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3230741388/09/11اسکلت ساز (درجه 1)1362فردوس0859358471281حسینرمضانی اکبريمحمد1500
3230831388/09/11اسکلت ساز (درجه 1)1370فردوس08500636040850063604محمدرضاشکرگزارهادي1503
3230851388/09/11اسکلت ساز (درجه 1)1369فردوس08500452820850045282علیرضاطهوريجواد1504
3230881388/09/11اسکلت ساز (درجه 1)1369فردوس08500485160850048516حسینمرجانیمیثم1505
3230921388/09/11اسکلت ساز (درجه 1)1370فردوس08500577790850057779رجبعلیمهرپرورعلی1507
3230941388/09/11اسکلت ساز (درجه 1)1370فردوس08500558650850055865غالمرضاندافیمیثم1508
3230581388/09/11اسکلت ساز (درجه 1)1368فردوس08500139920850013992محمد حسنآشوريمرتضی1511
3230631388/09/11اسکلت ساز (درجه 1)1353فردوس0859298779202اسدالهبه نژادولی1515
3230641388/09/11اسکلت ساز (درجه 1)1371فردوس08500767140850076714رضاتقی زادهصمد1516
3230691388/09/11اسکلت ساز (درجه 1)1354بابل20617439781045ناصردرزي نژاد اسبویعقوب1518
3230701388/09/11اسکلت ساز (درجه 1)1365فردوس08599484556قرباندلیرغالمرضا1519
2031611391/09/11اسکلت سازدرجه 1 (تمدید پروانه نوبت اول)1370فردوس08500636040850063604محمدرضاشکرگزارهادي772
2031771391/09/15اسکلت سازدرجه 1 (تمدید پروانه نوبت اول)1353فردوس0859298779202اسدالهبه نژادولی839
2031541391/09/11اسکلت سازدرجه 1 (تمدید پروانه نوبت اول)1362فردوس0859358471281حسینرمضانی اکبريمحمد1436
3179821388/05/25آرماتوربند (درجه 1)1370ح1نهبندان56300102550علیرضادرکیعلی741
3179831388/05/25آرماتوربند (درجه 1)1358ح5بیرجند065153704548غالمرضاعباسیحسین742
3179841388/05/25آرماتوربند (درجه 1)1364ح2بیرجند563998561520علیدره کیعباس743
3179851388/05/25آرماتوربند (درجه 1)1366ح7بیرجند0653343345190عباسقربانی درحمحمد744
3179861388/05/25آرماتوربند (درجه 1)1350ح1نهبندان56392642254266غالمرضادرکیعلیرضا745
3179871388/05/25آرماتوربند (درجه 1)1365ح5بیرجند065335984521محمدکاوسیعلی746
3230871388/09/11آرماتوربند (درجه 1)1351شمیران04528257511058علیفرهاديحسین1525
3230931388/09/11آرماتوربند (درجه 1)1359فردوس08593370061242سیدعلیمیرزائیسید جواد1527
61907851390/07/23آرماتوربند (درجه 1)1365قاین088993868733حسینقومنجانیهادي3397
61907841390/07/23آرماتوربند (درجه 1)1345قاین08892809324سیدرمضانابراهیمیسیدمحمد3398
1736581390/11/20آرماتوربند (درجه 1)1336قاین08895291406حسنسعادتیمحمدحسین4142
1747221391/02/24آرماتوربند (درجه 1)1344طبس08396928623حسینمکاريحسن425
1747701391/03/08آرماتوربند (درجه 1)1361فردوس0859353702768غالمرضاحمامچیحسین443
2032801391/10/03آرماتوربند (درجه 1)1360قاینات088940136554رمضانساالريمجید963

2031471391/09/08آرماتوربند (درجه 1)1362بیرجند0651927781920عیسیصالحیعلیرضا1385
2031461391/09/08آرماتوربند (درجه 1)1360بیرجند0651874793635عیسیصالحیمحمدرضا1386
2033531391/10/06آرماتوربند (درجه 1)1363بیرجند06519697002082مهديتوانامحسن1714
3167561388/04/16آرماتوربند درجه 13611ح6 بیرجند52393783812056غالم نبیصحراییحسن626
3167571388/04/16آرماتوربند درجه 13711ح2 درمیان52300287775230028777اسماعیلصادقی آوازابراهیم627
1736601390/11/20بتن ساز و بتن ریز  درجه 13361قاین08895291406حسنسعادتیمحمدحسین4143
2032781391/10/03بتن ساز و بتن ریز  درجه 13601قاینات088940136554رمضانساالريمجید935
3230791388/09/11بتن ساز و بتن ریز (درجه 1)1355فردوس0859306402287سید عباسرهی باغستانیسید حسین1501
3230671388/09/11بتن ساز و بتن ریز (درجه 1)1359فردوس0859328589401غالمرضاجوان سرندحسین1530
3235781388/09/28بتن ساز و بتن ریز (درجه 1)1352حوزه2مشهد09314995506238حیدرچوپانیهاشم1729
3235791388/09/28بتن ساز و بتن ریز (درجه 1)1360حوزه22مشهد09424903471237سیدمحمدسیدغالمیسیدعلی اکبر1730
2031631391/09/11بتن سازوبتن ریزدرجه 1(تمدید پروانه نوبت اول)1355فردوس0859306402287سیدعباسرهی باغستانیسیدحسین805
2032291391/09/25بتن سازوبتن ریزدرجه 1(تمدید پروانه نوبت اول)1359فردوس0859328589401غالمرضاجوان سرندحسین881
3230711388/09/11برقکار ساختمان (درجه 1)1368فردوس08500057440850005744محمد حسندهقان زادهمحمد1499
61907261390/07/19بناي سفت کار  درجه 13541قاین088935501012عباسچدانیحبیب3379
61907271390/07/19بناي سفت کار  درجه 13471مشهد09338800226742مرتضی قلیچدانیمحمدرضا3380
61907291390/07/19بناي سفت کار  درجه 13231قاین08894704722رمضانحسینیغالمحسن3381
61907871390/07/23بناي سفت کار  درجه 13531قاین088934708514موسیمالئی علی آبادزین العابدین3399
61907881390/07/23بناي سفت کار  درجه 13451قاین08892797993موسیمالئی علی آبادقاسم3400
61907861390/07/23بناي سفت کار  درجه 13641قاین088989911837عبدالهبراتیبالل3401
61917181390/08/28بناي سفت کار  درجه 13401بیرجند56398312272حسینعلیساالرپورعباسعلی3436
61943011390/11/05بناي سفت کار  درجه 13351فردوس085962274616حسینقاسمی بیدسکانغالمرضا4012
61942991390/11/05بناي سفت کار  درجه 13361فردوس085945057012حجی محمددالورمحمدحسن4013
61942981390/11/05بناي سفت کار  درجه 13311فردوس08596115746علیمرادجاري خانکوكرمضان4014
61943001390/11/05بناي سفت کار  درجه 13391طبس08396730279سیدمحمدسیداحمديسیدحسین4015
61942971390/11/05بناي سفت کار  درجه 13371فردوس0858953668593محمدپاسبانذبیح اله4016
1736081390/11/17بناي سفت کار  درجه 13441فردوس0859265722237حسنمزدستانعباسعلی4075
1736591390/11/20بناي سفت کار  درجه 13361قاین08895291406حسنسعادتیمحمدحسین4144
1736991390/11/20بناي سفت کار  درجه 13471فردوس0859275957115غالمرضاکنعانیاسماعیل4145
61950081390/12/06بناي سفت کار  درجه 13371فردوس0859240509227حسنفریديغالمرضا4157
61954721390/12/17بناي سفت کار  درجه 13601قاین088940055517محمدحسینفیروزيعلی4194

2037021391/11/26بناي سفت کار  درجه 13421بیرجند06525999741محمدمیرمحمدحسین3
1746821391/02/18بناي سفت کار  درجه 13621قاین088941957453رضارافعیاسماعیل421
1749351391/05/12بناي سفت کار  درجه 13481بیرجند0650973747351محمدیوسفیمصطفی527
1748131391/03/16بناي سفت کار  درجه 13431بیرجند06522003972یوسفنوريمحمدحسین710
1748141391/03/16بناي سفت کار  درجه 13431بیرجند06526794471محمدهنرمندحسین711
1748121391/03/16بناي سفت کار  درجه 13521بیرجند5639558695248علینخعی پورغالمرضا712
2030481391/08/21بناي سفت کار  درجه 13371بیرجند06521787821حسینکوشهغالمحسین778
1748491391/04/17بناي سفت کار  درجه 13361فردوس08596253039سیدهاشمنقوي مقدمسیدحسین781
2030751391/08/27بناي سفت کار  درجه 13511قاین0888465335849علیضابطهحسن803
1749321391/05/12بناي سفت کار  درجه 13491درمیان52397585814غالمرضاسپاهیعلی محمد818
1749701391/06/14بناي سفت کار  درجه 13391قاین0888356439679حسنمحمديمحمد899
2033541391/10/06بناي سفت کار  درجه 13631بیرجند06519697002082مهديتوانامحسن991
2033761391/10/17بناي سفت کار  درجه 13631بیرجند523979606810محمدخسرويامین1018
2034511391/10/26بناي سفت کار  درجه 13391بیرجند065259036522علیبارانیحقداد1051
2034581391/10/26بناي سفت کار  درجه 13601قاینات08896781114غالمرضاعربحسین1077
2030091391/08/08بناي سفت کار  درجه 13531بیرجند0651073057318براتسبزه جوعلی1185
2037551391/12/12بناي سفت کار  درجه 13471بیرجند52395037881036محمدحسینرسولیمومن1227
2036271391/11/17بناي سفت کار  درجه 13611قاینات08894098625قاسمقاسمیابوذر1860
2036281391/11/17بناي سفت کار  درجه 13591قاینات0888490682598قاسمقاسمیامین اله1861
2036291391/11/17بناي سفت کار  درجه 13631قاینات088970196241عیدمحمدنباتیمجید1863
3230731388/09/11بناي سفت کار (2)1354رامیان48793452532075صفرعلیرامشینیمحمد رضا1532
3230811388/09/11بناي سفت کار (2)1356فردوس085930784038محمدسلیمانیانحمید1534
3230911388/09/11بناي سفت کار (2)1364فردوس08599457311قربانمهدي زاده خانکوكهادي1536
3194511388/06/26بناي سفت کار (درجه 1)1343ح5 بیرجند52397468019حاجیخورشیديعلی اکبر980
3194521388/06/26بناي سفت کار (درجه 1)1349ح3 درمیان5239457697639غالمحسینعابدینیحسین981
3194531388/06/26بناي سفت کار (درجه 1)1338ح5 بیرجند52397342325احمدعلی پورابراهیم982
3204601388/07/13بناي سفت کار (درجه 1)1354بیرجند06523760964حسینآفتابیرضا1094
3230591388/09/11بناي سفت کار (درجه 1)1366فردوس08598936262736مسلماسپان برامین1512
3230621388/09/11بناي سفت کار (درجه 1)1357فردوس08596760132رجبعلیبخشیمحمد1514
3230751388/09/11بناي سفت کار (درجه 1)1357فردوس085931322096رضاروشناحمد1520
3230761388/09/11بناي سفت کار (درجه 1)1365فردوس08598836811743رضاروشنجعفر1521
3230771388/09/11بناي سفت کار (درجه 1)1353فردوس0859298272152رضاروشنعلی1522
3230781388/09/11بناي سفت کار (درجه 1)1358فردوس0859322327506رضاروشنمحمود1523
3235241388/09/24بناي سفت کار (درجه 1)1360قاینات088940055517محمد حسینفیروزي سفتوكعلی1711
3237571388/10/01بناي سفت کار (درجه 1)1356بیرجند56397906795غالمحسینخداداديابراهیم1856
61926121390/09/29بناي سفت کار درجه 13692فردوس08500419370850041937محمدحسنقبادي برونمحمداسماعیل3826
61940001390/10/27بناي سفت کار درجه 13662طبس08399204822111سید عباسمحموديسید علی4004
2031581391/09/11بناي سفت کاردرجه 1(تمدیدپروانه-نوبت اول)1357فردوس08596760132رجبعلیبخشیمحمد801
2031511391/09/11بناي سفت کاردرجه 1(تمدیدپروانه-نوبت اول)1357فردوس085931322096رضاروشناحمد806
1749001391/04/31بناي سفت کاردرجه 1(تمدیدپروانه-نوبت اول)1366بیرجند0653343825238علیرضاقضایی درححسین814
2034631391/10/26بناي سفت کاردرجه 1(تمدیدپروانه-نوبت اول)1344قاینات652987999429علی گداجعفريعباس1056
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2031621391/09/11بناي سفت کاردرجه 1(تمدیدپروانه-نوبت اول)1349فردوس0858874180277غالمرضامرزيغالمعلی1332
2031551391/09/11بناي سفت کاردرجه 1(تمدیدپروانه-نوبت اول)1365فردوس08598836811743رضاروشنجعفر1333
2031781391/09/15بناي سفت کاردرجه 1(تمدیدپروانه-نوبت اول)1358فردوس0859322327506رضاروشنمحمود1384
2033451391/10/04بناي سفت کاردرجه 1(تمدیدپروانه-نوبت اول)1353فردوس0859298272152رضاروشنعلی1540

3115411387/11/14تعمیر کار اتومبیل هاي سواري بنزینی1361بیرجند06519046511183حجی علییوسف پورهاشم19
3115401387/11/14تعمیرکار برق خودرو1362بیرجند06519456582708محمدخردپژوهمجتبی18

3193951388/06/26در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 1)1396بیرجند06401169730غالمرضاتبسمیمصطفی971
3193961388/06/26در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 1)1361بیرجند0650939298407محمدزنگوییتقی972
3193971388/06/26در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 1)1361بیرجند0650939281406محمدزنگوییعلی973
3193981388/06/26در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 1)1360بیرجند06421210636محمدحسینعبداللهی شیخ آبادحسین974
3395151389/10/29در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 1)1367قاین08898558032803حسنبهروشاحمد1645

3130491388/01/17رایانه کار درجه 13682بیرجند06400571280640057128مهديحسین زادهعصمت12
3230601388/09/11سنگ کار (درجه 1)1360فردوس085933883586حسناکبري رمضانیعلیرضا1513
3230651388/09/11سنگ کار (درجه 1)1358فردوس0858869233351محمد حسنتنهاییمحمد رضا1528
3230821388/09/11عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 1)1363فردوس0859372944753امین الهشریفیعلیرضا1502
3230841388/09/11عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 1)1357فردوس0859315096283علیجانصداقت پورمهدي1535
2031601391/09/11عایق کاررطوبتی وآسفالت کارابنیه درجه 1(تمدید پروانه نوبت اول)1357فردوس0859315096283علیجانصداقت پورمهدي844
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3431721390/01/24فن ورز اسکلت فلزي1364بیرجند5639953543122محمدخانه بادرضا382
2033561391/10/06قالب بند و کفراژبند (درجه 1)1363بیرجند06519697002082مهديتوانامحسن993
3129611388/01/17کارگر  عمومی عایق کار رطوبتی درجه 13583فردوس0859324419715محمودفیاضیانحسین70
3129651388/01/17کارگر  عمومی عایق کار رطوبتی درجه 13573فردوس0858877325279سیدمهديکاظمیسیدجلیل74

3134651388/01/25کارگر  عمومی عایق کار رطوبتی درجه 13313ح3درمیان523982531913غالمرضادودويحسین228
3145341388/02/01کارگر  عمومی عایق کار رطوبتی درجه 13653بیرجند065333020028حسینهریونديعلی اکبر353
3146541388/02/10کارگر  عمومی عایق کار رطوبتی درجه 13623موسویه08896935019رمضاناکبريمهدي420
3146551388/02/10کارگر  عمومی عایق کار رطوبتی درجه 13643موسویه088994902624علی دادعابدي مقدمحسین421
3154091388/03/10کارگر  عمومی عایق کار رطوبتی درجه 13663ح 5 بیرجند065335571829محمد حسینیعقوبیحسین521
3167581388/04/16کارگر  عمومی عایق کار رطوبتی درجه 13273ح3 درمیان523981848713حسینکارگرغالمحسین628
3167881388/04/16کارگر  عمومی عایق کار رطوبتی درجه 13703فردوس08500596580850059658محمدحسینفریديمسلم658
3167891388/04/16کارگر  عمومی عایق کار رطوبتی درجه 13623فردوس085869302110319مرحوم ابراهیمموزه دوزعلی659

