
 51تا تارید  اًجوي اقتصاز ایراى لیست اعضای پیَستِ

 5415 فرٍرزیي

 ًام ذاًَازگی ًام ردیف

 هیرزائی حجت اهلل 1

 کریوی هَغاری زّرا 2

 پرٍیسیاى فرضاز 3

 اًسایص یعقَب 4

 ذیرذَاّاى جعفر 5

 اٍالز  قرُ گَز هحوَز 6

 اهام ٍرزی قسرت الِ 7

 سَری اهیررضا 8

 اتراّین پَر سجاز 9

 اتحازی سحر 10

 اذگری لیال 11

 ارُ کص سلیواًی هحوس 12

 اسفٌسیاری هرضیِ 13

 اسواعیلی تاتک 14

 اصغری لیال  15

 اصفْاًی هحسي 16

 افطاری ضْرزاز 17

 اکثری جاتر  18

 اکثری هحسي 19

 اکثری ًگار 20

 اهیسٍار سیرٍس 21

 اهیسی زّرا 22

 اهیری حاهس 23

 اهیری عثسالٌثی 24

 ضتیاهیي ر ًارسیس 25

 اًجن ضعاع ًازیا 26

 اًصاری الِْ 27

 اًصاری هحسٌی هجیس 28

 اًَاری اتراّین 29

 ایراى زٍست هژگاى 30

 آرهي سیس عسیس 31

 آقاجری سیسجَاز 32

 آقاهیری سیس هحوس 33

 آقائی اهلل هحوس 34



 آقائی زاٍٍز 35

 تازهحوسی حسیي 36

 تاقری رقیِ 37

 ترتیاری تْرٍز 38

 ترات پَر هصطفی 39

 ترٍهٌس یًَس 40

 تلٌسقاهت زّرا 41

 تلَچی زتیسُ 42

 تْراهی هٌِْ فْیوِ 43

 پَرعثسی ًازًیي 44

 پیام فر هحسي 45

 تاتص آشر 46

 تقَی اهیر 47

 تیوَری تطری 48

 ثاقة حسي 49

 جاهساز هحوَز 50

 جاًثاز اهیراًی ضْاب 51

 جعفری هرضیِ 52

 جلیل ًتاج اهیری هرین 53

 جوطیسی ًسا 54

 جٌتی هطکاًی اتَالفضل 55

 جْاًفکر عثسالصالح 56

 جْاًی طاّرُ 57

 جَزاریاى فیض الِ 58

 چراتیاى ایواى 59

 چراغی زاٍز 60

 چطوی علی 61

 حاج تاتائی رؤیا 62

 حاجی غالهعلی 63

 حثیثی آزازُ 64

 حسي پَر اصغر 65

 حسي پَر کار ساالری یَسف 66

 حسٌی سیس هحوس 67

 حسیٌی زیٌة 68

 حسیٌی جْرهی سیس هحوس رضا 69

 حیات ًیا علی 70

 ذسازازی اٍیٌسیي فریسُ 71



 ذسیَی رفَگر سعیس 72

 ذرهی هقسم آزازُ 73

 ذسائی هرضیِ 74

 ذسرٍی عثسالحویس 75

 ذضری زازچقال هصطفی هاریِ 76

 ذَضکالم ذسرٍضاّی پرٍیس 77

 ذَضٌَزی عثسالِ 78

 ازاش زازُ ریطکاًیز پریٌاز 79

 زاًیالیاى آرش 80

 زاٍزی زاًیال 81

 زرذطٌسُ قْفرذی فاطوِ 82

 زرٍیطی علی 83

 زل اًگیساى سْراب 84

 زلیری چَالتی حسي 85

 زّقاى زازُ هجتثی 86

 زیي هحوسی هصطفی 87

 زیْین حویس 88

 شاکری زّرا 89

 راجی اسسآتازی هحسي 90

 رافعی ترٍجٌی هتیي 91

 رجثی سواعیلا 92

 رجثی ًژاز سیاُ پَش حیسر 93

 رحیوی رضا 94

 رزهجَ سیس اسواعیل 95

 رسَلی هرضیِ 96

 رضیسی زالرام 97

 رضیسی ًَتٌسگاًی سعیس 98

 رضازازُ کارساالری فاطوِ 99

 رضائیاى الِْ 100

 ریحاًی سیسعلی اکثر 101

 رئَف هْر هجیس 102

 رئیسی ٍرکاًی هحسثِ 103

 زارع ِسواً 104

 زاّسی اٍل هسعَز 105

 زًگٌِ ایواى 106

 زّسی ضْریار 107

 زیسی راضیِ 108



 سالک حسي 109

 سثحاًی سْیال 110

 سعسًٍسی علی 111

 سعسی پَر هحوسًثی  112

 سعیسی ضاّرخ 113

 سالطیي پرٍاًِ 114

 سلیواًی ارزضیر 115

 سِ ترازراى فاطوِ 116

 سیاف ززفَلی هرین 117

 ضاطر زریاب اطوِف 118

 ضاهلَئی اهیر 119

 ضاُ کرم اٍغلی هعصَهِ  120

 ضاّورازی تْرٍز 121

 ضاّورازی ئِ سریي 122

 ضریفی علی هراز 123

 ضعثاى راضیِ 124

 ضعثاًی هْرزاز 125

 ضعثاًی ٍحیس 126

 ضقاقی ضْری ٍحیس 127

 ضکری ًیا هْسی 128

 ضوس االحرار فرز فاطوِ 129

 ْثازیض کیَهرث 130

 ضْیسی آهٌِ 131

 ضْیسی سیس اتَالحسي 132

 ضیرذسائی ًازر هرین 133

 ضیرکاًی اهیي 134

