خبسجي 654686

 √ √ ؿْشن صٌعشي هَسچِ خَسر 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ثِ ثبال ديذلن 23 63 هبؿيي ػبصي وبسهٌذ دفششي 5283

 X X ؿْيذ صوذيِ سٍصوبسي سَافمي ---- 23 0 آسايـگبُ وبسآهَص 655586

 √ X ثضسگوْش دشٍطُ اي عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي --- 63 هَاد غزايي ثبصاسيبة 655686

 X X چْبسساُ حىين ًظبهي سٍصوبسي سَافمي ---- 23 0 وبسيبثي هٌـي 655286

 √ X چْبس ثبغ دبئيي سٍصوبسي عجك لبًَى وبس ---- 23 0 سجليغبر ؿٌبع فشٍؽوبس 627686

 √ X چْبس ثبغ دبئيي سٍصوبسي سَافمي وبسؿٌبػي --- 0 سجليغبر عشاح ػبيز 627683

 √ X ثضسگشاُ آلبثبثبئي 64820سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 24 ديوبًىبسي ًفز ٍ گبص سضويي ويفيز 654684

 X X آثـبس دشٍطُ اي سَافمي وبسؿٌبػي 23 63 ديوبًىبسي ػبخشوبى سهٌذ دفششيوب 654786

 √ X آسـگبُ 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 20 40 صبدسار حؼبثذاسي 640082

 √ X ٌذط (آيز اهلل اؿشفي ) وْ 62820سب  06820اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 لَاصم لٌبدي ٍ ًبًَايي هٌـي حؼبثذاس 620283

 X X سَحيذ 62800سب  06800اص 200000 وبسؿٌبػي 23 0 آهَصؿي وبسهٌذ دفششي 654586
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 69خرداد ماه  سازودگی غیرديلتی لیشغ يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ خًاَران شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X ثضسگشاُ آلبثبثبئي 64820سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 24 ديوبًىبسي ًفز ٍ گبص وبسؿٌبع دفشش فٌي 654686

 √ X ثضسگشاُ آلبثبثبئي 64820سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 24 وبًىبسي ًفز ٍ گبصدي وبسؿٌبع هٌبثع اًؼبًي 654683

 √ X اسَثبى فشٍدگبُ سٍصوبسي سَافمي ---- 20 63 لبسچ ٍ ثؼشِ ثٌذي ثبصاسيبة 654486

 X X ثبٌّش 00800سب  66800اص سَافمي ---- 20 0 فؼز فَد وبسگش ػبدُ 654386

 √ X هيذاى فيض 30800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 20 32 آهَصؿگبُ اي هذيش آهَصؿگبُ حشفِ 656386

 √ X چْبس ثبغ عجبػي ؿيفشي عجك لبًَى وبس ---- 20 63 لَاصم جبًجي هَثبيل فشٍؿٌذُ 650786

 √ X چْبس ثبغ عجبػي ؿيفشي 600000 ---- 20 63 لَاصم جبًجي هَثبيل صٌذٍق داس 650783

 X X اهبم خويٌي 65800سب  06820اص عجك لبًَى وبس ---- 23 63 ػبخشوبًي دفششيوبسهٌذ  652786

 √ X ديٌبسر 30800سب  06800اص سَافمي ---- --- 0 سجْيضار دضؿىي ٍيضيشَس وبال 646582

 √ X وبؿبًي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 ًشم افضاس ثشًبهِ ًَيغ وبهذيَسش 653686

 √ X اهبم خويٌي سٍصوبسي 400000 ---- 20 63 دخؾ لغعبر خَدسٍ هٌـي 654086

 √ X ثبٌّش 64800سب  07800اص عجك لبًَى وبس ---- 23 0 صٌبيع غزايي وبسؿٌبع فشٍؽ 654386

 X X ًجف آثبد سٍصوبسي عجك لبًَى وبس وبسداًي8وبسؿٌبػي --- 0 سَليذي آهبسگيش 653586

 √ X جي 63800سب  06820اص عجك لبًَى وبس ---- 20 63 ساىسػشَ صٌذٍق داس 653482

 X X وبٍُ 36800سب  06820اص سَافمي ---- 20 63 فشٍؽ هشغ وبسگش ػبدُ 653286

 X X ثضسگوْش دشٍطُ اي سَافمي وبسؿٌبػي اسؿذ 23 63 سَليذ ًشم افضاس وبسهٌذ دفششي 624083

 √ X ؿوغ آثبدي 64800سب  06800اص عجك لبًَى وبس يوبسؿٌبػ 20 0 صٌبيع دػشي وبسؿٌبع فشٍؽ 653286

 √ X جي سٍصوبسي عجك لبًَى وبس ---- 23 63 سَليذي حؼبثذاسي 653386

 √ X جي سٍصوبسي سَافمي ---- 23 63 سَليذي عشاح ػبيز 653383

 √ X جي 64820سب  05800اص سَافمي ثِ ثبال وبسؿٌبػي 23 63 سَليذ لغعبر ثشق ٍ صٌعشي هٌْذع صٌبيع 643586
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 √ X جي 64820سب  05800اص سَافمي به باال کارشناسی 23 63 سَليذ لغعبر ثشق ٍ صٌعشي وبسؿٌبع آهبس 643587