61885021390/06/06کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13693بیرجند06401555450نصرت اهللاگرگانیمرتضی2944
61885001390/06/06کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13683بیرجند06400889370محمد علیخواجويمجید2945
61885031390/06/06کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13683بیرجند06400910590محمد قاسمکیانیعلیرضا2946
61884991390/06/06کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13673بیرجند065335738982حسنحسینیمحمود2947
61885011390/06/06کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13663بیرجند0653339801452محمد علیدروهیعلی2948
61887501390/06/07کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 413593بیرجند56397947551محمدکشتگرعلی3003
61887471390/06/07کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13613نهبندان56397984598ماشاءالهبخشیحسین3004
61887491390/06/07کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13573نهبندان5639432543484محمدغمدیدهعزت اله3005
61887481390/06/07کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 413683بیرجند06400333850640033385محمدتواناایمان3006
61889141390/06/08کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13553قاین088936928364حسنلعلحسین3071
61888941390/06/08کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13563قاین08882487510غالمرضابنی اسديمحمد3072
61889271390/06/08کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13643بیرجند06523936671نورمحمدبیکیعلی3073
61889301390/06/08کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13643قاین08894337555موسیصفريمحمدحسین3074
61889291390/06/08کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13453قاین08892796166غالمرضاساالري ثقورياحمد3075
61889311390/06/08کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13373قاین088921325965محمد حسننوريبرات3076
61889281390/06/08کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13473قاین08892988317محمدحسینجانیحبیب اله3077
61889261390/06/08کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13563قاین088937774150بهراماکرمیعلی3078
61890401390/06/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13603ح7 بیرجند523963707573غالم سروخسروي طبسحمید3163
61890381390/06/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13553ح7 بیرجند52391871342252محمد گلحمیدي طبسعبدالحکیم3164
61890371390/06/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13603ح5 بیرجند06530338423علیآخونديموسی3165
61891151390/06/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13653بشرویه0859962547648حسنتفقدي نظریانمحمد3166
61890391390/06/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13633ح1 درمیان523954725462محمد گلحیدري فورگایوب3167
61890411390/06/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13663ح3 بیرجند06400310640640031064حسنسرزهیامین3168
61890421390/06/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13703ح1 بیرجند06401963650640196365علی اکبرسرزهیمسعود3169
61891141390/06/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13633بشرویه085986286065حسینآذريحسن3170
61891161390/06/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13673بشرویه08599682351217حسنچوداريجواد3171
61891121390/06/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13483ح3بیرجند0650554213335حسینشکريغالمعلی3172
61891111390/06/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13663ح6بیرجند523997235417محمدحسینرومیمهدي3173
61893491390/06/26کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13573فردوس08589260671877اسدالهناصريعباس3258
61893451390/06/26کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13593قاین0888465963907براتعابدینیاسماعیل3259
61893501390/06/26کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13673فردوس08500017810850001781محمدنجاردوحصارانمسعود3260
61893481390/06/26کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13653فردوس085994126488عباسساالریانمهدي3261
61893601390/06/26کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13673فردوس08598949592868عباسعربیحسن3262
61903511390/07/16کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13633قاین0889078785663محمدصادقرضاییمحمدرضا3321
61903001390/07/16کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13723قاینات08801536800عیسیخنده روحسین3322
61903051390/07/16کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13713قاینات08801609770علی محمدصادقی تیغابحسن3323
61903061390/07/16کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13703قاینات08801214590علیصادقی تیغابحسین3324
61903021390/07/16کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13693قاینات08800758720محمدشتربان تیغابعلی3325
61903031390/07/16کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13703قاینات08801981920یوسفصادقیرضا3326
61903011390/07/16کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13693قاینات08800637500رجبزارعیهادي3327
61903041390/07/16کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13733قاینات08801944640رمضانصادقی   تیغابحسن3328
61908851390/07/30کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13653فردوس0859921107424غالمحسینخفاجهمجید3404
61911851390/08/03کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13563ح7 بیرجند523959066413غالمحسینطحان فورگمحمد عظیم3412
61913011390/08/10کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13683قاین08800429740محمد علیترسی سفتوکیمجتبی3415
61939531390/10/25کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13683فردوس08500138010850013801حسنناصري زادهعلی3993
1738231391/01/07کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13693فردوس08500467180850046718حسینشهریاريمسلم205
1741131391/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13583فردوس0859324370711محمدحسنفرامرزيعباس207
1740931391/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13673فردوس085994617740علیجمالحمید374
1740991391/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13603طبس08397433861حسیندرویشمحمود375
1740861391/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13593فردوس0859325946137غالمرضابرزگرعلیرضا376
1747661391/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13553فردوس0858715686511عباسقیصرياکبر446
1749091391/05/01کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13353فردوس085962115450عباسآشوريمحمدحسن530
2029751391/07/22کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13663بیرجند065319456010692ابراهیمپردلسعید688
1748191391/03/21کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13563فردوس08595449074محمدرستم پورحسن718
1748201391/03/21کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13553فردوس08595379351غالمرضازارعیمهدي735
1748251391/03/21کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13453قاینات088958346312غالمحسینزحمتیمحمدعلی739
2032831391/10/03کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13683قاینات08800039520محمدحسینیعلی951
1750321391/07/02کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13603بیرجند0651475309258سیدحجیباقريسیدغالمرضا998
2029711391/07/18کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13633بیرجند06522614184غالمحسینایوبیرضا1106
1748361391/04/06کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13593قاین08893943426غالمرضاعبدالهیمهدي1430
2031811391/09/15کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13653بیرجند563994345973شریفمحموديعبدالرئوف1439
1742051391/01/20کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13613نهبندان56397984326رضاصادقیانعلیرضا1688
1742061391/01/20کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13673نهبندان563996492841رضاصادقیانمحمدرضا1689
1742071391/01/20کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13633زاهدان3621259457200تاج محمداردونیمحمود1690
2034181391/10/21کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13593بیرجند06527532802غالمرضارضاییمحمود1708
2034171391/10/21کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13553بیرجند06510477221385غالمرضارضاییعباس1709
2035151391/11/01کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13633قاینات088942906510محمدرضافیروزيهادي1800
2036171391/11/12کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13683فردوس08500219010850021901محمد رضادانشورمجتبی1828
2036331391/11/17کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13533قاینات08893447877محمدرضارضائیحسین1865
2037881391/12/19کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13673قاینات08800006430حسین رضاسبزکارابوالفضل1896
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2037941391/12/19کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13623قاینات0888815018614خداداددوستیدوست محمد1906
1742041391/01/20کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 413643بیرجند563996464213خدابخشمحسن زادهابراهیم2179
1742081391/01/20کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 13663زاهدان36218209659988حسینباقريصادق2180
1742091391/01/20کارگر عمومی اسکلت ساز  درجه 413673بیرجند563996775717غالمرضاامام داديمهدي2181
3169001388/04/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360ح 5بیرجند0651475309258سید حجیباقريسید غالمرضا687
3176491388/05/13کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365ح7 بیرجند5239914801130ملک علیده مردهعبداهللا723
3176501388/05/13کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362ح7 بیرجند523954663036رسولساالريابراهیم724
3176511388/05/13کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364ح6 بیرجند523997683121محمدبراتی مطلقعلی725
3180341388/05/25کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین0889081141899غالمحسینوطن دوستمحمد791
3180351388/05/25کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1338قاین088953734818محمدوطن دوستغالمحسین792
3180361388/05/25کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369قاین08800607860غالمحسینوطن دوستعلی793
3180371388/05/25کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364قاین0889833079530ابراهیموحدتیاسماعیل794
3180381388/05/25کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360قاین088980365113عباسخیامیصادق795
3180391388/05/25کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361قاین088941007026عباسجانیحقداد796
3194551388/06/26کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362ح5 شاهرود459205547097محمد حسینصادقیعبدالغفور984
3219851388/08/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364بشرویه08599794823عباساکبريمسلم1154
3220071388/08/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363بشرویه0859864472226اکبرمیرشاهیجواد1171
3220091388/08/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367بشرویه08599676891162اکبرمیرشاهیمصطفی1173
3222591388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1342قاین65298715352حسیناحمديرمضان1255
3222601388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369قاین08800683610نور محمدچوپانیغالم حسین1256
3222611388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371قاین65200042190نور محمدچوپانی بهمن ابادعبد اهللا1257
3222621388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1342قاین65298715271عبداهللاچوپانی بهمن ابادنور محمد1258
3222631388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاین6529970045141جان محمدچکشیغالمحسین1259
3222641388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1337قاین65298511518اله دادچکشیمحمد رحیم1260
3222651388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1372قاین65200153344عزیز محمدچکشیناصر1261
3222661388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371قاین65200088340غالم نبیحسینی نژادمحمد1262
3222671388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370قاین08801120770عید محمدخالقی بهمن ابادحامد1263
3222681388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350قاین652990206630مرادخسروياسماعیل1264
3222691388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین652996957894ذبیح اهللاخیر خواه بهمن ابادحبیب اهللا1265
3222701388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1330قاین652983149512میر محمددرينور محمد1266
3222711388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356قاین652992340363درمحمدعباسیغالمرضا1267
3222721388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360قاین6529698280137احمدعطاییرسول1268
3222731388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1353قاین652991188120عزیزعطاییقربان1269
3222741388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاین6529970061143اکبرعلی محمديمنصور1270
3222751388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358قاین6529692959806قلندرگلزاريمحمد ظاهر1271
3222761388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360قاین65299317596غالمرضاگندمکارهادي1272
3222771388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1353قاین652991343218نور محمدمحمدي فندختعبد الرئوف1273
3222781388/08/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1337قاین65298511194اله قلینظري بهمن ابادغالم یحیی1274
3226441388/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359ح 3 بیرجند065288784884رمضانشهاباديحسین1384
3226451388/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350ح 3 بیرجند06512085482483رمضانشهاباديعلی1385
3227171388/09/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360بشرویه0859844838217عباستوکلیانمحمد1402
3227181388/09/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366بشرویه0859954218246غالمرضارحیمیانعباس1403
3227191388/09/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366بشرویه0859964280822حسنرضازادهعلی1404
3227281388/09/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363بشرویه0859863697148حسینفرهمندجواد1413
3231801388/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365بیرجند06531369864934بهروزحاجیانعلیرضا1604
3231821388/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1357بیرجند06522944138حاجی محمدخانه عنقاعلیر ضا1606
3231861388/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368بیرجند06400519310عیسیزارعکاظم1610
3231891388/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1357بیرجند06515120261012غالمسلیمانیسنجر1613
3231911388/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355بیرجند2140862155357حبیب اهللاکوهستانیرضا1615
3231941388/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365بیرجند563994345973سریفمحمودعبد الرئوف1618
3231991388/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350درمیان52395421631اسماعیلیحیی ناديغالم1623
3233031388/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356ح 2درمیان5239164861486عبدالرحیمآدوشیاکبر1636
3233101388/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367ح  7 بیرجند5239915865236ملک علیده مردهحفیظ اهللا1643
3233131388/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365ح 2 درمیان5239965201129محمد رسولشعبانیمحمدصدیق1646
3233141388/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369ح 7 بیرجند06401476410640147641علیرضاشعبانی نوغابداود1647
3233201388/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366ح 1 ایرانشهر35801647243580164724عبداهللایوسفیالیاس1653
3234641388/09/19کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1354بیرجند523967940110حاجیقربانیاحمدعلی1696
3236601388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین088989944470اسماعیلآزادمجید1759
3236641388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358بیرجند563953543168محمدعلیاحمديمحمدحسین1763
3236721388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین094523240310170علیاسماعیلیحسن1771
3236761388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1344قاین65298812473اسماعیلافسامحمد1775
3237161388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360قاین6529664432468محمد علیپردلروح اله1815
3237221388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین0889899870113عباسجانیعلی اکبر1821
3237261388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370قاین08801064680حسینعلیجانی بمرودجواد1825
3237341388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1357قاین08884191121933محمد علیجهان بخشی نوقابمحمد1833
3237401388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368قاین08800360360محمدحسنی اسد ابادمرتضی1839
3237611388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین088994812772رضاخشنودياکبر1860
3237731388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361قاین088940891228غالمعلیدلیلی مقدمعلیرضا1872
3237961388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360قاین65299355173مهديروحیعلیرضا1895
3238051388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1346قاین11111111114رمضانزارعیمحمد حسین1904
3238061388/10/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1349قاین08896078268رضازارعیمحمد رضا1905
3238371388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1348بیرجند5639318724679حسینعلی پورحبیب1916
3238551388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1349قاین088932003927حسینصائبینظر1934
3238561388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360قاین08898051643ابراهیمصادقیقاسم1935
3238571388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356قاین08898003165ابراهیمصادقیمحمد1936
3238581388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1353قاین088963505641محمد حسینصادقی تیغابعلی اکبر1937
3238621388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1344قاین000000001112ابراهیمعباسیاسماعیل1941
3238671388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین652994758240ابراهیمعزیزي بهلولیاسماعیل1946
3238681388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356قاین088937689130عباسعفیفهمحمدرضا1947
3238691388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1352قاین08894375056غوث الدینعلیپورحسین1948
3238701388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1346قاین5239351953526محمد حسینغریبمحمد رضا1949
3238721388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369قاین08800731520حسینغالمیعلیرضا1951
3238731388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356قاین65296833561007کماچعلیغالمیمحمد1952
3238761388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1341مشهد07031725309جمعهفرحیعلی محمد1955
3238771388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین0944219421182علی محمدفرحیمحسن1956
3238781388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366قاین0000000000153علیجانفیروزيحجت1957
3238811388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369قاین08800706840محمد علیقاسمیامید1960
3238821388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366قاین0889900701192محمد علیقاسمیعبد المجید1961
3238831388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356قاین652992473618محمد رضاقربانیحسین1962
3238841388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین088942685634عباسقلی پورغالمحسین1963
3238861388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین088994809769ناصرکاظمیمهدي1965
3238901388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1352قاین0731504909345محمدکمائیاسماعیل1969
3238911388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1336قاین088952888819محمد حسنکوهکنرمضان1970
3239001388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364قاین0889829896212سید علی اکبرمیرزازادهسید حسین1979
3239041388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364قاین088989884710ابراهیمنامی اسد ابادمجتبی1983
3239051388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1341قاین652979525118محمدنورشاهی بهلولیرمضان1984
3239061388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین65299514664علینورشاهی بهلولیمهدي1985
3239281388/10/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1346قاین08897789495حسینیهشتیانعلیرضا2007
3245621388/10/20کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362بیرجند06523906683اکبرآراستهعلی2158
3245631388/10/20کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355بیرجند06510477221385غالمرضارضاییعباس2159
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3245641388/10/20کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359بیرجند06527532802غالمرضارضاییمحمود2160
3246441388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362قاینات08896901465مختاردرمانیعلی2256
3246451388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1353قاینات08896372023مختاردرمانیمحمدباقر2257
3246461388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1351قاینات08896217052مختاردرمانیمصیب2258
3246521388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362بیرجند052397893525علیرضادالکهمصطفی2264
3246531388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361تهران00757549163430عبدالهرحمانی اصلهادي2265
3246541388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1353قاینات08893447877محمد رضارضاییحسین2266
3246611388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366قاینات0889934347153محمد علیزراعتیمهدي2273
3246621388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363بیرجند06526952316رجبشبانیمحمد رضا2274
3246731388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاینات0889936341352رضا علیکوه شکنمجتبی2285
3246741388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاینات088969995149رمضانکوه کنحسین2286
3246751388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361قاینات088968319015رضاعلیکوه کنحمید رضا2287
3246801388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358بیرجند052398903714علی اکبرمحمودياحمد2292
3246821388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاینات0889935238242غالم حسنمرداديکاظم2294
3246841388/10/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360قاینات088960674928محمد علیمعطلیغالمحسن2296
3250181388/10/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363ح3بیرجند06530944691محمدرضامحمدي مقدممحمدعلی2514
3250191388/10/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369ح3بیرجند06401340510محمدرضامحمدي مقدمابراهیم2515
3250201388/10/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358ح5بیرجند065153704548غالمرضاعباسیحسین2516
3252191388/11/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین088942906510محمد رضافیروزي سفتوكهادي2541
3262021388/12/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370قائن08800949410حبیب الهدهقانپورحمید2774
3262041388/12/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360قاین0888731965232محمدزحمت دوسترضا2776
3262051388/12/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قائن00000000000حسین رضاسبزیکارابوالفضل2777
3262091388/12/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369قائن08800500120احمدصادقی تیغابمحمود2781
3262121388/12/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370قاینات08800969010اسمعیلصوفیبهزاد2784
3262191388/12/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362قاین088969186124محمد حسنقومنجانیغالمرضا2791
3262221388/12/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367 قائن08800017040نصیرکوهنوردرضا2794
3262421388/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاینات0889901325254احمدصاحبیحجت2807
3262351388/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371قائن08801273250غالمرضامیرزازادهجواد2808
3262371388/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین088970288812حبیب اهللانعمتیمحمد2810
3262381388/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368قاین08800419610محمدوطن دوسترضا2811
3262411388/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360قاین0889047081132غالمحسینیاريصفدر2814
3262961388/12/09کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین0889074836268غالمرضاابراهیمیعلی2848
3263791388/12/09کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355قاین088902653111غالمرضاخاکیمحمد علی2931
3264311388/12/09کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین08898175291غالمحسینشاکريعلی2983
3266301388/12/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1349قاین088960487817غالمحسنصادقیابراهیم3136
3266331388/12/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356سبزوار0793500249646حسنصباحی رادجعفر3139
3266521388/12/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364قاین0889833702593رضاقریبیحسین3158
3266551388/12/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370قاین08800995010داد علیگزختعبد الرحیم3161
3266621388/12/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358قاین6529767800488کلوخ محمدمیريابراهیم3168
3266661388/12/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1357گناباد0919344720284محمدناصحمسعود3172
3266681388/12/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361قاین088968314110علی محمدوقاريجعفر3174
3266721388/12/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368قاین08800399140حسینیوسفزادگانمحمود3178
3272051388/12/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369قاین08893207481اسحاقحبیبی کیامحمد رضا3258