 صاتری هٌصَرُ 135

 صازقی هرین 136

 صافی زستجرزی زاٍز 137

 صسری هحوس تاقر 138

 صفاری زازُ زیٌة 139

 صفرزازُ اسواعیل 140

 صوسی علی حسیي 141

 صوسیاى سٌاءالسازات 142

 صَفی سیٌا 143

 صیازی ًژاز عثسالکرین 144

 صیام ّسی 145



 صیاهی ًویي تْرٍز 146

 ضیاء تثار احوسی سیس هقساز 147

 ضیائیاى هْسیِ 148

 طثیثی جثلی هٌیژُ 149

 عثاس زازُ تاالر پطتی زّرا 150

 عثاس ًژاز قاسن 151

 عثاسی علی 152

 عثاسی غالهرضا 153

 عرتی قٌسکاًلَ اتراّین 154

 عسیسی سْیال 155

 علن الْسی هرین السازات 156

 علَی سیس َّهي 157

 علیراًی آشرزذت 158

 علی زازُ سعیس 159

 علی زازُ هحوس 160

 عیسی زازُ سعیس 161

 فرازهٌس حسي 162

 فرج زازُ زکریا 163

 فرجام ًیا ایواى 164

 فرّوٌس کاظن 165

 فرٌّگ زٍست هحوس 166

 ْافریَر تٌ الِْ 167

 فضلی هْرزاز 168

 فطرس هحوسحسي 169

 قاسوی اسحاق 170

 قاى تیلی حجت الِ 171

 قثائی آراًی زیٌة 172

 قرتاى زاز جْاًگیر 173

 قٌَاتی هٌا 174

 قَاهی اکرم 175

 کاضفی صفَرا 176

 کاضفی علیرضا 177

 کافی ًرگس 178

 کاکِء احوس 179

 کریوی هجتثی 180

 کریوی ًسریي 181

 کطاٍرزی سویِ 182



 کوالی زّکرزی پرٍاًِ 183

 کیاًی قلعِ سرز سرٍش 184

 گلچیي فر علیرضا 185

 لعلی هحوسرضا 186

 لقواًی تْرٍز 187

 هاُ آٍرپَر اهیرحسیي 188

 هجیسزازُ رضا 189

 هرسٍهی سعیس 190

 هرازی سیٌا 191

 هسگراًی هْسا 192

 هطْسی زازُ فاطوِ 193

 هطلثی یسیس هحوس هَس 194

 هطلثی هعصَهِ  195

 هظفری پَر ًسا 196

 هقسم زازُ رضا 197

 هکتَفی علیرضا 198

 هلک َّهي 199

 هلک ضعار طاّرُ 200

 هلک ًجاز هرین 201

 هلکیاى فرزاًِ 202

 هْسٍی فر هثیٌا 203

 هْسٍی علی تاتالَ تَحیس 204

 هْسٍی ًژاز حسیي 205

 هْسی زازُ هْرزاز 206

 هَسَی سیيهیرح 207

 هیرذاى سیسُ زًیا 208

 هیرزا اتراّیوی رضا 209

 ًاظن تْرٍز 210

 ًاظوی سجسی هحوَز 211

 ًثی زازُ حویسرضا 212

 ًجارزازُ ًگیي 213

 ًجفی زازُ سیسُ فاطوِ 214

 ًسریي زٍست طیثِ 215

 ًصر اصفْاًی هصطفی 216

 ًصرتی ًیگجِ هْسی 217

 ًصیری اقسم علی 218

 ًظری یهرتض 219



 ًعیوی پَر هحوسحسیي 220

 ًقص تثریسی تْرام 221

 ًَح پیطِ هرین 222

 ًَرعلی زازُ لیلی 223

 ًَرهحوسی ذسرٍ 224

 ًَرٍزی ّایسُ 225

 ًَری هعصَهِ  226

 ّازی زًَز تْرٍز 227

 ّاضوی سیسکاظن 228

 ّاضوی سجازی ًیوا 229

 ٌّرزاى علی 230

 ٍاحسی اصغر 231

 ٍاعظی هحوسصازق 232

 ٍاعظیاى حویسرضا 233

 ٍفازار فرزاًِ 234

 ٍیسی گطتاسة هحوساهیي 235

 ساعسی یسزاى 236

 هکثری سحر 237

 رحیوی اضکاى  238

 کریوی علَیجِ ًَضیي 239

 تراتی جَاز 240

 آضَری هلیکا 241

 گلَاًی اهیر هحوس 242

 زهسم تقی 243

 علی تگلی هحوس 244

 ساری ذاًی علیرضا 245

 ذسرٍضاّی افالکی علی 246

 زستیار فاطوِ 247

 تازپا هْسی 248

 افطارپَر هْال 249

 سْیلی کیَهرث 250

 ضیریٌی ترت صفری هیثن 251

 اتراّیوی صالح 252

 جْاًثرص فرحٌاز 253

 احوسی عاطفِ 254

 ًصاتیاى ضْریار 255

 علَی سیس احساى 256



 قَیسل زٍستکَئی صالح 257

 حوسزازُه پرٍیس 258

 سلیوی فر هصطفی 259

 اصغرپَر قَرچی حسیي 260

 ًاظن زازُ گَکی هرضیِ 261

 ترطی لطفعلی 262

 هَزب هحوس هْسی 263

 آتٌار ضْیاز 264

 زیٌی ترکواًی علی 265

 ازتی ارزکاًی حسیي 266

 تسٍی علی 267

 صٌسٍقی فرضیس 268

 