 √ X هـشبق دٍم 64820سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 23 24 عشاحي ٍة ػبيز عشاح گشافيه 62087

 X X فالٍسجبى سٍصوبسي سَافمي ---- 20 0 سشيىَ دٍصي خيبط 652486

 √ X هـشبق دٍم 64820سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 33 32 عشاحي ٍة ػبيز ثشًبهِ ًَيغ وبهذيَسش 62083

 X X هذسع سٍصوبسي 6000000سب   600000اص  ---- 20 0 آيٌِ ٍ ؿوعذاى وبسگش ػبدُ 652786

 √ X ثبٌّش 62800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 23 63 عشاحي ًشم افضاس ٌبع فشٍؽوبسؿ 653086

 √ X هـشبق دٍم 64820سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 24 عشاحي ٍة ػبيز وبسؿٌبع فشٍؽ 62082

 √ X ثْـز ؿشليّـز  64800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 ثبسشي ػبصي وبسؿٌبع فشٍؽ 652386

 √ X ثضسگوْش 62800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- 20 63 فٌي هٌْذػي وبسؿٌبع فشٍؽ 53383

 √ X عجذ الشصاق 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ديذلن 23 24 چبح دبسچِ حؼبثذاسي 646682

 X X حىين ًظبهي 62820سب  06820اص 6000000سب   300000اص  ---- --- 63 اهيهثبصسگبًي وبؿي ٍ ػش وبسؿٌبع فشٍؽ 32486

 X X اسَثبى رٍة آّي 65800سب  06800اص سَافمي ---- 23 32 ٍاسدار ؿلٌگ ّيذسٍليه حؼبثذاسي 652083

 √ X ى اًمالةهيذا 65800سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 26 63 خذهبسي عشاح گشافيه 652282

 √ X هيذاى اًمالة 65800سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 26 63 خذهبسي وبسهٌذ دفششي 652282

 √ X هيذاى اًمالة 65800سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 26 63 خذهبسي دظٍّـگش 652283

 √ X دٍلز آثبد 62800سب  07800اص 500000 ---- 23 0 سَليذي هٌـي حؼبثذاس 652586

 √ X ثبٌّش 62800سب  06800اص 300000 ---- --- 0 عشاحي ػبيز وبسهٌذ دفششي 603686

 √ X آسـگبُ سٍصوبسي عجك لبًَى وبس ديذلن 23 63 فشٍؿگبُ هٌـي 653286

 √ X آسـگبُ سٍصوبسي عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 فشٍؿگبُ حؼبثذاسي 653283

 √ X حىين ًظبهي 64800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 اسَهبػيَى صٌعشي وبسؿٌبع فشٍؽ 653286
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 X X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد سٍصوبسي 300000 هشَػغِ 32 63 هًَشبطوبسي هًَشبطوبس لغعبر صٌعشي 652086

 √ X يذاى اًمالةه 65800سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 26 63 خذهبسي هششجن صثبى اًگليؼي 652286

 √ X هيذاى اًمالة 65800سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 26 63 خذهبسي #Cثشًبهِ ًَيغ  652283

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 هبؿيي ّبي آسؾ ًـبًي وبسهٌذ دفششي 25685

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 32 ـبًيهبؿيي ّبي آسؾ ً حؼبثذاسي 25686

 √ X ّبسف 62800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 دبسچِ حؼبثذاسي 630685

 √ X ّـز ثْـز غشثي 65820سب  06820اص عجك لبًَى وبس ديذلن --- 63 سجليغبر وبسؿٌبع فشٍؽ 650286

 √ X ّـز ثْـز غشثي 65820سب  06820اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 سجليغبر حؼبثذاسي 650283

 √ X جي سٍصوبسي عجك لبًَى وبس ---- 23 0 سػشَساى گبسػي 643686

 X X ّبسف 63820سب  07800اص 500000 ديذلن 20 0 دبسچِ هٌـي 630684

 √ X چْبسساُ سخشي 65800سب  06800اص سَافمي ---- 23 32 ؿشوشي هذيش فشٍؽ 642386

 √ √ ؿْشن صٌعشي هحوَد آثبد 64820سب  05820اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 20 32 سَليذ سًگ ؿيويبيي هٌْذع ؿيوي 37384

 X X صيٌجيِ ؿجبًِ سٍصي 300000 ساٌّوبيي 23 0 دشػشبس ػبلوٌذ دشػشبس ػبلوٌذ 656486

 √ X جبدُ دٍلز آثبد فشلي ًوي وٌذ سَافمي ---- 23 63 لَاصم آسايـي ثْذاؿشي ثبصاسيبة 626686

 X X اهبم خويٌي سٍصوبسي 300000 ديذلن 20 63 سَليذ هجل فشٍؿٌذُ 632682

 √ X سَحيذ 65800سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 0 لجٌيبر وبسهٌذ دفششي 624284