3282671389/01/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1343زاهدان362015228415335احمدصبوريمحمدمهدي2
3282681389/01/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356قائن08896566811حسنصحراگردمحمد3
3282691389/01/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365ورامین04219770351364حاجیموسیوندطیب10
3282701389/01/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362بروجرد0413152578558رحمنیاراحمديحسین11
3285081389/01/09کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359قاین08893868214محمد علیماهرمحمد رضا37
3292491389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365ح7 بیرجند523993800854علمآوازيمحمد رضا124
3292501389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361ح7 بیرجند523968584324اله یارپروایونس125
3292511389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356ح7 بیرجند5239075379546گلزارتباینیحامد126
3292521389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367ح7 بیرجند5239963606331محمد حسینتباینیمحمد127
3292531389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370ح 3 درمیان52300164855230016485خدادادخسرويجاللدین128
3292541389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361ح3 درمیان523990214319عبدالحمیدخسرويعبدالرحمان129
3292551389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370ح3 درمیان52300249255230024925احمدزارعیعبدالرحمان130
3292561389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360ح2 درمیان52396838838نور الدینعبرانیحسین131
3292571389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363ح3بیرجند06533212793غالم رضامرکیعلی132
3292581389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361ح2 بیرجند06528940384محمد رضاموديسعید133
3292591389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366ح7 بیرجند5239944210218محمدکاظمیوحید134
3292601389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365ح7 بیرجند523991448698علی اکبرکاوسیمحمد علی135
3292611389/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367ح7 بیرجند5239936358116رمضانیعقوبیفرهاد136
3293841389/01/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350قائنات088884289925علیساالري فرمحمد199
3293851389/01/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359تربت حیدریه0701082011364غالمحسنشفیعی نژادابراهیم200
3293861389/01/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364بیرجند065329050015علیعابدینی واشانفاضل201
3293871389/01/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369بیرجند06401335250علیرضاگورکانیامین202
3293881389/01/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350بیرجند0650565673277اکبرکالته بجديحسن203
3295561389/01/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366بیرجند523996068250رضاآتشیعلی289
3295691389/01/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364بیرجند0653270348104محمدجهان آورعلی اکبر302
3295741389/01/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356بیرجند06527498601نیازحسینایی ججگایرج307
3295751389/01/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362بیرجند06521240038محمودحسینیجواد308
3295781389/01/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360قاین08898051724حسینحسینیهاشم311
3295971389/01/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366بیرجند0653251939169محمدعلیصبحیجواد329
3296131389/01/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364بیرجند065337047410ذوالفقارمهديعلی اصغر345
3296331389/01/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361فردوس0859353362734حسنرضا زاده چوداريمهدي358
3296361389/01/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1357فردوس0859314839257مسعودمقدس زادهوحید361
3298501389/02/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366فسا257277174856عباسعلیاوالدحسینحسین399
3298511389/02/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359فسا25723292201یداهللاپیريروح اهللا400
3298521389/02/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1351بیرجند0650462181213خدادادجانیمحمد401
3298551389/02/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363فسا25600427460ابراهیمسعیدسعید404
3298561389/02/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362بیرجند06523903232کلوخ رضاشکروییمهدي405
3298571389/02/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361فسا2571289421635ایازصادقیعبدالمحمد406
3298581389/02/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365فسا257277154336ایازصادقی واصل آباديعبدالمهدي407
3298591389/02/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1353فسا2571288512547محمدعشرتیسعید408
3298631389/02/04کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361قاین06526478123محمد علیجوانشیر واشانصادق412
3298651389/02/04کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369قاین08800813250حسنحسن زادهمصطفی414
3298671389/02/04کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین08898413301356عبدالرضادروازه بانابراهیم416
3298811389/02/04کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366قاین0889894541122محمد حسینقلی زادهجواد430
3298831389/02/04کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366مشهد094660455112382علیکاملهادي432
3299381389/02/12کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350بیرجند065262053114محمدرضارشیدعباسعلی436
3299451389/02/14کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360بیرجند0651872261382غالمرضامدديمحسن450
3299971389/02/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363ح5 بیرجند06522606672محمودنخعیمجید491
3299981389/02/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365ح5بیرجند065335716860عباسآذريعلیرضا492
3299991389/02/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358ح5بیرجند0651150851402شاه پسندحسینیاسداله493
3300001389/02/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365ح5بیرجند0653337752237غالمرضاخواجويمهدي494
3300011389/02/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362ح5بیرجند563992841754محمددره کیعلیرضا495
3309631389/03/20کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368بیرجند03080018490حسنحبیبی سربنانیمجتبی543
3309461389/03/20کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364بیرجند065326345721علیابراهیمیحبیب552
3309531389/03/20کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361بیرجند065230009141محمدمحمديعلی559
3314451389/03/31کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362مشهد09399923713118علیسوختانلورضا578
3314461389/03/31کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1343مشهد094412228022حسینصانعیمحمدرضا579
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3314011389/03/31کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362قاین088969445113محمدنعمتیمهدي581
3317601389/04/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363فردوس0859366871146رحمت الهامینیرضا603
3317971389/04/09کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361نهبندان563961828069غالمرضاخرم دلمهدي605
3318051389/04/12کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1345قاین08892825116غالمرضاترسیعسکر619
3318061389/04/12کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین08890829601081اباذرحسین نژادنبی اهللا620
3318071389/04/12کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1346قاین08892908576حسن رضاشیرمرغیسهراب621
3318081389/04/12کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1348قاین65298992002اسماعیلصفاییعباس622
3318701389/04/13کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350بیرجند06524903012علیامیرآبادي زادهحسین626
3318881389/04/13کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358بیرجند0650776593812موسیمدديعلیرضا644
3318901389/04/13کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1344بیرجند065292518960محمد علیموديموسی646
3318181389/04/13کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355قاین088902656414غالمحسنباقريمحمد علی648
3318191389/04/13کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358قاین088903804131رمضانجهانیمهدي649
3319501389/04/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1348مشهد0936089539114علی اکبرمرنديمحمد659
3320551389/04/27کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363بیرجند065276269719حسینمعصومی نسبعلی676
3321561389/04/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368بیرجند06400951350رضارمضانی گسکمحمد714
3326951389/05/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368قاین08800441520محمدعبداهللا زادهابوالفضل730
3328311389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370ح2 درمیان52300201995230020199محمد حسیناسدالهیمحمد750
3328321389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366ح7 بیرجند5239939489202سرورایوبیاحمد751
3328331389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371ح3 درمیان52300299865230029986اسماعیلبافندهعلیرضا752
3328341389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370ح3 درمیان52300114755230011475حسنتخویجیوحید753
3328351389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362ح6 بیرجند52399053555محمدحسن زاده تخته جانعباسعلی754
3328361389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367ح6 بیرجند523997464059علیحسینیمحمد755
3328371389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368ح7 بیرجند06400900790640090079غالمرضاخسروي هندواالنبهمن756
3328381389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371ح1 درمیان52301181805230118180فضل احمدده مردهمحمد757
3328391389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369ح2 درمیان52300068895230006889علمسلطانیمحمود758
3328401389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370ح2 درمیان52300109835230010983رمضانکاوسیمحمد759
3328411389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370ح2 درمیان52300278195230027819ابراهیمکیانی خلفمحمد760
3328421389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371ح1 درمیان52300523095230052309موسینجفیمحمد761
3328431389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1372ح3 درمیان52300547435230054743لشکروحیديسهراب762
3328441389/05/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364ح7 بیرجند523991816398غالمعلییعقوبیرحمان763
3328601389/05/19کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364بیرجند065335668412علیابراهیمیمجید764
3328611389/05/19کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368بیرجند06400064690640006469اکبراکبريمختار765
3334231389/06/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361فردوس085956396010حسینوالهعباس792
3334291389/06/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362فردوس0859575950110براتبنی آدمعلی798
3334301389/06/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366فردوس0859924874802براتبنی آدممحمدرضا799
3350151389/06/31کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1330قاین08890829607عباسعبداله زادهمحمد937
3351451389/07/04کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368ح3 درمیان06400553030640055303اکبراسماعیلیرضا944
3358061389/07/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366تهران008048943537472سیاوشجعفر زاده چهراقیسعید954
3358071389/07/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361قاین00720357493359سیاوشجعفرزاده چهراقیسیامک955
3363621389/07/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاین0889901376259علیرضوانی دشت بیاضحسن1033
3363631389/07/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین0889900035129علی مرادسمندريحسن1034
3363641389/07/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین652998181024مرادشریفیغالمرضا1035
3363651389/07/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین08898443801661علیرضامختاريایمان1036
3363661389/07/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین08898448601709عید محمدنامیاصغر1037
3363671389/07/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاینات08898570592928محمد حسینیوسفیامیر1038
3363681389/07/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369قاین08800704200محمد حسینیوسفیامین1039
3368011389/08/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365ح7 بیرجند523992753766سید حسینحسینیسید مسعود1084
3368021389/08/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368ح6 بیرجند06400265750640026575اکبرخسرويمحمد رضا1085
3368031389/08/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359ح15 تهران0060898860768محمدمرادپورمجید1086
3368041389/08/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364ح1 بیرجند0651987334494علی اکبرمسافرحسین1087
3368051389/08/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364ح7 بیرجند523992704917حسینملکیمحمد رضا1088
3374731389/08/24کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371ح2 درمیان52300668915230066891عبدالحمیدنهتانیعلی1169
3375281389/08/24کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365فردوس085994127289محمدآسیبیعباسعلی1187
3376541389/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365بیرجند06533477071حسینعلینظامدوستمحمد1198
3376361389/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367بیرجند5239921237405اسفندیاراطمینان درمیانخسرو1207
3376371389/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359بیرجند065293303312محمد حسینبیزن پورعلیرضا1208
3376381389/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350بیرجند06512743543656محمد حسینبیزن پورمحمد رضا1209
3376391389/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362بیرجند06530383051حسنحسینی کنگانعلی اکبر1210
3376401389/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1374بیرجند06404319410640431941ابراهیمگزدزي زادهحسین1211
3376561389/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1352نهبندان5639583274200حسینخزاعیرضا1213
3376571389/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364بیرحند563998561520علیدرکیعباس1214
3376581389/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350بیرجند0651756863101سیدعلی اکبررضوي سید دانیسید عبد الحسین1215
3376591389/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359بیرجند56392675854599محمدعلیزادهعباس1216
3376601389/08/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369بیرجند06401641710640164171اسداهللاگرگانی زولسکروح اهللا1217
3377841389/09/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1343فردوس08586862959653نورعلیآشناوهغالمرضا1225
3377851389/09/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1344فردوس08596492021ابراهیمباستانی بقچیرحسین1226
3377861389/09/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1344گناباد562988401825مرتضیجنگجو ثانیمحمود1227
3377871389/09/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1351فردوس085929097270شمس الهخزاعیانغالمرضا1228
3377881389/09/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358گناباد09198593723حسینصارمی کالتمهدي1229
3377891389/09/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1340فردوس0859249761162محمدعلینقی زادهحسین1230
3377901389/09/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1330فردوس08596100205محمدکاویان پوررجبعلی1231
3380941389/09/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363فردوس08899236206محمدسلطانی مقدمحسین1244
3380951389/09/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1354فردوس08595309221حسینطاهريمهدي1245
3380961389/09/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367فردوس085993835227حسینظهیريصابر1246
3380971389/09/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاینات08898457511798محمدقدیمیعلی1247
3380831389/09/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368فردوس08500277800محمدعلیمومنیحجت1272
3383101389/09/14کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364مشهد09450664493643محموداحمديمهدي1301
3383981389/09/15کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363بیرجند06519617421287حسنذوقیمهدي1316
3383941389/09/15کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365بیرجند06531350684742غالمرضاتوانگرمحمد1317
3384751389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1372ح3 درمیان52300491705230049170محمد حسینرومیحامد1340
3384761389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368ح6 بیرجند06400117800640011780محمد حسینرومیهادي1341
3384771389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371ح3 مشهد09220951590922095159محمد رضانظريایمان1342
3384431389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369ح2 درمیان52300044015230004401گلزاراحمدي آوازعبدالکریم1344
3384441389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365ح7 بیرجند523995210857حسیناکبريمحمد یوسف1345
3384451389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1348ح22 مشهد09338785676596غالمحسینایزدي نزاد گازارعلی1346
3384461389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371ح1 درمیان52300329015230032901محمدایمانیمحمود1347
3384471389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370ح2 درمیان52300102905230010290محمد امیرصفائیفاضل1348
3384481389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371ح2 درمیان52300295875230029587عبدالغفورطاهريابراهیم1349
3384491389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368ح7 بیرجند06400052410640005241علیطاهريحمید1350
3384501389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367ح7 بیرجند5239915490199عبدالکریمعبدالهینور اهللا1351
3384511389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371ح1 درمیان52300350315230035031عبدالکریمعبدالهییداهللا1352
3384521389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371ح2 درمیان52300324565230032456نور الدینعبرانیحمید1353
3384531389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371ح1 درمیان52300310775230031077غالمرضاقربان آوازابراهیم1354
3384421389/09/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366قائنات0889965455138علی مددطالبیعلی اکبر1387
3387521389/09/27کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366بیرجند065335727371آذرآذريغالمرضا1412
3387351389/09/27کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370ایرانشهر35803498130محمد حسینآفتابعلی1414
3387361389/09/27کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358بیرجند065293274645علی اکبرحسنی زولسکغالمرضا1415
3387371389/09/27کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356بیرجند0651319242232حسینخسروي پورمحمد1416
3387381389/09/27کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371بیرجند06402653320علیخسروي مقدمحجت1417
3387871389/09/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358فردوس08588075803505غالمحسینخفاجهحسین1430
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3393281389/10/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370فردوس08500636040850063604محمدرضاشکرگزارهادي1599
3393291389/10/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363فردوس0859373754834غالمعلینعیمیحسین1600
3395201389/10/29کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1328قاین088895921470حسن رضاشیر مرغی قاینمحمد رضا1650
3396081389/11/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1357قاین0889033129164سید حسینتقی زادهسید محمد1654
3396091389/11/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355قاین08498296155محمدزارعیحسین1655
3397001389/11/04کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1346فردوس085950203119براتبهروزحسن1664
3397031389/11/04کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1354فردوس0858860465761غالمرضاحدادحسین1667
3397051389/11/04کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1346فردوس085950239255علیحسن نیاحسن1669
3399971389/11/14کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362نهبندان56398004714موسیکشتگرابراهیم1721
3400041389/11/14کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1349بیرجند06524880994سیدعبدالرحیمموسوي صدرسیدرضا1728
3403591389/11/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1344بشرویه08597703119حسنمیرحسینیمحمود1947
3403401389/11/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359بشرویه085984096417محمدعلیعباسیجواد1949
3404591389/11/20کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370درمیان52300135830محمد حسینبراتی بهلولی ناديمحمد1979
3404601389/11/20کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1348نهبندان56398430551اسماعیلجعفريمحمد علی1980
3404611389/11/20کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362بیرجند06530383809محمدعبداللهیعلی اکبر1981
3404751389/11/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356قم0384604919507سید جعفرابوالفضلیسید مهدي1987
3404761389/11/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358قاینات0384187641829سید جعفرابولفضلیسید محسن1988
3404771389/11/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366قاینات0889955700210دالوراسماعیلیجواد1989
3404781389/11/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369قاین08800507800دالوراسماعیلیمهدي1990
3404791389/11/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1345قاینات088900241126محمد علیاعیانیعلیرضا1991
3404801389/11/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1341قاینات088976308959نوروزاقبالی نسبغالمرضا1992
3404811389/11/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاینات0889894841152عبدالرزاقپور صادقیمحمد رضا1993
3404821389/11/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360قاینات08898035957حسیننوريعلی محمد1994
3405661389/11/24کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1353قاین652991308433محمداحمدي شاهرختاسداله2028
3406641389/11/26کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1372ح2 درمیان52300514425230051442عبدالواحدنهتانیعبدالغفور2072
3406271389/11/26کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365بیرجند065335982919ابراهیماسماعیلیمهدي2076
3406281389/11/26کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362نهبندان56399251757علیدره کیغالمرضا2077
3406291389/11/26کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364بیرجند563998581140محمد حسیندره کیمهدي2078
3406301389/11/26کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1372بیرجند06403436190غالمرضاعباسیصادق2079
3406461389/11/26کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359ح7 بیرجند523959208116عبدالطیفآبدارعبدالرشید2081
3406471389/11/26کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358ح6 بیرجند5239336598493عبدالهخسرويحسن2082
3406481389/11/26کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367ح7 بیرجند5239963223293یوسفخسروي نوقابامان اهللا2083
3407511389/11/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366مشهد094611728411521غالمرضااحسانیجلیل2098
3407521389/11/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360مشهد09415369123983غالمرضااحسانیجواد2099
3407531389/11/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1347فردوس08595039686علیحسن زادهحسین2100
3407541389/11/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1370بجستان56200005325620000532حجی حسینمجرديعلیرضا2101
3407551389/11/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1351فردوس085929107380سیدحسینمنوريسیدمهدي2102
3407561389/11/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355تهران00726917271548هاشمکاظممحمد2103
3409751389/12/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355قائن0889028192177ابراهیمخانیمحمد رضا2178
3409761389/12/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350قائن08893228644رضاقلی نژادعلی2179
3409771389/12/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1357قائن08883423811039سید محسنموسويسید حسن2180
3412921389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359مشهد09409463002225علی اکبرروستائیمحمد2238
3412931389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359قاین08884195971976حاجی محمدابراهیمصالحی کارشکحسن2239
3411211389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361قاین0889059489657محمد شریفپردلابوالفضل2290
3411221389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364قاین0889836442867علی اکبرترسیابراهیم2291
3411231389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1345قاین÷08892825287عباسترسی سفتوكمحمد2292
3411241389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355قاین088936811211سلطان عبدالهجعفري آشوريعلیرضا2293
3411251389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355قاین08890265058محمد حسنخواجهحمید2294
3411261389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355قاین08885154991199علی جمعهرشادتی پورمحمد2295
3411271389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1353قاین08896331502حسینرضاییعلیرضا2296
3411281389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371قاین08801328510محمدعلیسالخوردمحمدحسن2297
3411291389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356قاین08893758604عباس قلیسبحانیمحمدعلی2298
3411301389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاین088987148533محمدحسنفقیه نیاحسین2299
3411311389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359قاین088938730322محمدرضامحمد علی پورعلی2300
3411321389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1372قاین08801542920محمدرضامحمد علی پورمحمد2301
3411331389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358قاین0888561873462رمضانمددي نوغابحسین2302
3411341389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1354قاین088964286916الهمعینی فرعباسعلی2303
3411351389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368قاین08800020770حسیننادريامیر2304
3411361389/12/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1343قاین088976881138ابراهیمنادريحسین2305
3413981389/12/09کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368ح2فردوس08500087350محمدنجف زادهمحسن2459
3417111389/12/15کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363بشرویه0859865290308سیدرضابرناسسیدحسین2537
3417121389/12/15کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362بشرویه085985385310غالمرضاشهابیجواد2538
3417131389/12/15کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369بشرویه08500297160850029716غالمرضاشهابیهادي2539
3419421389/12/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1331قاین0888967071209عبدالهسوداگرمحمدعلی2613
3421651389/12/19کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1357ح2فردوس085954702728غالمرضااسحاقیعلی2861
3421661389/12/19کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364ح2فردوس0859902889119حسیناکبريمرتضی2862
3421671389/12/19کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365فردوس0859875105882عبدالحسینخالق دوست تاجکوهحمیدرضا2863
3421681389/12/19کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1354ح2قائنات08893519455محمد علیخوديعلی اکبر2864
3421691389/12/19کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368فردوس08500243820حسنشکیبیاحسان2865
3421701389/12/19کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1346ح2فردوس08588019302942عباسقلیمحمد زادهعلی2866
3422611389/12/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368بیرجند06400788340موسیسعادتیمحمد2915
3422621389/12/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1371بیرجند06402923310عباسعباسیعلی2916
3423311389/12/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356ح3 درمیان523958585710جان محمدخسرويمحمد صادق2931
3422941389/12/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356ح7 بیرجند523977200217محمد حسینآذريمحمد ناصر2933
3422951389/12/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364ح1 بیرجند065198338199محمدآزاد درمیانابراهیم2934
3422961389/12/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355ح1 بیرجند0651802423697نجفاشکیاسماعیل2935
3422971389/12/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364ح7 بیرجند523993533514محمد حسیناکبرياحمد2936
3422981389/12/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365ح2 درمیان523993581562غالمرضااکبري محمد آبادجمشید2937
3422991389/12/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365ح3 درمیان5239965684177احمدزارعیمحمد2938
3423001389/12/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365ح7 بیرجند523993579360احمدمحمدي محمد آباداسماعیل2939
3423011389/12/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355ح6 بیرجند5239281701976محمد ولیملکیرضا2940
61828911390/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365بیرجند0653338023264یوسفگرگانیعلیرضا138
61828921390/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1340بیرجند06521908983محمد حسیننخعی پورمحمد139
61828931390/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362بیرجند06519350911653محمد علینخعی پورمهدي140
61828911390/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365بیرجند0653338023264یوسفگرگانیعلیرضا152
61828921390/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1340بیرجند06521908983محمد حسیننخعی پورمحمد153
61828931390/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362بیرجند06519350911653محمد علینخعی پورمهدي154
3430351390/01/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1352فردوس085966355816احمدحسینیسیدمحمد188
3430361390/01/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369فردوس08500354300850035430محمدقربانیرضا189
3430341390/01/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363فردوس0859372804739احمدایومنمحمدرضا190
3430341390/01/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363فردوس0859372804739احمدایومنمحمدرضا240
3430351390/01/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1352فردوس085966355816احمدحسینیسیدمحمد241
3430361390/01/23کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369فردوس08500354300850035430محمدقربانیرضا242
3431751390/01/24کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363بیرجند563997695021علی اکبردرکیعباس286
3431771390/01/24کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363بیرجند56397430181عبدالعلیعبدالهیاحمدعلی287
3431761390/01/24کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363زابل36736380411612محمدشفیعیهادي288
3431751390/01/24کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363بیرجند563997695021علی اکبردرکیعباس385
3431761390/01/24کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363زابل36736380411612محمدشفیعیهادي386
3431771390/01/24کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363بیرجند56397430181عبدالعلیعبدالهیاحمدعلی387
3433431390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369قاین08800598180منصورافشانی برکوكحسین564
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3433491390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1348قاین652989665135محمدمختاریان آبیزاکبر565
3433481390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاین0889913064112حسنغالمعلی زاده ورزگیعقیل566
3433451390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1352قاین088901970346حسینجرهمحمدرضا567
3433441390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1340قاین08800191410حسینجرهاحمد علی568
3433471390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364قاین0889831221345برات الهعظیمی فردمحمد569
3433461390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358قاین0889036977283محمدحسینرنجبرایمان570
3433431390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369قاین08800598180منصورافشانی برکوكحسین723
3433441390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1340قاین08800191410حسینجرهاحمد علی724
3433451390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1352قاین088901970346حسینجرهمحمدرضا725
3433461390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1358قاین0889036977283محمدحسینرنجبرایمان726
3433471390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364قاین0889831221345برات الهعظیمی فردمحمد727
3433481390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاین0889913064112حسنغالمعلی زاده ورزگیعقیل728
3433491390/01/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1348قاین652989665135محمدمختاریان آبیزاکبر729
3435361390/01/29کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1339قاین08895473611غالمرضانخعی پرونجیحسن844
3435351390/01/29کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368قاین08800146010غالمحسینتنهازادهغالمرضا845
3435821390/01/31کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368بیرجند06400244590علی جانجمشیديصادق920
3435811390/01/31کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364بیرجند06532564855محمدایوبیعلیرضا921
3435801390/01/31کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367بیرجند065325719876غالم علیایوبیرضا922
3435791390/01/31کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361بیرجند06522566274غالمحسیناکبريمحمد علی923
3435791390/01/31کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361بیرجند06522566274غالمحسیناکبريمحمد علی1065
3435801390/01/31کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367بیرجند065325719876غالم علیایوبیرضا1066
3435811390/01/31کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364بیرجند06532564855محمدایوبیعلیرضا1067
3435821390/01/31کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368بیرجند06400244590علی جانجمشیديصادق1068
3437791390/02/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367فردوس08599006813441حسینرمضانی اکبريمجید1194
3437801390/02/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364فردوس0859871304502محمدابراهیمناصريعلی اصغر1195
3437791390/02/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367فردوس08599006813441حسینرمضانی اکبريمجید1220
3437801390/02/01کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364فردوس0859871304502محمدابراهیمناصريعلی اصغر1221
3437981390/02/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361ح5بیرجند523978417516ابراهیمقدیريعلی1236
3437961390/02/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362ح7بیرجند52395463122معاذاهللاحنفیاحمد1237
3437951390/02/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1331ح2درمیان52396128381سید جاللحسینیسید حسین1238
3437971390/02/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350ح7بیرجند523954251136کادرسنیانغالم فاروق1239
3437941390/02/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360ح2درمیان523968482027نور احمدبرکوئی گزیکعبدالواحد1240
3437941390/02/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1360ح2درمیان523968482027نور احمدبرکوئی گزیکعبدالواحد1313
3437951390/02/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1331ح2درمیان52396128381سید جاللحسینیسید حسین1314
3437961390/02/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362ح7بیرجند52395463122معاذاهللاحنفیاحمد1315
3437971390/02/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350ح7بیرجند523954251136کادرسنیانغالم فاروق1316
3437981390/02/03کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361ح5بیرجند523978417516ابراهیمقدیريعلی1317
3440171390/02/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366بشرویه08599664881042سیدکاظمفضائلیسیدمرتضی1378
3440181390/02/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366بشرویه0859963918785محمدجوادوثوقیهادي1379
3440171390/02/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366بشرویه08599664881042سیدکاظمفضائلیسیدمرتضی1608
3440181390/02/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366بشرویه0859963918785محمدجوادوثوقیهادي1609
3441471390/02/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364بشرویه574994579022رضارحمانیعلی1646
3443551390/02/15کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369فردوس08500467340850046734علی اکبرکدخداناصر1683
3443551390/02/15کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369فردوس08500467340850046734علی اکبرکدخداناصر1728
3446371390/02/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاین08898594693169علی اکبرترسی سفتوكاسماعیل1776
3446361390/02/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین65299485971محمدجانیعقوبیاسماعیل1777
3446361390/02/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین65299485971محمدجانیعقوبیاسماعیل1857
3446371390/02/22کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاین08898594693169علی اکبرترسی سفتوكاسماعیل1858
3451461390/03/07کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366ح2 درمیان5239930260316محمدناصمی طبسیوسف2149
3451471390/03/07کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364ح7 بیرجند52399368899زمانکلندر زهی نژاداحمد2150
3451481390/03/07کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364ح7 بیرجند523991425775مصطفیبیابانی فوركمحمد حسین2151
3451491390/03/07کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361ح4 زاهدان53391750492457زمانکلندر زهی نژادمحمد2152
3452031390/03/07کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1372ح3درمیان52300451245230045124برات اهللاکاوسیبهرام2153
3452031390/03/07کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1372ح3درمیان52300451245230045124برات اهللاکاوسیبهرام2235
3452531390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362فردوس085968730912سیدمیرحجیشهیديسیدمصطفی2239
3452511390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1350فردوس0859288579254محمدسلطانی محبوبعلی2240
3452521390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367فردوس085994960575سیدمیرحجیشهیديسیدمحمد2241
3452191390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366قاین0889928924129محمدمیرياسماعیل2242
3452111390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین08898396111184غالمرضاابراهیمیامیر2243
3452151390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365قاین08898380111024رضاشجاعمحمد2244
3452181390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362قاین08894183222حبیب الهلطفیجواد2245
3452141390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1341قاین08892424453غالمحسنحسین نژادعلی جمعه2246
3452131390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1369قاین08800612610علیچدانیمصطفی2247
3452201390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368قاین08800432100880043210غالمحسیننمک شناسعلی2248
3452121390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1357قاین0888564228211حسن رضاتقی زادهعباس2249
3452171390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364قاین0889834393662حسنغالمیمحمد حسین2250
3452161390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاین08898611023333حسینقلیعطائیمحمد علی2251
3452501390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367فردوس0859947416115علی براتارجمنديمصطفی2252
3452501390/03/08کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367فردوس0859947416115علی براتارجمنديمصطفی2262
3453361390/03/12کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366بیرجند065325711268محمد علیایوبیمحمود2313
3453381390/03/12کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365بیرجند06531447255708محمد حسینکریمیعلی2314
3453371390/03/12کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356بیرجند0651069637272غالمحسینمرکیعلی2315
3454981390/03/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1340بیرجند06530151004عباسسعادتی سربیشهغالمرضا2389
3454981390/03/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1340بیرجند06530151004عباسسعادتی سربیشهغالمرضا2404
3455461390/03/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362بیرجند06527603922محمدمقدمرضا2405
3455461390/03/18کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362بیرجند06527603922محمدمقدمرضا2452
3455811390/03/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1361قاین08885164791292رضاحداديمحسن2454
3455831390/03/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین088942440314رضاقلی نژادمحمد2455
3455501390/03/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362ح4نیشابور6449599367128حسینعین آباديمحمد2456
3455821390/03/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364قاین088990272036محمدغیرتیعلی2457
3455801390/03/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1356قاین08893800661مظفرتقی زادهحسین2458
3455511390/03/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1359بشرویه085984041726علیمشفقمحمد2459
3456081390/03/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1333بیرجند065216647418علیرنجبرعید محمد2460
3455791390/03/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1339قاین0888987285273علی اکبرعابدین زادهمحمدحسین2461
3455791390/03/21کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1339قاین0888987285273علی اکبرعابدین زادهمحمدحسین2518
3456381390/03/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367قاین0889913188124اکبرمحبتی فرابوالفضل2525
3456371390/03/28کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1362قاین08894136145غالمحسنغالمیجعفر2526
3457911390/04/02کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365فردوس08598786191233سبحانعربمجید2530
3460651390/04/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355بیرجند06530298021یوسفگرگانیمهدي2579
3460641390/04/06کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1368بیرجند06400512780رحمنداوديقاسم2580
3462091390/04/15کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1342بیرجند56397754084محمدغمدیدهغالم محمد2589
3465381390/04/19کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1363قاین088942739988بهراماکرمیمحمد2593
3465371390/04/19کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1373قاین08801887900حسنانصاري شهريمحمد2594
3467391390/04/27کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365بیرجند523995431313سید جعفرحسنیسید علی2630
3467381390/04/27کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1357بیرجند0650338073158غالم علیایوبیحسن2631
3467381390/04/27کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1357بیرجند0650338073158غالم علیایوبیحسن2632
3467391390/04/27کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1365بیرجند523995431313سید جعفرحسنیسید علی2633
3468911390/05/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1355قاین08893667311محمدگواهیعلی2636
3468901390/05/10کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1339قاین08895460968محمدخیاطیرضا2637
3471091390/05/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1340قاین088851758085سیدمحمدحسینمحمديسید مسعود2648
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3471081390/05/16کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1336قاین08892014208حسینشجاعرضا2649
3473131390/05/17کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1364قاین088987480836غالمعلیاصغرنژادمحمد رضا2697
3475881390/05/24کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1366بیرجند06531698848224موالشیر مهنجیمجتبی2705
61880441390/05/30کارگر عمومی اسکلت ساز (درجه 3)1367نهبندان563996671843کلوخاردونیمحمد2745

3115471387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13653فردوس08598765351025رضاقلیآردینمحمد21
3115491387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13493فردوس08596564114سیدمحمدابراهیمیسید حسن23
3115591387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13643فردوس085994641115رمضانبخشی خانکوكمهدي33
3115611387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13593فردوس0859325946137غالمرضابرزگرعلیرضا35
3115641387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13613فردوس08596847253محمدکلوخپیشداديحسین38
3115661387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13673فردوس085994617740علیجمالحمید40
3115681387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13663فردوس08598889402268علی اکبرخالق دوستسعید42
3115721387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13683فردوس08500219010محمدرضادانشورمجتبی46
3115761387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13563فردوس08595449074محمدرستم پورحسن50
3115771387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13553فردوس08595839351غالمرضازارعیمهدي51
3115831387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13693فردوس08500353090850035309سیدامرالهسیدحسنیسیدسعید57
3115851387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13663فردوس085994716590حسینشهریاريمجتبی59
3115861387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13693فردوس08500467180850046718حسینشهریاريمسلم60
3115921387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13583فردوس0859324370711محمدحسنفرامرزيعباس66
3116001387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13683بشرویه08500266360حسینگریانحسن74
3116021387/11/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13673فردوس08598960802981غالمحسینمرادنیامحمدحسن76
3129261388/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13413فردوس0859254471315عباسعلیاعتمادیانمحمدرضا35
3129421388/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13603طبس08397433861حسیندرویشمحمود51
3128001388/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13633حوزه2فردوس085957954946علیعربی آیسککاظم107
3128051388/01/17کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13553حوزه2فردوس0858715686511عباسقیصرياکبر108
3135001388/01/25کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13593درمیان52396355019احمداحمدي علی آبادغالمرضا197
3135021388/01/25کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13603ح7 بیرجند523968411131نجیب اهللاکبرياحمد رضا199
3135031388/01/25کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13653درمیان523993806760غالم نبیایوبیسلیمان200
3135071388/01/25کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13633ح1 فریمان084952066524محمد ابراهیمخدادوستذالنورین204
3135141388/01/25کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13623درمیان065303844515محمد عظیمرحمانی فوركمحمد محسن211
3135221388/01/25کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13563ح7 بیرجند52395443367محمد حسنناديعبدالحمید219
3134691388/01/25کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13563ح1بجنورد0681805366175غالمرضاموديبابک232
3138771388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13543قائن0888465386854غالمحسینشخمگرمحمد حسین241
3138781388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13563قائن0888465394855غالمحسینشخمگرمحمد علی242
3138791388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13573قائن08896635992غالمحسینترابیعیسی243
3138801388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13553قائن08896527165غالمحسینترابیغالمرضا244
3138841388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13523قائن922222225699ابراهیمجانیحسن248
3138941388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13633قائن08897022843محمد کلوخحقگوي موسویهابوذر258
3139001388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13623قائن0889069522849رضاخوشنودياصغر264
3139011388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13593قائن088939188219غالمعلیدلیلی مقدممحمد علی265
3139051388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13663قائن08898498892211خدامرادراستگوعلی269
3139161388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13593قائن088939515220حسینصاحبیحاجی مراد280
3139301388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13623قائن088941934531علینوروز يحسین294
3138131388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13563نیگ088966171514علیاربابمحمد295
3138171388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13623آفریز088968624615محمدحسینیرضا299
3138181388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13683آفریز08800039520محمدحسینیعلی300
3138191388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13573آفریز0888578571779محمدحسینیموسی301
3138201388/01/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13693چاهک08800698990علی اکبرخسروي چاهکاحمد302
3146611388/02/10کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13523تربت حیدریه070028934829021مصطفیبادامکیمحمد427
3146621388/02/10کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13623نیگ0888815018614خداداددوستیدوست محمد428
3146631388/02/10کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13453نیگ088958346312غالمحسینزحمتیمحمد علی429
3146641388/02/10کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13553اسماعیل آباد0888587414219عیسیعربزاده اسماعیل آبادابراهیم430
3146651388/02/10کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13463موسویه08895899259محمدرضامحمدي موسویهموسی431
3146661388/02/10کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13623بادامک08890719261088علی اکبرکاظمیاناحمد432
3154021388/03/10کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13623بیرجند06525187291اسداهللاحامد پورامین514
3154031388/03/10کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13563درمیان52397708165علیمتین فرمحمد515
3154041388/03/10کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13623بیرجند0651924499591عباسعلینوکیهادي516
3154101388/03/10کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13503بیرجند065030316497حسینمحتشمیمحمد علی522
3154111388/03/10کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13573بیرجند06520483316محمدرضاکیانی شهرستانکعلی523
3154121388/03/10کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13583بیرجند5239159742156محمد رضادوستیمحمد524
3159641388/03/27کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13573قاین65299278212احمددادي فندختفیض احمد540
3167601388/04/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13593ح3 درمیان06526895583یعقوبزنگویییوسف630
3167901388/04/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13513گنبدکاوس2031555944672گل حسنشجاعیان کیکانلواسماعیل660
3167911388/04/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13673گرگان21101843882110184388عیسیاله داديحسین661
3167921388/04/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 13653فردوس085994588111حسینبراتی حسین آبادمحسن662
2037401391/12/06کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1357بیرجند06515120261012غالمسلیمانیسنجر369
1749731391/06/14کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364قاین0889833079530ابراهیموحدتیاسماعیل584
2031901391/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355بیرجند2140862155357حبیب اهللاکوهستانیرضا759
1748871391/04/22کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362بیرجند06519416362307علیقربانیمصطفی791
1749011391/04/31کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365فردوس085994588111حسینبراتی حسین آبادمحسن795
2032531391/09/29کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1353قاینات088963505641محمدحسینصادقی تیغابعلی اکبر804
1749031391/04/31کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365ح7بیرجند5239914801130ملک علیده مردهعبداله812
2032041391/09/19کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354بیرجند523967940110حاجیقربانیاحمد علی849
2031871391/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1367ح7بیرجند5239915865236ملک علیده مردهحفیظ اهللا850
2033501391/10/06کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1357قاینات08884191121933محمدعلیجهان بخشی نوقابمحمد937
2034661391/10/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاینات088940891228غالمعلیدلیلی مقدمعلیرضا1044
2034721391/10/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1369قاینات08800607860غالمحسینوطن دوستعلی1053
2034691391/10/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351قاینات08896217052مختاردرمانیمصیب1055
2038251391/12/20کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362قاینات088969186124محمدحسنقومنجانیغالمرضا1267
2031831391/09/15کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1369بیرجند06401476410علیرضاشعبانی نوغابداود1449
2031881391/09/16کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1366ایرانشهر35801647240عبداهللایوسفیالیاس1450
2032151391/09/23کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1356ح2درمیان5239164861486عبدالرحیمآدوشیاکبر1504
2033151391/10/03کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1341قاینات652979525118محمدنورشاهی بهلولیرمضان1637
2033051391/10/03کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1341تربت حیدریه07031725309جمعهفرحیعلی محمد1670
2034741391/10/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1349قاینات08896078268رضازارعیمحمدرضا1762
2034731391/10/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358بیرجند523989037414علی اکبرمحمودياحمد1763
2034701391/10/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1338قاینات088953734818محمدوطن دوستغالمحسین1764
2034861391/10/26کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363قاینات65299514664علینورشاهی بهلولیمهدي1770
2038061391/12/20کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363قاینات088970288812حبیب اهللانعمتیمحمد1882
2038071391/12/20کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365قاینات088989944470اسماعیلآزادمجید1883
2038031391/12/20کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360قاینات0889047081132غالمحسینیاريصفدر1913
3115711387/11/16کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13543فردوس08586840479429ذبیح الهخزیمهغالمرضا45
3130461388/01/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13273بیرجند06523234217رضابنی اسديحبیب اهللا9
3130501388/01/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13523بیرجند06526851373رضاحسینیسید محمد13
3130511388/01/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13653بیرجند065331336564حسینخسرويابوالقاسم14
3130531388/01/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13573بیرجند065068586524حسندره میرکیابولفضل16
3130581388/01/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13613بیرجند06525162621رمضانزراعت گراحمد21
3130591388/01/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13523زاهدان3621301461114محمد رضاعلی آباديماشااله22
3130651388/01/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13573قاین0888578121734تقیمراديغالمحسین28
3130661388/01/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13583بیرجند0651069815289غالمحسینمرکیحسن29
3129471388/01/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13573فردوس0859317242498خدادادرمضانیرمضان56