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 64820سب  06800اص عجك لبًَى وبس ثِ ثبال وبسؿٌبػي 23 24 صٌعشي-سَليذي هؼئَل دفششي 42387

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 64820سب  06800اص سَافمي وبسؿٌبػي 23 40 صٌعشي-سَليذي هذيش حؼبثذاسي 42383

 √ X وبؿبًي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- --- 32 ّشل Coffy Manوبفي هي  646286

 √ X چْبسثبغ ثبال 65800سب  06820اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 23 63 دفشش َّاديوبيي وبسؿٌبع فشٍؽ 642683

 www.karsaz-esf.ir: ایىتروتی آدرس telegram.me/karsazکاوال تلگرام : 13033330103ي              13033333130  : تماس تلفه



 

 69خرداد ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ خًاَران شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 X X يوبؿبً 36800سب  65800اص سَافمي ---- 23 0 دوَساػيَى اسبق وَدن فشٍؿٌذُ 645283

 X X هـشبق دٍم ؿيفشي سَافمي ---- 20 0 وبفي ؿبح وبفِ چي 656086

 √ X ثبٌّش 64820سب  07800اص 400000 ---- 23 0 دػشگبُ وبسسخَاى ٍ دـشيجبًي وبسهٌذ دفششي 25383

 √ √ ؿْشن صٌعشي ػشٍؽ 64820سب  06800اص سَافمي ديذلن 23 63 هَاد غزايي عشاح گشافيه 634383

 X X هيذاى جوَْسي ؿيفشي عجك لبًَى وبس ---- 23 63 خذهبسي وبسؿٌبع فشٍؽ 650586

 X X اهبم خويٌي 62800سب  06800اص 400000سب   200000اص  ---- 36 63 فشٍؽ ثيوِ وبسهٌذ دفششي 620086

 √ X احوذ آثبد 33800سب  63800اص 530000 ---- --- 0 خذهبسي هٌـي 650286

 √ √ اسغَاًيِ 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- --- 24 لَاصم دضؿىي يهٌـ 20583

 X X ًجف آثبد 62800سب  05820اص سَافمي ---- 23 0 حؼبثذاسي حؼبثذاسي 647386

 X X ثْبسػشبى سٍصوبسي سَافمي ---- --- 0 خذهبسي ثبصاسيبة 647486

 √ √ ؿْشن صٌعشي ػشٍؽ 64800سب  06800اص 500000 ---- 23 0 گَؿز لشهض هٌـي 44382

 √ X ػذبّبى ؿْش 00800سب  64800اص 6000000 ---- 20 0 فشٍؿگبُ فشٍؿٌذُ 647286

 X X اهبم خويٌي 65800سب  06800اص 600000سب   400000اص  ---- 23 0 حول ٍ ًمل هٌـي 640686

 X X دشٍيي اعشصبهي بسيسٍصو سَافمي ---- 23 63 ػَدش هبسوز فشٍؿٌذُ 646286

 √ X ّبسف 36820سب  07820اص سَافمي ---- 33 0 فشٍؿگبُ لَاصم خبًگي فشٍؿٌذُ 646086

 √ X حبفظ 65800سب  66800اص 400000سب   300000اص  ---- 23 63 ديشضا فشٍؿي صٌذٍق داس 644682

 √ X يي اعشصبهيدشٍ فشلي ًوي وٌذ سَافمي وبسؿٌبػي --- 32 اًشـبسار حؼبثذاسي 646686

 √ X دشٍيي اعشصبهي 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي --- 0 اًشـبسار اًيوبسَس 646682

 √ X دشٍيي اعشصبهي 65800سب  06800اص سَافمي ---- --- 0 اًشـبسار وبسؿٌبع فشٍؽ 646682

 √ X وبؿبًي 30820سب  06820اص 700000سب   400000اص  ---- --- 63 سبيخ ٍ سىثيش سبيذيؼز 646386
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 √ X وبؿبًي 30820سب  06820اص 700000سب   400000اص  ---- --- 63 سبيخ ٍ سىثيش عشاح گشافيه 646383

 √ X حبفظ 66800سب  66800اص عجك لبًَى وبس ---- 23 63 ديشضا فشٍؿي گبسػي 644686

 X X اصفْبى سٍصوبسي سَافمي وبسؿٌبػي 20 0 ػبخشوبى ثبصاسيبة 645386

 √ X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 62800سب  06820اص سَافمي وبسداًي 23 0 ؿْشداسي وبسدشداص 40683

 √ X ثْوي33 65800سب  06800اص عجك لبًَى وبس ---- --- 0 ًمـِ وـي ٍ ًمـِ ثشداسي سىٌؼيي ًمـِ وؾ 620683

 X X اصفْبى سٍصوبسي سَافمي وبسؿٌبػي --- 63 وؼت ٍ وبس ايٌششًشي عشاح گشافيه 622782

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 64820سب  06800اص سَافمي ثِ ثبال وبسؿٌبػي --- 32 آجش ًؼَص هٌْذع هَاد 25782

 √ √ شن صٌعشي جيؿْ 64820سب  06800اص سَافمي ---- --- 0 آجش ًؼَص ثبصاسيبة 25783
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