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
3129631388/01/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13623فردوس0859357260161سیدعبدالکریمقدب معزيسیدمهدي72
3128021388/01/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13493ح2فردوس08595105493محمدعلیفاطمیمحمدباقر113
3134641388/01/25کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13563ح6بیرجند523988782921غالمحسیندالکهمحمد227
3134701388/01/25کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13543ح2درمیان523963219736محمدناصمی طبساحمد233
3139331388/01/27کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13603بیرجد065017445317370سید محمدحسینی نژادسید مهدي309
3139351388/01/27کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13343بیرجند06520143566محمد علیخسروي چهکندمحمد حسین311
3139391388/01/27کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13583بیرجند065016927116849محمدفرازيحسین315
3139401388/01/27کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13493بیرجند06530802472محمدقاسمیغالمرضا316
3139451388/01/27کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13453بیرجند065324134836رجب علیاشرفی گلغالمرضا319
3139461388/01/27کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13393بیرجند06521849012علیقلیایوبیعزیزاله320
3139471388/01/27کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13533بیرجند523987974529حسینعلیدالکهفرامرز321
3144681388/01/29کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13623فردوس085985468193حسینمینائی فرمهدي331
3144691388/01/29کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13563فردوس08590454394147سید محمدهاشمیسید کاظم332
3147401388/02/10کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13613قائن088968524127محمد کلوخزینلیمهدي404
3146561388/02/10کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13413برکوك0888593570583موسیحبیبی برکوكموسی422
3146571388/02/10کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13563جنت آباد08896575648محمد ولیزارعاسماعیل423
3146581388/02/10کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13683بادامک08806455410عباسعابدي پورصادق424
3146591388/02/10کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13573قاین08882495516054محمد خوريعبداللهی بادامکعلی425
3146601388/02/10کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13573چاهک08896644812حسینکیانی چاهکمجید426
3167181388/04/16کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13553بیرجند06522377623علیرشدغالمحسین588
3167191388/04/16کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13673بیرجند065322340414576عباسقاسمیهادي589
3167201388/04/16کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13653بیرجند065325630211سیدمحمدحسینیسیدجواد590
3167211388/04/16کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13643بیرجند06531229933535عزیزالهایوبیمحمد591
3167221388/04/16کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13493بیرجند06523701955خدادادبیگمیعباس592
3167231388/04/16کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13643بیرجند06531070561941غالمحسینشخم گرحسن593
3167241388/04/16کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13403بیرجند06521902942محمدپرگلعلیقلی594
3167591388/04/16کارگر عمومی آرماتوربند درجه 13653ح7 بیرجند5239933669152حقدادداورياسماعیل629
1749961391/06/15کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاین08894054763محمدحسیناطمینانمجتبی539
1751021391/07/10کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363قاینات088969963117محمدمعطلیاسماعیل674
1748531391/04/19کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355بیرجند06522377623علیرشدغالمحسین744
1748541391/04/19کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1349بیرجند06523701955خدادادبیگمیعباس747
1749541391/05/25کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1348قاین08892999357شاه پسندگلزاريعلی825
1749561391/05/25کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1369قاین08800512640محمدرضاگلزاريسعید826
2031921391/09/18کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1350بیرجند06526185372گل محمدمحمديعلی855
1749931391/06/15کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362مشهد09381587835104محمدمالکی نژادعلی857
1749611391/05/28کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1345قاین652988410662اکبرپاکاري آبیزعیدمحمد858
1749661391/06/04کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1337قاین65298520011علیجانمهدي پوراحمد895
2033041391/10/03کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359قاینات652992898720مرادمرتضی پورمحمدرضا944
2033031391/10/03کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاینات088940892029رمضانحکیمی نیاعلی945
2033021391/10/03کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1367قاینات0889902224344علی اکبربراتیعلی946
2033001391/10/03کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1347قاینات0888814380552یعقوبنیکمردابراهیم947
2034791391/10/26کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354مشهد0939667649469محمدمالکی نژادمجید1050
2036041391/11/09کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1366بیرجند36219900218879نوراحمدحافظیانامین1174
2036761391/11/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351قاینات6529785590189سکندرهرمزيمحمد1201
2036741391/11/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1344قاینات65298784835غالم عباسمحمدي آبیزمحمود1212
2036441391/11/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360قاینات652993243715خدادادحسینیعلی1222
2038281391/12/20کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355قاینات088937041972عزیزالهاکبريجواد1270
2031051391/09/06کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361بیرجند06523888764غالمحسینعلیزادهعلیرضا1382
2032401391/09/26کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1352فردوس085952028542عبدالهروحی نیارضا1511
2033641391/10/07کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364ح7بیرجند523991360911محمد یوسفیوسفیمحمد مهدي1624
2033111391/10/03کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365قاینات088988075115سیدرمضانابراهیمیسیدعلیرضا1671
2033701391/10/12کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1369ایرانشهر35802400053580240005علیصادقیحسین1716
2036451391/11/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360قاینات088940118736علیحسینیحسین1846
2036591391/11/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1343قاینات65298766188شاه مرادکامکار دالکهعلیرضا1850
2036471391/11/17کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354قاینات65299153031حسیننوروزيمحمدرضا1854
2038231391/12/20کارگر عمومی آرماتوربند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1348قاینات088960124035ذوالفقارسرفرازمراد1902
3361481389/07/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1357بیرجند56397924934احمدجعفريخدابخش972
3361491389/07/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1358بیرجند5639308397970محمدزینلیقربان973
3361501389/07/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365بیرجند5639932295442صادقشهسوارپورعزیزاله974
3374451389/08/19کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364قاین0889830241247ابراهیمسامعیحسین1157
3389981389/10/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1352فردوس08588095163697براتحبیبیحسن1469
3392601389/10/19کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1340فردوس08596379809رمضاندانشفرحسین1572
3393271389/10/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366فردوس08598870812083اسدالهخزاعیانمحسن1598
3403391389/11/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364ح4مشهد094704408694اسماعیلرستمیصادق1948
3404741389/11/23کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1371قاینات08801417190علی محمدذلیلحسین1986
3407501389/11/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1363فردوس085958493314مختارعرب وظیفه دوحصارانحمید2097
3412871389/12/08کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360قاین088939920437عباسرمضانیعلی2233
3412881389/12/08کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1363قاین088942671620عیسیسلیمانیاحمد2234
3412891389/12/08کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1371قاین08801401780عیسیسلیمانیسعید2235
3412901389/12/08کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362قاین088941711310موسیسلیمانیعباس2236
3412911389/12/08کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین088989758150محمدمراديعلی2237
3419411389/12/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366قاین0889900833205محمدحسینیمهدي2612
3430211390/01/23کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1367فردوس08598960052973براتغالمیجواد186
3430201390/01/23کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1369فردوس08500415620850041562علی براتغالمیجعفر187
3430201390/01/23کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1369فردوس08500415620850041562علی براتغالمیجعفر270
3430211390/01/23کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1367فردوس08598960052973براتغالمیجواد271
3431741390/01/24کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1338بیرجند56397685334علیجوان بختمحمد284
3431731390/01/24کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366بیرجند5639937238936محمدجوان بختغالمرضا285
3431731390/01/24کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366بیرجند5639937238936محمدجوان بختغالمرضا383
3431741390/01/24کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1338بیرجند56397685334علیجوان بختمحمد384
3432721390/01/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1356فردوس085953962835حبیبباستانیمهدي481
3432721390/01/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1356فردوس085953962835حبیبباستانیمهدي516
3433361390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1353قاین088934897929محمدزحمت کشرضا553
3433421390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین0889884447104علییعقوبیمجتبی554
3433351390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360قاین088940376720محمودخراشادي زادهجواد555
3433371390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1358قاین08882485045949ابراهیمسامعیغالمرضا556
3433341390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366قاین0889901041226براتحسینی اسدآبادعلی557
3433331390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364قاین088991039123براتحسینی اسدآبادحسین558
3433401390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359قاین652967068824علیقنديجواد559
3433321390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین0889899878113عباسجانیعلی اکبر560
3433381390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین0889885109170عباسطاهري نوريهادي561
3433391390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1355قاین08896478366رضافائضیمحمد562
3433411390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1371قاین08801417190علی محمدمهدوي کیاحسین563
3433321390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین0889899878113عباسجانیعلی اکبر712
3433331390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364قاین088991039123براتحسینی اسدآبادحسین713
3433341390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366قاین0889901041226براتحسینی اسدآبادعلی714
3433351390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360قاین088940376720محمودخراشادي زادهجواد715
3433361390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1353قاین088934897929محمدزحمت کشرضا716
3433371390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1358قاین08882485045949ابراهیمسامعیغالمرضا717
3433381390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین0889885109170عباسطاهري نوريهادي718
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3433391390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1355قاین08896478366رضافائضیمحمد719
3433401390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359قاین652967068824علیقنديجواد720
3433411390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1371قاین08801417190علی محمدمهدوي کیاحسین721
3433421390/01/28کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین0889884447104علییعقوبیمجتبی722
3437931390/02/03کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1358ح2درمیان52391909682633رحمت اهللاربانی نژادنور محمد1235
3437931390/02/03کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1358ح2درمیان52391909682633رحمت اهللاربانی نژادنور محمد1312
3440141390/02/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1369بشرویه08500342720850034272علی اکبرچوپان وفاجواد1375
3440161390/02/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359ح2نیشابور64497961542حسینعبداله آباديعلی1376
3440151390/02/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362ح4 نیشابور6449599499141حسینعبداله آباديرضا1377
3440141390/02/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1369بشرویه08500342720850034272علی اکبرچوپان وفاجواد1605
3440151390/02/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362ح4 نیشابور6449599499141حسینعبداله آباديرضا1606
3440161390/02/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359ح2نیشابور64497961542حسینعبداله آباديعلی1607
3452711390/03/11کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1344بیرجند0651520487382محمدسبزه کارمحمد علی2269
3453161390/03/12کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1357بیرجند0650596420816قاسمدهقانیعلیرضا2312
3453941390/03/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359قاین088939192023علی جمعهصحرانژادمحمد حسین2371
3455491390/03/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1361بشرویه085984859065حسینمینائی فرمحمد2453
3180401388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1337قاینات65298520011علیجانمهدي پوراحمد797
3180411388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359قاینات652992898720مرادمرتضی پورمحمد رضا798
3180421388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1344قاینات65298784835غالم عباسمحمدي آبیزمحمود799
3180431388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1348قاین08892999357شاه پسندگلزاريعلی800
3180441388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1369قاینات08800512640محمد رضاگلزاريسعید801
3180451388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1350قاینات652990227951حسنگردوییابراهیم802
3180461388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1355قاین088826253179حسنفردینمحمد رضا803
3180471388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1339قاینات652985797449محمد جانعبداهللا زاده آبیزعلیرضا804
3180481388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1358قاینات65296513301696غالمرضاعبداهللا زادهمحمد805
3180491388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1327قاینات65298248209محمد جانعبداهللا زادهغالمرضا806
3180501388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1355قاینات652991819138غالمرضاعبداهللا زادهسلیم807
3180511388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366قاینات6529955569232جمعهشنگولکاظم808
3180521388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1368قاینات08800413150جمعهشنگولهاشم809
3180531388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1372قاینات65200128900جمعهشنگولقاسم810
3180541388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366قاین0889878471213حسنشرفپورمهدي811
3180551388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1356قاین088966107318حسینرضاییمحمد رضا812
3180561388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1336قاینات65296494171506خلیلحسینیمحمد علی813
3180571388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364قاینات65299511054علیجانجانیهادي814
3180581388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1345قاینات652988410662اکبرپاکاري آبیزعید محمد815
3180591388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1367قاین0889902224344علی اکبربراتیعلی816
3180601388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1363قاین088943013667عزیز الهاکبريامیر817
3180611388/05/25کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1338قاینات652985384745حسینابراهیمیاصغر818
3182471388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین088992322123محمدبهزادي نژادحسن831
3182481388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1363قاین088969963117محمدمعطلیاسماعیل832
3182491388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366قاین0889935157234غالمحسنبرزگرمحسن833
3182501388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1354قاین088964355547طاهراذرمیحسن834
3182511388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360قاین088967656945غالمعلیصابريعلی835
3182521388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1367قاین0889935750294ابراهیمزراعتکارحسین836
3182531388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362قاین088969104535محمد حسنشخمگراسماعیل837
3182541388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1357قاین088858446649غالمرضادروگرعلی838
3182551388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1363قاین08896994882ذبیح الهفروزان مهرعلیرضا839
3182561388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1361قاین08894054763محمد حسیناطمینانمجتبی840
3182571388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362قاین0889068542751حاجی براتجوانیحسین841
3182581388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1368قاین08800074190غالمحسینمحمد پورعلیرضا842
3182591388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362قاین08896934041علینیازيمهدي843
3182601388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360قاین08896759103علینیازيهادي844
3182611388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1361کرمان2992722091450عباسجواهري زاده عسکريمحمد علی845
3182621388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1352قاین0889021074183محمددرویشرمضان846
3182631388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362مشهد09381587835104محمدمالکی نژادعلی847
3182641388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1354مشهد0939667649469محمدمالکی نژادمجید848
3182651388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1370قاین08801078550محمدمهر اورامین849
3182661388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1363قاین08896995347شیر محمدبراتیحسن850
3182671388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1354قاین088964738274رضا علینجف پورمحمد851
3182681388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1363قاین08897098582محمدمراديیوسف852
3182691388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1356قاین088965977121شیر محمدچاالکیعلی853
3182701388/06/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1371بیرجند06402648670موسیحبیبی برکوكادریس854
3194541388/06/26کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1369ح7 بیرجند06401100100640110010عبداهللایوسفیمحمد983
3196821388/06/31کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1344درگز0779312430887برات الهمحمدي سعدآبادنور محمد1012
3203641388/07/12کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1361بیرجند06523888764غالمحسینعلیزادهعلیرضا1079
3203671388/07/12کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1350بیرجند06526185372گل محمدمحمديعلی1082
3222401388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359قاین6529693432853اله دادچکشینظر محمد1236
3222411388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1341قاین65298681947عبد العظیمحسینی بهمن اباداحمد1237
3222421388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362قاین65299447102غالم نبیحسینی نژادغالم یحیی1238
3222431388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1370قاین08800877730شیر محمدحکیمیمحمد ناصر1239
3222441388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1363قاین652994696926احمددريمحمد احسان1240
3222451388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359قاین6529693476856سید احمددريمحمد ظاهر1241
3222461388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1340قاین65298627063الل محمددري بهمن ابادتاج محمد1242
3222471388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1368قاین08800389010تاج محمددري بهمن ابادغالم رضا1243
3222481388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359قاین0889044015628تاج محمددري بهمن ابادالل محمد1244
3222491388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364قاین652996879216تاج محمددري بهمن ابادمحمد رضا1245
3222501388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362قاین65299418786تاج محمددري بهمن ابادمحمد علی1246
3222511388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1357قاین6529693076817نظام الدیندوستیشراف الدین1247
3222521388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1346قاین65298892641عبد الرزاقسلیمانیعبد الرحمن1248
3222531388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1352قاین6529955781254محمد حسنشریفیغالم رضا1249
3222541388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1356قاین652992332255غالم حمزهصالحیغالم رضا1250
3222551388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1348قاین65298972168عطا محمدعطاییجان محمد1251
3222561388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1347قاین652989348221محمد رضاگلزاري بهمن ابادعبد اهللا1252
3222571388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1353قاین652991343218نور محمدمحمدي فندختعبد الرئوف1253
3222581388/08/21کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1368قاین08800042150رمضاننظرياله نظر1254
3224181388/08/23کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366بیرجند36219900218879نوراحمدحافظیانامین1321
3224201388/08/23کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360بیرجند065017445317370سید محمدحسینی نژادسید مهدي1323
3224291388/08/23کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366بیرجند065328656243غالم حسینمرکیهادي1332
3224321388/08/23کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1368بیرجند06400988000علینیازيمحسن1335
3224331388/08/23کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1370بیرجند06402394470علینیازيمصطفی1336
3229881388/09/10کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1354فردوس085952028542عبدالهروحی نیارضا1460
3233381388/09/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1361بیرجند06523888764غالمحسینعلیزادهعلیرضا1661
3233401388/09/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1350بیرجند06526185372گل محمدمحمديعلی1663
3234791388/09/19کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365ح5درمیان5239929696259یوسفعباسی طبسمحمدامین1698
3234801388/09/19کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366ح7بیرجند5239929955285عبداهللاعبرانیمحمد امین1699
3234821388/09/19کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1369ح7بیرجند06401240210محمدناصمی طبسمحمود1700
3236621388/10/01کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین088988075115سید رمضانابراهیمیسید علیرضا1761
3237531388/10/01کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1361قاین088940892029رمضانحکیمی نیاعلی1852
3238361388/10/02کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1369ایرانشهر35802400053580240005علیصادقیحسین1915
3239101388/10/02کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1347قاین0888814380552یعقوبنیکمردابراهیم1989
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3239131388/10/02کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1353قاین08896391917یعقوبنیکمردحسین1992
3239141388/10/02کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1363قاین088907286871یعقوبنیکمردعلی1993
3240371388/10/08کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364ح7 بیرجند523991360911محمد یوسفیوسفیمحمد مهدي2033
3242721388/10/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1372فردوس08500964310850096431حمید رضاارغشیمحمد رضا2082
3242731388/10/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1371فردوس08500894840850089484محمد علیاسماعیلیمجید2083
3242781388/10/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1371فردوس08500912510850091251علیجمال سه قلعهرضا2088
3242801388/10/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1371فردوس08500939610850093961ابراهیمحقوقیمهدي2090
3242881388/10/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1372فردوس08501082170850108217علیرهنیرضا2098
3242891388/10/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1370فردوس08500628370850062837علیزیاد زاده ناصريعباس2099
3242911388/10/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1372فردوس08500998810850099881سید مهديسید محمديسید ابوالفضل2101
3242961388/10/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1371فردوس08500890850850089085رمضانعباديبهزاد2106
3242981388/10/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1371فردوس08500934910850093491حسینمقنی عمروئیعلی2108
3243001388/10/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1372فردوس08501019210850101921سید احمدوحیدسید حسین2110

3254761388/11/14کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365ح7 بیرجند5239929661256غالمحسینبرزامحمد حسن2544
3255031388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1358قاین0888490577587اسماعیلآزادعباس2568
3255041388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1356قاین101010000049عزیز اتلهاسد اباديابراهیم2569
3255051388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین0889900132139عزیز الهاکبريابوالفضل2570
3255061388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1355قاین088937041972عزیز الهاکبريجواد2571
3255071388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1357قاین6529634096402حسینبهشتیانمهدي2572
3255081388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360قاین0889051021525یوسفبهشتیانمهدي2573
3255091388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360قاین6529664432468محمد علیپردلروح اله2574
3255101388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1348قاینات652989713513عباسجانی بمرودعلی2575
3255111388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1344قاینات652987999429علی گداجعفريعباس2576
3255121388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1369قاین08800072291369علیحسینیجالل2577
3255131388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1358قاین088938507637علیحسینیحاتم2578
3255141388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360قاین00100010000محمدحسینیحسن2579
3255151388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360قاین088940118736علیحسینیحسین2580
3255161388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360قاین652993243715خدادادحسینیعلی2581
3255171388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1344قاین65298824134یوسفحسینیمحمد2582
3255181388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362قاین0889019522849رضاخشنودياصغر2583
3255191388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364قاین088995428368محمد حسندالکهتقی2584
3255201388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1347قاینات65298918979غالم حسیندالکهمحمد2585
3255211388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1346قاین65298897015غالمرضادالکهمحمد2586
3255221388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1349قاین08893191707حسیندوستیحسن2587
3255231388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362قاین0889064016298محمددوستیعلی2588
3255241388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1355قاین652991959715محمدرجبی بمرودعلی2589
3255251388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1357قاین0888380801379رجبزارعیبرات2590
3255261388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359قاین0889044678694رمضانشبانیغالمحسین2591
3255271388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1357قاین652972262983عباسعباسیعلی اکبر2592
3255281388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1363قاین08890834871133ابراهیمفتاحی زادهاحمد2593
3255291388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359قاین6529664084433ابراهیمفتاحی زادهمحمد صادق2594
3255301388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359قاین000001000010محمد رضانادريمیرزا محمد2595
3255311388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین100000000088عید محمدنخعیعلی2596
3255321388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362قاین088941934531علینوروزيحسین2597
3255331388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1354قاین65299153031حسیننوروزيمحمد رضا2598
3255341388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1351قاینات6529785590189سکندرهرمزيمحمد2599
3255351388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1351قاینات07312853443005براتوحید پورحسن2600
3255361388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1343قاین65298766188شاه مرادکامکار دالکهعلیرضا2601
3255371388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1352قاینات0731504909345محمدکمالیاسماعیل2602
3255381388/11/15کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1339قاین65298584667باقریاريغالم حسین2603
3261931388/12/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1348قائن652988538223عید محمدآهنیحسن2765
3261941388/12/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1367قائن08899310380علیرضابرومندحسن2766
3261951388/12/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قائن08899303330علیرضابرومند نسبمحمد2767
3262071388/12/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1348قائنات088960124035ذوالفقارسرفرازمراد2779
3262171388/12/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366قاین088912038981محمدفالححسین2789
3262281388/12/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1369قائن08800512560علیمختاريمحمد2800
3262321388/12/06کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1370قائن64023533660محمدحسینملک آباديعیرضا2804
3262361388/12/08کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364قائن0889829896212سید علی اکبرمیرزازادهسید حسین2809
3262571388/12/08کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1357بیرجند0651823651583سید ابوالفضلزمزمسید مرتضی2823
3262981388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359قاین65299301671زین الدیناحراريعبد العظیم2850
3263001388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364قاین65299686794زین الدیناحراريعظیم الدین2852
3263011388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1370قاین08800855760زین الدیناحراريمحمد احسان2853
3263041388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1367قاین6529969969133زین الدیناحراريمحمد صانع2856
3263051388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1369قاین08800449420رمضاناحمدياسماعیل2857
3263301388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1369قاین08800761000محمد ابراهیمجانیاسماعیل2882
3263321388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1339قاین65298588919امیر جانجانیمحمد ابراهیم2884
3263571388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1371قاین65200042190نور  محمدچوپانی بهمن ابادعبد اله2909
3263761388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1368قاین08800062690غالمرضاحکیمیحسین2928
3263911388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1361قاین652993741215دین محمددرویشیمحمد داود2943
3263921388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین08898425071473دین محمددرویشیمحمود2944
3263981388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1365قاین652996942179درمحمددريجالل الدین2950
3263991388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1368قاین08800395660در محمددريمحمد2951
3264041388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359قاین08882564856845درمحمددرينور احمد2956
3264121388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1345قاین652988502113فیض محمددري بهمن ابادغالم فاروق2964
3264151388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1351قاین652990532414ابو سعیددري بهمن ابادمحمد امین2967
3264301388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1361قاین652993764138محمدسیفیحامد2982
3264411388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366قاین6529969837120عبد الرئوفصیفیعبد المجید2993
3264651388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1368قاین08800189510حسام الدینقادري بهمن آبادغالم یحیی3017
3264861388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366قاین6529969845121الف محمدگلزاريعبد الواحد3038
3265071388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1361قاین65299373155رمضانمقداديدین محمد3059
3265241388/12/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1371قاین65200052230غالم احمدنیکی  بهمن ابادمحمد3076
3266151388/12/10کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360قاین08882581197008حسنخزاعیمحمد حسین3121
3266711388/12/10کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366قاین652998370895شمس الدینیاري تجنودمحسن3177
3272131388/12/23کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1363ح7 بیرجند523954698335محمداسماعیل پوریونس3264

3282661389/01/08کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364بیرجند0651986761437غالمرضااحمدزادهعبداله9
3285061389/01/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1355قاینات0650764846786احمدپیشه جو اوجانمحمد20
3285051389/01/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1342قاین65298715352حسیناحمديرمضان38
3285071389/01/09کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1350قاین652990317815محمدرحمتیفیض محمد39

3296291389/01/22کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364قاینات08899063193محمودحسینیسیدمحمد285
3296041389/01/22کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359بیرجند06518639611885محمد علیعلی اکبريعلیرضا336
3296371389/01/22کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1359مشهد0941931293540محمدعلییاري زاده تبادکانحسین362
3298711389/02/04کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1356قاین0900525274620امان اهللاشریفیرضا420
3309561389/03/20کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1370بیرجند06402317480شامحمدجعفريهادي544
3309591389/03/20کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366بیرجند065329427149محمد حسنراه جومهدي547
3309611389/03/20کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1370بیرجند06402426180باقرکریمیحسین549
3309621389/03/20کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1370بیرجند06402298080قربانمحموديحمید550
3309491389/03/20کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360بیرجند06518919572350محمد علیعلی اکبريحسین555
3309551389/03/20کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1356بیرجند06520477698محمدناصريحسن561
3319521389/04/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1368فردوس08500048100850004810محمدرضاحدادي نژادحسین660
3319531389/04/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1350بجستان562979658582امیرقلیحدادي نژادعلی661
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3319541389/04/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1342بجستان56298774969امیرقلیحدادي نژادمحمدرضا662
3319551389/04/16کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1357بجستان56299252458امیر قلیحدادي نژادمهدي663
3327921389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1330نیشابور10636690653محمدایرانی شهريعزیز731
3327931389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364زاهدان36217645694378محمدرضاباغبانابراهیم732
3327941389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1356بیرجند0651444772942برفیجمالزهیعبدالحمید733
3327951389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360بیرجند0651434203220علیخرم روزحسین734
3327971389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1351بیرجند563961821362علی اکبردره کیغالمرضا736
3327991389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1356بیرجند5639640979245میرزاسنجريرضا738
3328001389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1362زابل23م3674083590غالمعلیصیادحسین739
3328021389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1357بیرجند56392662114463محمدغالم حسینیبهمن741
3328041389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1360بیرجند56392682814669غالمرضاقاسمیجواد743
3328051389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1351زابل367017447817556محمدحسینمشهدينصراله744
3328061389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1361نهبندان5639279931434غالمرضانیکرومرتضی745
3328071389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1363نهبندان563992873586علیهاشمی نژادابراهیم746
3328081389/05/18کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364نهبندان563992824737رضایوسفیموسی747
3334271389/06/03کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1364فردوس08599017778حسنعلیپهلوانمحمدمهدي796
3334281389/06/03کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1367فردوس0859925961911عباسحیدريجواد797
61882331390/06/02کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1366قاین08899424710محمد حسیندوست اباديرضا2803
61882341390/06/02کارگر عمومی آرماتوربندي (درجه 3)1372قاین08801953040محمد رضاطهانمسلم2804
61887461390/06/07کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13583نهبندان56392665034492محمدجوانبختامید3002
61890361390/06/17کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13563ح4 مشهد093324723088431میر حاجیخزاعی مسکرمضان3162
61893461390/06/26کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13653فردوس08598811311488محمدخالق دوستجواد3256
61893471390/06/26کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13623درگز07796273012امیرفیروز بختوحید3257
1744501391/01/29کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13533قاینات08893473794سبزعلیکارکنحیدر273
1744801391/01/30کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13703بیرجند06402016870حسینغریبیمسعود286
1744811391/01/30کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13553بیرجند0650544676405رضانخعی پورحیدر287
1744511391/01/29کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13513مشهد09336718227738ابراهیمکوهیعلیرضا415
1746771391/02/17کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13653بیرجند065331336564حسینخسرويابوالقاسم419
1747581391/03/01کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13493فردوس08595105493محمدعلیفاطمیمحمدباقر431
1744791391/01/30کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13393بیرجند06521849012علیقلیایوبیعزیز اله477
1745891391/02/05کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13573قاین0888578121734تقیمراديغالمحسین510
1749641391/06/04کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13683قاین08800413150جمعهشنگول آبیزهاشم559
1746471391/02/11کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13543فردوس08586840479429ذبیح الهخزیمهغالمرضا563
1746481391/02/11کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13573فردوس0859317242498خدادادرمضانیرمضان564
1746681391/02/14کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13623بشرویه085985468193حسینمینائی فرمهدي572
1749721391/06/14کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13553قاین088826253179حسنفروردینمحمدرضا583
1749471391/05/19کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13663قاین6529955569232جمعهشنگلول آبیزکاظم863
1749771391/06/14کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13583قاین65296513301696غالمرضاعبداله زادهمحمد896
2035241391/11/01کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13633قاینات088943013667عزیزاهللاکبريامیر1126
2037621391/12/13کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13613بیرجند06525162621رمضانزراعت گراحمد1230
2037751391/12/19کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13563قاینات088937845249عزیزالهاسدآباديابراهیم1236
2037801391/12/19کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13523قاینات0731504909345محمدکمالی منشاسماعیل1241
2031671391/09/12کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13583درمیان5239412243251محمدرضاسبزه چینصفر1438
2036261391/11/17کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13693قاینات08800722960علیحسینیجالل1841
2036241391/11/17کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13603قاینات088940133051محمدحسینیحسن1851
2037791391/12/19کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13633قاینات08897098582محمدمرادي جینانیوسف1888
3167211391/04/18کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13643بیرجند3535ایوبیمحمد2200
3167241391/03/16کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13403بیرجند2پرگلعلیقلی2214
31672118/4کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13643بیرجند3535ایوبیمحمد2224
31672417/4کارگر عمومی آرماتوربندي درجه 13403بیرجند2پرگلعلیقلی2238
61893511390/06/26کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13613زاهدان36214255512417حامدعطائی نوقابعبدالکریم3263
61903541390/07/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13703قاین08801214590علیمحمدصادقی تیغابحسین3329
61903531390/07/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13693قاین08800758720محمدشتربان تیغابعلی3330
61903521390/07/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13663قاین08899424710محمد حسیندوست اباديرضا3331
61913631390/08/12کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13673قاین0889876061162ابراهیمعبديمحمد رضا3417
1736091390/11/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13663فردوس085994561856مصطفی قلیناصريجواد4020
1745791391/02/03کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13593بیرجند06525122323محمد حسنهاونگیعلی300
1746761391/02/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13623بیرجند06523915082گل محمدرحمانیحسن334
1745901391/02/05کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13573قاین0888578121734تقیمراديغالمحسین511
1746831391/02/18کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13673قاین0889901619283عیسیمیرزائیابوالفضل597
1747011391/02/19کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13633درگز0779572475483اسمعیلرستمیرستم602
1749781391/06/14کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13583قاین65296513301696غالمرضاعبداله زادهمحمد897
2034561391/10/26کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13653قاینات0889900132139عزیزاهللاکبريابوالفضل1043
2035201391/11/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13633قاینات088943013667عزیزاهللاکبريامیر1124
2035221391/11/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13563قاینات65299247521356عباسرضائیعلی رضا1132
2029901391/07/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13463بیرجند06530765842حسنخواجويمحمد1161
2036391391/11/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13673قاینات6529968458247غالمحسینپارسامنشمحمدرضا1206
2037761391/12/19کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13563قاینات088937845249عزیزالهاسدآباديابراهیم1237
2031971391/09/18کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13483بشرویه08590366853677محمدملهمحمدرضا1501
2036321391/11/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13613قاینات088968497934رضاصاحبینادر1869
61976371391/03/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13673بشرویه12اکبريرضا2202
61976381391/03/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13673بشرویه1431شیداییمصطفی2203
61976391391/03/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13633بشرویه88مقیمیان هوشمجتبی2204
619763716/3کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13673بشرویه12اکبريرضا2226
619763816/3کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13673بشرویه1431شیداییمصطفی2227
619763916/3کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز  درجه 13633بشرویه88مقیمیان هوشمجتبی2228
3176241388/05/13کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354بیرجند06523759111حسنیوسفیمحمد698
3180181388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1339قاینات652985762114غالمعلییاريغالمحسین775
3180191388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1338قاینات65298573972غالمحسینیاريعلی ترخ776
3180201388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354قاینات652991520660اکبرکبیراسماعیل777
3180211388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1359قاینات652992898720مرادمرتضی پورمحمد رضا778
3180221388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362قاینات652994167369غالمرضاگندمکارمحمد779
3180231388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1356قاینات65296507171634رجبقاسمیحسین780
3180241388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1339قاینات652985797449محمد جانعبداهللا زاده آبیزعلیرضا781
3180251388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1358قاینات65296513301696غالمرضاعبداهللا زادهمحمد782
3180261388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1355قاینات652991819138غالمرضاعبداهللا زادهسلیم783
3180271388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1355قاینات652991796915علیصالحی زادهغالمرضا784
3180281388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1350قاینات65297216659محمد گداشبانی کبودانحسین785
3180291388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1348قاینات652989658928غالمعلیحسینیغالمحسین786
3180301388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1346قاینات652988860850حسنحسنی آبیزعلی اصغر787
3180311388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1352قاینات652990904471علیجانجانیرضا788
3180321388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1338قاینات652985385546رضا قلیابراهیمیمحمد علی789
3180331388/05/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1338قاینات652985384745حسینابراهیمیاصغر790
3182711388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1365قاینات088992322123محمدبهزادي نژادحسن855
3182721388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363قاینات088969963117محمدمعطلیاسماعیل856
3182731388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1365قاین0889934061125عباسعلیاکبريمحمد857
3182741388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1366قاینات0889935157234غالمحسنبرزگرمحسن858
3182751388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360قاینات088967656945غالمعلیصابريعلی859
3182761388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1367قاینات0889935750294ابراهیمزراعتکارحسین860
3182771388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1364قاینات08899158491محمدزرع کارمهدي861



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
3182781388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362قاینات088969104535محمد حسنشخمگراسماعیل862
3182791388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354قاینات088964355547طاهرآذرمیحسن863
3182801388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1357قاینات088858446649غالمرضادروگرعلی864
3182811388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363قاینات08896994882ذبیح الهفروزان مهرعلیرضا865
3182821388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1361قاینات08894054763محمد حسیناطمینانمجتبی866
3182831388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1368قاینات08800074190غالمحسینمحمد پورعلیرضا867
3182841388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362قاینات08896934041علینیازيمهدي868
3182851388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360قاینات08896759103علینیازيهادي869
3182861388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1361کرمان2992722091450عباسجواهري زاده عسکريمحمد علی870
3182871388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1352قاینات0889021074183محمددرویشرمضان871
3182881388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1356قاینات08896575648محمد ولیزارعاسماعیل872
3182891388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1352قاینات088963033193غالمعلیحاجی پورنجف علی873
3182901388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354قاینات08896411292غالمعلیحاجی پورحسین874
3182911388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362مشهد09381587835104محمدمالکی نژادعلی875
3182921388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354قاینات0939667649469محمدمالکی نژادمجید876
3182931388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1348قاینات065286166012عباسعلیعباسی بیژائمحسن877
3182941388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1361قاینات08896793044محمد حسینجمالی فرمحمود878
3182951388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363قاینات08896995347شیر محمدبراتیحسن879
3182961388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354قاینات088964382274رضا علینجف پورمحمد880
3182971388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363قاینات08897098582محمدمرادي جینانیوسف881
3182981388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1356قاینات088965977121رضا علیچاالکیعلی882
3182991388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1371قاینات06402648670موسیحبیبی برکوكادریس883
3183001388/06/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1341قاینات0888593570583محمدحبیبی برکوكموسی884
3196831388/06/31کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1344درگز0779312430887براتمحمدي سعدآبادنورمحمد1013
3219931388/08/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1358مشهد093156724669879مهديحسین زاده اولداود1157
3222791388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1342قاین65298715271عبد اهللاچوپانی بهمن ابادنور محمد1275
3222801388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362قاین65299447102غالم نبیحسینی نژادغالم یحیی1276
3222811388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1334قاین652984214420غزیز محمدحکیمیشیر محمد1277
3222821388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1370قاین08800877730شیر محمدحکیمیمحمد ناصر1278
3222831388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1340قاین652986277310عزیز محمدحکیمی بهمن ابادولی محمد1279
3222841388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363قاین652994696926احمددريمحمد احسان1280
3222851388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1359قاین6529693467856سید احمددريمحمد ظاهر1281
3222861388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1368قاین08800389010تاج محمددري بهمن ابادغالم رضا1282
3222871388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1344قاین652988033116میر محمددري بهمن ابادفقیر محمد1283
3222881388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1364قاین652996879216تاج محمددري بهمن ابادمحمد رضا1284
3222891388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362قاین65299418786تاج محمددري بهمن ابادمحمد علی1285
3222901388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1346قاین65298892641عبد الرزاقسلیمانیعبد الرحمن1286
3222911388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1352قاین6529955781254محمد حسنشریفیغالم رضا1287
3222921388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1337قاین652985123216شیر محمدشیري بهمن اباداسماعیل1288
3222931388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1356قاین652992332255غالم حمزهصالحیغال م رضا1289
3222941388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1346قاین652988830620محمد رضاعلیزادهمحمد علی1290
3222951388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360قاین08800635640غالم رضاغالمیان کالته نوحسین1291
3222961388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354قاین65299158508حسنفاطمیصفی اله1292
3222971388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1347قاین652989348221محمد رضاگلزاري بهمن ابادعبد اهللا1293
3222981388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1353قاین652991343218نور محمدمحمدي فندختعبد الرئوف1294
3222991388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1368قاین08800042150رمضاننظرياله نظر1295
3223001388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1351قاین652990528610کریمنظريخدامراد1296
3223011388/08/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1336قاین65298482237اله نظرنظريرمضان1297
3224521388/08/24کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1358بیرجند08882533116430غالمرضارضاییعباس1342
3230291388/09/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1356بیرجند0651549418850محمدامامداديرضا1540
3230321388/09/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1352بیرجند0651057620144علیدالکهحسین1543
3230341388/09/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363بیرجند06519604111154محمد علیسنبلیمحمد رضا1545
3235631388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354بیرجند0650949099387محمدبراتی تاجکوهعلی1731
3235641388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1370فردوس08500626910حسنپیروزمرتضی1732
3235651388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1339فردوس085946827566غالمرضاجمعگیاحمدعلی1733
3235661388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1350فردوس085951345994محمدچوپانیمحمدرضا1734
3235671388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1349فردوس0858860041719محمدعلیحاجی زاده مصعبیحسن رضا1735
3235681388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1352فردوس085952358685رمضانخالصیغالمحسین1736
3235691388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1349فردوس085950995896براتدولت شناسرحمت اله1737
3235701388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1352فردوس0859523888115سیدعباسسپاسیسیداحمد1738
3235711388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363فردوس0859583368206رضاسمیعیانحسن1739
3235721388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1370مشهد09215356430سلیمانمجاورصوفیامید1740
3235731388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362قاینات08896938217محمدمحمدآباديعیسی1741
3235741388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1356فردوس0859543811123غالمعلیمراديغالمرضا1742
3235751388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1333ح2فردوس08594355983سیداحمدمهدي پورسیدرضا1743
3235761388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1352فردوس085873159210داودمیرزاییسیدرضا1744
3235771388/09/28کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1315فردوس0858858436559غالمحسیننباتیحسن1745
3236591388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1358قاین0888490577587اسماعیلآزادعباس1758
3236711388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1356قاین011111111149عزیز الهاسد اباديابراهیم1770
3236751388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1364قاین651199810117غالمرضااسماعیلیعلی1774
3236771388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1365قاین0889900132139عزیز الهاکبريابوالفضل1776
3236821388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363قاین088943013667عزیز الهاکبريامیر1781
3236831388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1355قاین088937041972عزیز الهاکبريجواد1782
3236901388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1355قاین088937042773قربانبارانیحمید1789
3236941388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1357قاین088918213133قربانبارانیقاسم1793
3237081388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1367قاین0889902224344علی اکبربراتیعلی1807
3237431388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1369قاین08800722960علیحسینیجالل1842
3237461388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360قاین088940133051محمدحسینیحسن1845
3237471388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360قاین088940118736علیحسینیحسین1846
3237581388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363قاین088943275934عباسخسرويحسین1857
3237601388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362قاین0889069522849رضاخشنودياصغر1859
3237621388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1364قاین08898988127قربانخوشایندناصر1861
3237701388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362قاین652994198317در محمددري بهمن ابادمسعود1869
3237751388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1349قاین08893191707حسیندوستیحسن1874
3237761388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363قاین088943011165محمددوستیرضا1875
3237781388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354قاین088935899035حسیندوستیعباس1877
3237791388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362قاین0889064016298محمددوستیعلی1878
3238031388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1357قاین0888380801379رجبزارعیبرات1902
3238091388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360قاین088940136954رمضانساالريمجید1908
3238131388/10/01کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1366قاین0889878471213حسنشرف پورمهدي1912
3238531388/10/02کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1361قاین088968497934رضاصائبینادر1932
3239031388/10/02کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1359قاین000000000010محمد رضانادريمیرزا محمد1982
3239071388/10/02کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362قاین088941934931علینوروزيحسین1986
3239111388/10/02کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1347قاین0888814380552یعقوبنیکمردابراهیم1990
3239121388/10/02کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1353قاین08896391917یعقوبنیکمردحسین1991
3240381388/10/08کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1339بیرجند06525872081محمددهقانیعلی اکبر2034
3248181388/10/26کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1365ح5 بیرجند5239929696259یوسفعباسی طبسمحمد امین2369
3248191388/10/26کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1364ح7 بیرجند5239933669152حقدادداورياسماعیل2370
3249201388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1342قاین65298712512باقریاري اردکولمحمد2454
3249211388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1343قاین652987443734غالمرضاونديعلی اکبر2455



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
3249221388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1350قاین6529682521943حسیننوروزي بمرودحسن2456
3249231388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1352قاین652990883850عزیز الهنظريامین اله2457
3249241388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1356قاین6529693394849جان میرزاقادريرمضان2458
3249251388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363قاین08890834871133ابراهیمفتاحی زادهاحمد2459
3249261388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1365قاین652998643160اکبرغالمیعلیرضا2460
3249271388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1347قاین652989297415حسینغالمحسینی بمرودعلی2461
3249281388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1344قاین652987997827علیغالمحسینی بمرودحسین2462
3249291388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1347قاین652989313131علیغالمحسینی بمرودحسن2463
3249301388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354قاین652991557528حسینغالمحسینیمحمد2464
3249311388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1357قاین652972262983عباسعباسیعلی اکبر2465
3249321388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1359قاین0889044678694رمضانشبانیغالمحسین2466
3249331388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354قاین652991509549علیزنگنهحیدر2467
3249341388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1348قاین6529682546945محمدرضایی بمرودابراهیم2468
3249351388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1356قاین652992475220عباسرضاییعلیرضا2469
3249361388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360قاین652993243715خدادادحسینیعلی2470
3249371388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1348قاین65298982392صاحب دادحجتی زادهحسین2471
3249381388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360قاین65299331315غالمعباسجوان شیرمحمد رضا2472
3249391388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1361قاین65296844171111غالمعباسجوان شیرحسین2473
3249401388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1347قاین652989322940علی گداجعفريحسن2474
3249411388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1342قاین65298713724عباسجانی بمرودغالمحسین2475
3249421388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1348قاین652989713513عباسجانی بمرودعلی2476
3249431388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1355قاین652991973229عباسعلیبیابانی بمرودحسن رضا2477
3249441388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1357قاین6529634096402حسینبهشتیانمهدي2478
3249451388/10/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360قاین0889051021525یوسفبهشتیانمهدي2479
3255391388/11/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360قاین08892641630حسینجانیعلی اکبر2604
3255401388/11/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1367قاین6529968458247غالمحسینجانی بمرودمحمد رضا2605
3255411388/11/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1345قاین652988407659محمد علیحیدريعلیرضا2606
3262951388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1371قاین65200047740امان الدینآسیابانضیاءالدین2847
3263111388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1340قاین65298632146حسیناسماعیلیهادي2863
3263341388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1339قاین65298588919امیر جانجانیمحمد ابراهیم2886
3263491388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1343قاین65298760067اسماعیلچوپانیغالم احمد2901
3263611388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354قاین6529692691782فیض محمدحسنیمحمد2913
3263721388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1371قاین65200041030احمدحسینی بهمن آبادعبد الرحمن2924
3263831388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1368قاین08800339590خداداددادي بهمن ابادغالمرضا2935
3263871388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1366قاین6529980113106خداداددادي بهمن ابادمحمد حکیم2939
3263951388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363قاین65299467484دین محمددرویشیمسعود2947
3264601388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363قاین652994702732جان میرزاقادريحبیب اله3012
3264621388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1347قاین652989339312ابونصرقادري بهمن آبادخدانظر3014
3264951388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362قاین652994206825محمدمحمديحمید3047
3265011388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1347قاین652989343116محمودمحموديمحمد حسین3053
3265041388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1356قاین652992417519ابراهیممحمودي بهمن ابادرمضان3056
3265221388/12/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1347قاین65298933013رمضاننیکی  بهمن ابادغالم احمد3074
3265941388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1368قاین08800006277جوادتقی زادهامیر3100
3265971388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1359قاین088964621526جعفرجوانابراهیم3103
3265991388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1357قاین6529768017509داد علیحسینیعبدالعظیم3105
3266031388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1368قاین08800374070داد محمدحسینی گزختقاسم3109
3266061388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1365قاین652998328753علیحیدريحسین3112
3266081388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1364قاین06529982783علیخزاعیحسن3114
3266251388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1354قاین08882461535715غالمرضارمضانی مقدماحمد3131
3266261388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1364قاین08899154159علی اکبرسحرخیزعباس علی3132
3266271388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1348قاین088960124035ذوالفقارسرفرازمراد3133
3266341388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1365مشهد0947006389101یوسفصبومیمهدي3140
3266401388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1356قاین652992656314محمد ولیعابد گزختعلی3146
3266411388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1348قاین65298995962ابراهیمعابد گزختمحمد ابراهیم3147
3266471388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1370قاین08801040740غالمرضاغالمی گزختقاسم3153
3266491388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1336بیرجند06520175172محمد علیفروزندهرجبعلی3155
3266561388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360قاین088967383722براتمحمد آباديحسین3162
3266671388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1368قاین08800125444عبدالهناصرزادهروح اله3173
3266701388/12/10کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1345قاین6529767320440حسنیاري تجنودسرور3176
3269861388/12/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1359سبزوار07935742422016حسنافروقعلی3232

3282711389/01/08کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1364بیرجند06531143892674حسینهنريمحمد4
3285091389/01/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1361قاین07301344820غالم نبیحسینی نژادابراهیم40
3285101389/01/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1320قاین65298314447عبدالهدرویشیدین محمد41

3293891389/01/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1350بیرجند06528671463علیخسرويحسین204
3293901389/01/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1344بیرجند065013895313817غالمرضادالکهعلی205
3293911389/01/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1337درمیان52398405983محمد حسینرحیمیحسن206
3293921389/01/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1350بیرجند0650969987827غالمرضاعباسپورمحمد207
3293931389/01/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360بیرجند06527558111حسینمختاريعباس208
3296031389/01/22کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1364بیرجند0653097026938محمدعلیعلی اکبريحسن335
3320531389/04/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1346بیرجند0650698487197شمشیر علیکاوسیمحمدرضا674
3335281389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1348نهبندان56396593611174علی اکبراردونیحیدر816
3335291389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1330نیشابور10636690653محمدایرانی شهريعزیز817
3335301389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1346بیرجند56392689314734غالمرضابلورينعمت اله818
3335311389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1356بیرجند0651444772942برفیجمالزهیعبدالحمید819
3335321389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360بیرجند0651434203220علیخرم روزحسین820
3335331389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1351بیرجند563961821362علی اکبردره کیغالمرضا821
3335341389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1359زاهدان3621479023194خدابخششازهیرحمت اله822
3335351389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1365بیرجند5639932295442صادقشهسوارپورعزیزاله823
3335361389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362زابل367408359023غالمعلیصیادحسین824
3335371389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1357بیرجند56392662114463محمدغالمحسینیبهمن825
3335381389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360بیرجند56392682814669غالمرضاقاسمیجواد826
3335391389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1357نهبندان5639440376327غالمعلیمحمودیانحسین827
3335401389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1361نهبندان5639279931434غالمرضانیکرومرتضی828
3335411389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1363نهبندان563992873586علیهاشمی نژادابراهیم829
3335421389/06/11کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1364نهبندان563992824737رضایوسفیموسی830
3351461389/07/04کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1359ح2 درمیان5239119562687اسماعیلشفیعی دستگردعبدالحکیم945

3384401389/09/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1357بیرجند0651820324250محمد رضاصدیق نیامحمد1385
3384411389/09/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1338بیرجند06524498671سید غالمحسینپاي الخیسید حسن1386
3385631389/09/22کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1359مشهد5228092824219حسنمرواریديابراهیم1400
3389991389/10/09کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1360فردوس08595636181حسننباتیعلیرضا1470
3392611389/10/19کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1344فردوس085926411475شعباناقبال رادجواد1573
3394411389/10/27کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1353فردوس085952741711علی اکبرصمدزادهاحمد1643
3409781389/12/03کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1357قائن6529669922498علینقیمنصوريمحمد علی2181
3416731389/12/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1364بیرجند065198287148حسنشبانیحسین2523
3419431389/12/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1345قاین08892797054علی محمدعاقلیمحمد حسن2614
3439091390/02/06کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1355بیرجند0651003830407محمد حسنسیروسی القارمحمد حسین1380
3439091390/02/06کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1355بیرجند0651003830407محمد حسنسیروسی القارمحمد حسین1535
3452051390/03/07کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362ح7 بیرجند523954644417عزیزاسمعیل پورعبدالقادر2154
3452051390/03/07کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1362ح7 بیرجند523954644417عزیزاسمعیل پورعبدالقادر2229
3453971390/03/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1358قاین08882530796406غالمرضاکاملهمحمد حسین2372
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3453951390/03/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1358قاین08882510846207محمد علیقاسمیامیر2373
3453961390/03/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1368قاین08800387800880038780عیديقربانیحمید2374
3454221390/03/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1323بیرجند06529927065الهیارعزیزي بهلولی احمديعلی اکبر2390
3454251390/03/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1351بیرجند06512747613697غالمرضایزدان پناهمحمد2391
3455521390/03/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1358بشرویه08598319144حسناصغريمحمد2462
3467231390/04/23کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1364قاین088990538110علیچابکهادي2615
3473141390/05/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز (درجه 3)1366قاین0889875634119علیرضابیابانیمحمد رضا2698

3115521387/11/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13593فردوس08589261051881حسناسدي میرزاي قلیحسین26
3115741387/11/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13663فردوس085994710684محمدرضادانشورمحسن48
3115951387/11/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13553فردوس0859304991146محمودقنبريغالمرضا69
3116101387/11/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13653فردوس085994529424حسینمیرزاي قلیرحمت اله84
3116121387/11/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13663فردوس085994561856مصطفی قلیناصريجواد86
3128131388/01/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13583حوزه2فردوس085954952618علیرضاروحی نیاکاظم4
3128141388/01/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13383حوزه2فردوس085945813121سیدعبدالهسیديسیدحسین5

3127671388/01/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13523حوزه2مشهد09314995506238حیدرچوپانیهاشم160
3127691388/01/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13523حوزه2فردوس08588095163697براتحبیبیحسن161
3127901388/01/17کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13603حوزه22مشهد09424903471237سیدمحمدسیدغالمیسیدعلی اکبر162
3144651388/01/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13633درگز0779572475483اسمعیلرستمیرستم328
3144601388/01/29کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13483بشرویه08590366853677محمدملهمحمدرضا347
3147811388/02/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13273بیرجند06523234217رضابنی اسديحبیب اهللا506
3147821388/02/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13463بیرجند06530765842حسنخواجويمحمد507
3147831388/02/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13493بیرجند06530802472محمدقاسمیغالمرضا508
3147841388/02/15کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13573قائنات0888578121734تقیمراديغالمحسین509
3147931388/02/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13583بیرجند06522436309غالمرضاشبانحسین510
3147951388/02/21کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13593بیرجند06525122323محمدحسنهاونگیعلی512
3156271388/03/13کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13373بیرجند0651668921101محمدنوشاديعلی536
3159171388/03/25کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13583بیرجند065016927116849محمدفرازيحسین538
3167611388/04/16کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 13603ح6 بیرجند523989686035غالمرضابهاريمحمد تقی631
2037391391/12/05کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365ح5بیرجند5239929696259یوسفعباسی طبسمحمد امین70

1749971391/06/15کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاین08894054763محمدحسیناطمینانمجتبی540
1749941391/06/15کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362مشهد09381587835104محمدمالکی نژادعلی541
1749951391/06/15کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365قاین088992322123محمدبهزادي نژادحسن578
1749671391/06/04کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1356قاین65296507171634رجبقاسمیحسین582
1748561391/04/19کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360بیرجند523989686035غالمرضابهاريمحمد تقی743
1749171391/05/04کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1338فردوس085945813121سیدعبدالهسیديسیدحسین821
2032491391/09/26کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354بیرجند0650949099387محمدبراتی تاجکوهعلی908
2032711391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1339فردوس085946827566غالمرضاجمعگیاحمد علی920
2032661391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1352فردوس085873159210داودمیرزاییسیدرضا921
2033011391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1347قاینات0888814380552یعقوبنیکمردابراهیم948
2033321391/10/04کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360قاین088940136554رمضانساالريمجید957
2033191391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360قاین088940118736علیحسینیحسین958
2033181391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1369قاین08800722960علیحسینیجالل959
2032881391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364قاین08898988127قربانخوشایندناصر960
2033241391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363قاین088943011165محمددوستیرضا961
2034831391/10/26کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1349قاینات08893191707حسیندوستیحسن1046
2034781391/10/26کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354مشهد0939667649469محمدمالکی نژادمجید1049
2034621391/10/26کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1367قاینات0889902224344علی اکبربراتیعلی1057
2035111391/10/28کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363فردوس0859583368206رضاسمیعیانحسن1109
2035471391/11/01کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1347قاینات652989313131علیغالمحسینی بمرودحسن1118
2035521391/11/01کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354قاینات652991557528حسینغالم حسینیمحمد1121
2035611391/11/01کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360قاینات65299331315غالم عباسجوان شیرمحمدرضا1135
2036431391/11/17کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360قاینات652993243715خدادادحسینیعلی1223
2038041391/12/20کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1343قاینات08892641638حسینجانیعلی اکبر1234
2038471391/12/28کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1356بیرجند0651549418850محمدامامداديرضا1285
2032481391/09/26کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1333فردوس08594355983سیداحمدمهدي پورسیدرضا1513
2032751391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1352فردوس0859523888115سیدعباسسپاسیسید احمد1544
2032741391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1350فردوس085951345994محمدچوپانیمحمدرضا1591
2032731391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1349فردوس085950995896براتدولت شناسرحمت اله1592
2032701391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362قاینات08896938217محمدمحمدآباديعیسی1595
2032581391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358بیرجند08882533116430غالمرضارضاییعباس1604
2032981391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359قاینات652992898720مرادمرتضی پورمحمدرضا1672
2032991391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355قاینات088937042773قربانبارانیحمید1673
2033251391/10/03کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354قاین088935899035حسیندوستیعباس1699
2034811391/10/26کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاینات08896793044محمدحسینجمالی فرمحمود1756
2035801391/11/01کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1344قاینات652987997827علیغالمحسینی بمرودحسین1794
2035781391/11/01کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1342قاینات65298713734عباسجانی بمرودغالمحسین1801
2035631391/11/01کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1347قاینات652989297415حسینغالمحسینی بمرودعلی1809
2038081391/12/20کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364قاینات08899154159علی اکبرسحرخیزعباسعلی1884
2038111391/12/20کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363قاینات08897098582محمدمرادي جینانیوسف1889
2038291391/12/20کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355قاینات088937041972عزیزالهاکبريجواد1904
2038241391/12/20کارگر عمومی بتن سازوبتن ریز درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1348قاینات088960124035ذوالفقارسرفرازمراد1914
61883691390/06/03کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13533بیرجند06528742584عنایت الهآذريمحمدرضا2881
61889191390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13523قاین08893401370محمدنجفیرضا3079
61889161390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13633قاین08894272160عباسذکاوتیحسین3080
61889151390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13643مشهد09448138110محمددره کیحسن3081
61889001390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13663قاین08898895530مختارملکیمحمد3082
61888971390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13763قاینات08802543190محمد علیصفی زادهمهدي3083
61888981390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13743قاینات08802165220سید مهديعبدالهیسید فرهاد3084
61888991390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13753قاینات08802312700خسرومرتضائیحسین3085
61889181390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13603قاین08893991660محمدنجفیحسین3086
61889171390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13593قاین08893904790حسینمظفريمحمد3087
61888951390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13593قاین08893913270حسینبذرافشانمهدي3088
61889011390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاینات08800193060علینوري ابوذريمحمد رضا3089
61888961390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13743قاینات08802214370علی اصغررحمانیحسن3090
61889321390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13523گناباد0918980739130اعظمساالريحمیدرضا3091
61889331390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13643قاین088988421881عباسشعبانیمهدي3092
61889341390/06/08کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13683قاین08800113940حسینمظفريجواد3093
61890281390/06/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13383بشرویه085974823512بمانعلیعباس زادهمحمد3157
61890431390/06/17کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13613ح7 بیرجند523963863233عبداهللاصمديامیر حمزه3174
61891741390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13573قاین0888577907712علیعیديمجید3223
61891541390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13593قاین0888901488141حسینحقدوستمحمدعلی3224
61891641390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13633قاین088970301910همزهعربحسین3225
61891591390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاینات08801834030رمضانذاکري چاهکحسین3226
61891631390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13723بیرجند06403585000علیصمديحیدر3227
61891621390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاینات08801858640عباسصحراگردامیر3228
61891531390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاینات08801881110محمدتنهاییحسین3229
61891601390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13683قاینات08800073030880007303عبدالهرحیمیحسین3230
61891661390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13533قاینات088963304563ابراهیممالکیحسن علی3231
61891581390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13633قاینات088969505929غالمحسیندهقانمحمد علی3232
61891501390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13533قاینات088963281240سید ابراهیمالهامی نسبسید افضل3233
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61891491390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13573بیرجند052398902411محمد رضااحمديوحید3234
61891651390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاینات08801829210حسینقربانی مقدمرضا3235
61891511390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13723قاینات08801735720محمدبوبکیموسی3236
61891521390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاینات08801805600محمد رضاپاکدلامیر3237
61891571390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13643قاینات0889829985221علیجاندهقانمحمد حسن3238
61891551390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13653قاینات08898392711150سید عبدالحسینخداپرست مقدمسید علی3239
61891561390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13653بیرجند065329509112محمد حسینخنگی نژادعلی3240
61891611390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13623بیرجند065017805117731یعقوبشاهیحسن3241
61891671390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13683قاینات08800006780880000678محمد حسنمشتاقیداود3242
61891681390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13643قاینات0889836930916علیمظاهريحسین3243
61891691390/06/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13583قاینات08896647817سید رمضانموسويسیدحاجی3244
61894311390/06/29کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13663بیرجند06531746088696محمد اسماعیلمهرور گازارمرتضی3303
61903161390/07/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13703قاین08801202820880120282علییوسفیفرهاد3332
61903101390/07/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13723قاین08801681100880168110عباسقلی پورامید3333
61903111390/07/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاین08801923730880192373علیگل سبزيمحمد رضا3334
61903141390/07/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاین08801829380880182938علینوروزيامیر3335
61903151390/07/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاین08801839850880183985رضاکارشکیمحمد علی3336
61903121390/07/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاین08801884560880188456غالم محمدنخعی نژادمیثم3337
61903091390/07/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاین08801772090880177209امیر اهللاساالري اسد آبادامیر3338
61903071390/07/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13723قاین08801775270880177527علیجانبهدانینوید3339
61903081390/07/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاین08801924020880192402یاسینرستمیحسین3340
61903131390/07/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13683قاین06900353300690035330ابالقاسمنظري اسد آبادمحمد3341
61907701390/07/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13753قاینات08802409970غالم محمدضربتیحسن3382
61907671390/07/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13763قاینات08802567020آزاد علیرمضانی چاهکقاسم3383
61907681390/07/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13763قاینات08802587640جان محمدسالخوردهمیالد3384
61907651390/07/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13743قاینات08802207400علیدهقانیسعید3385
61907661390/07/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13763قاینات08802593960ذوالفقاررمضانیمهدي3386
61907721390/07/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13723قاینات08801745360محمدمطهري نیاامیر3387
61907631390/07/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13723قاینات08801963000محمد علیحسین زادهحسن3388
61907741390/07/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13763بیرجند06405412320اسحاقیوسفیمسعود3389
61907731390/07/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733بیرجند06404078210اسحاقیوسفیمحمد علی3390
61907711390/07/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13743قاینات08802202440محمد حسینقدیمیحامد3391
61907691390/07/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733قاینات08802222980حسین رضاسبزکارامیر3392
61907641390/07/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13763قاینات08802547340محمدحیرانابوالفضل3393
61908861390/07/30کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13653قاینات088992592512عباسزارعیرضا3405
61925481390/09/23کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733مشهد09228477030شهراماکبريفرشاد3759
61936731390/10/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13693قاینات08800554480محمودزارعمحمدحسین3979
61936781390/10/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13723قاینات65200100060نور الدینمحمدي فندختناصر3980
61936741390/10/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13713قاینات08801331710قربانزبدهمحمدجواد3981
61936771390/10/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13713قاینات08801536600عابدگلزاريمهدي3982
61936761390/10/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13693قاینات08800709000علی اصغرصالیانیمرتضی3983
61936691390/10/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13713قاینات08801463540محمد علیجمالیمجتبی3984
61936711390/10/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13693قاینات08800667680سید ابوالفضلحفاظیسید  مسعود3985
61936701390/10/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13713بیرجند06402976920محمد رضاحسینیابوالفضل3986
J251936751390/10/20+6کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13713قاینات08801502970علی مددشخم کارمهدي3987
61936721390/10/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13733مشهد09226117010ابراهیمرحمتیمصطفی3988
1738221391/01/07کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13603فردوس0859339645167حسینرحمتیعلیرضا204
1745701391/02/03کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13413فردوس08596426588حجی حسینتجلیمحمدرضا297
1742101391/01/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13683نهبندان56300386485630038648علیکوهی نژادمهدي348
1744271391/01/27کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13603فردوس085968266826علیکامکار خانکوكاسماعیل414
1748161391/03/17کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13673بیرجند065321209712445رجبعلیفروزندهامیر459
1748261391/03/21کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13673تربت حیدریه070378639314094محمدعلیزحمتییونس465
1748471391/04/12کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13633بیرجند523997689927حسن علیکوهیرضا489
1749391391/05/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13543بشرویه0859810593231سیداحمدمیرزائیسیدمحمود533
1748481391/04/17کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13603فردوس08596827063حسینبخشیعلی749
2032051391/09/20کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13623بشرویه085986035314حسیننوريمحمدعلی883
1749711391/06/14کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13453قاین652988410662اکبرپاکاري آبیزعیدمحمد898
2034411391/10/26کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13583بیرجند06518450411578محمدحسینکارگرمجید982
2034381391/10/26کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13653بیرجند06533086634یوسف علینخعیمحمدرضا983
2033311391/10/04کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13673بیرجند06400010410ابوالقاسمتیمورپورامین988
2034401391/10/26کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13663قاین0889925127100غالمرضادشتی چاهکمحمد1013
2034371391/10/26کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13653درمیان523993264650محمدرضااکبري طبسامید1031
2034431391/10/26کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13643بیرجند06533088413ابراهیمزنگوئیمحمد1034
2034421391/10/26کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13593بیرجند06526362415علیلطفی زادهمحمد1035
2034921391/10/27کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13653بیرجند06531392515116محمدحسینشادنوشمحمدرضا1080
2035941391/11/07کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13673بیرجند065330095690اسدالهخیربینحبیب اهللا1150
2029961391/07/30کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13713بیرجند06402665170محمد ولیغالم نژادمحمود1163
2030891391/08/28کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13603فردوس0859345289730رجبعلیکیانیهادي1328
1748371391/04/06کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13543قاین0651792649575حسینرحمتیسبحان1432
2032821391/10/03کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13613قاین52399036381محمد ابراهیممحمدي راداسماعیل1702
2034391391/10/26کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13673بیرجند065321516912752محمودیاوري گلمرتضی1734
2034341391/10/26کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13663بیرجند065320060911296عباسعلینوکیصادق1750
2034351391/10/26کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13583بیرجند0651171385822حسینفنوديعلی1751
2034911391/10/27کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13673بیرجند523997548582محمدکریمیولی اله1777
3167621391/03/16کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13623ح6 بیرجند15حیدري نیاموسی2215
31676217/4کارگر عمومی برق ساختمان  درجه13623ح6 بیرجند15حیدري نیاموسی2239
3370301389/08/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1357بشرویه085982973156غالمحسینآکیعلی1107
3370311389/08/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1354بشرویه08598068632عباسحاجیمهدي1108
3370321389/08/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369بشرویه08500365500850036550رضاحسینی نژاد محبتیمحمد1109
3370331389/08/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368بشرویه08500228860850022886غالمرضاعمیديرسول1110
3370341389/08/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369بشرویه08500368280850036828محمدنوروزي علی آبادعلی1111

3380981389/09/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363فردوس085958698710غالمرضاآپرویزمسلم1248
3380991389/09/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371فردوس08501019990غالمرضاآپرویزمصطفی1249
3381001389/09/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369فردوس08500392740عباسعاجزعمروییقاسم1250
3381011389/09/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371فردوس08500886230حجی علیقلی زادهامین1251
3381021389/09/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369فردوس08500503240احمدمحموديعلی1252
3381031389/09/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365فردوس085993498527حسینمقنی عمروییحمید1253
3381041389/09/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371فردوس08500934910حسینمقنی عمروییعلی1254
3381051389/09/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356فردوس085869010110030محمدعلیمقنی عمروییهادي1255
3381061389/09/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370فردوس08500685510علیمیرزاییمصطفی1256
3381071389/09/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373فردوس08501254560محمدمیرزاییمهدي1257
3381081389/09/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367فردوس085993518347عباسمیرزایی عمروییقاسم1258
3383991389/09/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367بیرجند0653247850105عباسغالمیمهدي1315
3384101389/09/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372بشرویه08500989390850098939محمدتقیعطاربشرویهمحمود1321
3384111389/09/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368بشرویه08500009200850000920محمدهراتیمهدي1322
3384541389/09/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372ح3 درمیان52300552865230055286محمدخسروي فردحسین1355
3384551389/09/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371ح3 درمیان52300368935230036893محمدخسروي فردعلی1356
3384561389/09/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372ح1 درمیان52300472675230047267احمدساالريیعقوب1357
3384571389/09/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359ح10 تهران0060898860768محمدمرادپورمجید1358
3393721389/10/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1360قاین088980504017فداحسیناسدالهی شیرگمحمد1628
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3396991389/11/04کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1354قاینات08896443571سیدمحمداحمدي کرچسیدعلی اصغر1663
3397121389/11/04کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363فردوس08595868399سیدمحمدشریفی سرندسیدعلی1676
3397191389/11/04کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364قاینات088988736518حسینمحسنی دشت بیاضداود1683
3397251389/11/04کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361فردوس0859567613104محمدندافمرتضی1689
3399991389/11/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361بیرجند06520525516علیکیانیمحمد1723
3406311389/11/26کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361بیرجند06530349629محمدمیر احمديحسین2080
3406491389/11/26کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1349ح7 بیرجند52391419162209محمدزارعی درمیانحمید رضا2084
3406501389/11/26کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1355ح7 بیرجند523958955038محمدزارعی درمیانمهدي2085
3407571389/11/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368فردوس08500244550850024455حسنآزادفرروح اهللا2104
3407581389/11/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362فردوس0859357023137علی اکبرعیشیعلی2105
3407591389/11/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368فردوس08500199410850019941الهیارموالئی تاجکوهعلی اکبر2106
3411371389/12/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1351قاین0889018839151رضاحیدر نژادمقدمناصر2306
3411381389/12/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364قاین088994149172غالمرضارمضانیمحمد حسن2307
3411391389/12/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1357قاین08893823284علیمرادعلی پورحسین2308
3411401389/12/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361قاین09420397343830رمضانغالمزادهرضا2309
3411411389/12/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1358قاین0889035873173محمد حسینفالحتجواد2310

3411421389/12/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1347قاین0888577737695سید باقرمتولیسید بهروز2311

3411431389/12/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1358قاین999266سید علیرضامشهوريسید علی2312
3411441389/12/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1353قاین088963263422سید غالمرضاکاتبیسید اسماعیل2313
3416311389/12/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363بیرجند06519604441157سلیمانکوچیابوالفضل2481
3417141389/12/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364بشرویه085995645839عباسخوردیانمحمدرضا2540
3417151389/12/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1354بشرویه085980920192محمدسلمانی صفاحسین2541
3419441389/12/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362قاین0889065012398فرهادآذريامین2615
3421711389/12/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363فردوس085957962154زین العابدینروحیحسین2867
3421721389/12/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365فردوس0859919943308جالل الدینطاهرپورکالنتريمهرداد2868
3421731389/12/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362ح2فردوس085957420211رمضانعرب دوحصاراناحسان2869
3423021389/12/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1353ح2 درمیان523958790626غالمرسولاحمدي فوركمحمد علی2941
3423031389/12/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367ح7ببیرجند523992240345براتچکی فوركمنصور2942
3423041389/12/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1358ح1 بیرجند065016939516861غالمرضاعلی آباديعلیرضا2943

3427731390/01/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369بیرجند06401663340عباسعلینجابت پوراحمد1
3427721390/01/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369بیرجند06401801590فقیر محمدسمیعیحجت2
3427711390/01/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370بیرجند06402378940محمد علیخواجويسعید3
3427711390/01/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370بیرجند06402378940محمد علیخواجويسعید5
3427721390/01/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369بیرجند06401801590فقیر محمدسمیعیحجت6
3427731390/01/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369بیرجند06401663340عباسعلینجابت پوراحمد7

3429191390/01/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1360فردوس08596830526محمدعلیافشینمهدي26
3429211390/01/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1360فردوس0859340015204مجیدشریفی سرندسیدمهدي27
3429221390/01/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366فردوس08598887702251رضاعلمداراحسان28
3429201390/01/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364فردوس0859870618433اکبردهشوريحمید29
3429191390/01/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1360فردوس08596830526محمدعلیافشینمهدي82
3429201390/01/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364فردوس0859870618433اکبردهشوريحمید83
3429211390/01/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1360فردوس0859340015204مجیدشریفی سرندسیدمهدي84
3429221390/01/15کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366فردوس08598887702251رضاعلمداراحسان85
61828941390/01/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1355بیرجند06530303634علیعابدینیمحمد141
61828941390/01/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1355بیرجند06530303634علیعابدینیمحمد155
3432761390/01/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362ح2فردوس085957164532حسینعربیعلی482
3432771390/01/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1345ح2فردوس085949634111سید هاشممهرداد آیسکسید مهدي483
3432731390/01/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)21357فردوس085954659481محمدحسنبنی اسديجمال484
3432741390/01/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367ح2 فردوس0859926753990رمضانربانیعلیرضا485
3432751390/01/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1355ح2فردوس08595356653حسنعباسیانمحمد رضا486
3432731390/01/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)21357فردوس085954659481محمدحسنبنی اسديجمال517
3432741390/01/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367ح2 فردوس0859926753990رمضانربانیعلیرضا518
3432751390/01/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1355ح2فردوس08595356653حسنعباسیانمحمد رضا519
3432761390/01/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362ح2فردوس085957164532حسینعربیعلی520
3432771390/01/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1345ح2فردوس085949634111سید هاشممهرداد آیسکسید مهدي521
3433581390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362قاین088969263746کرقندمحمدزادهمقداد571
3433501390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369قاین08800619280محمدابراهیمیانجمشید572
3433571390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362قاین088906200597احمدعلیمحبوبیمحمدحسن573
3433511390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361قاین0889060983806محمدعلیاحمدي فردروح اهللا574
3433591390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366تهران008233441244008محمودموسی زادهداود575
3433601390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368تهران00101025150محمودموسی زادهفرزاد576
3433541390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1360قاین0889048150240ایوبرجبیمهدي577
3433561390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363قاین08894261816محمدرضاگندمیمهدي578
3433531390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1358قاین0889036667252محمدعلیدشتبانیحسن579
3433551390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356قاین08893761156غالمرضاعلی پور مطلقحسین580
3433521390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1354قاین088979308520نجفجانیحسین581
3433501390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369قاین08800619280محمدابراهیمیانجمشید730
3433511390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361قاین0889060983806محمدعلیاحمدي فردروح اهللا731
3433521390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1354قاین088979308520نجفجانیحسین732
3433531390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1358قاین0889036667252محمدعلیدشتبانیحسن733
3433541390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1360قاین0889048150240ایوبرجبیمهدي734
3433551390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356قاین08893761156غالمرضاعلی پور مطلقحسین735
3433561390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363قاین08894261816محمدرضاگندمیمهدي736
3433571390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362قاین088906200597احمدعلیمحبوبیمحمدحسن737
3433581390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362قاین088969263746کرقندمحمدزادهمقداد738
3433591390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366تهران008233441244008محمودموسی زادهداود739
3433601390/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368تهران00101025150محمودموسی زادهفرزاد740
3437671390/02/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366فردوس08598852401899محمدحسنخادمیمحمدرضا1196
3437681390/02/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356فردوس085930761115حسینرزم جوحمیدرضا1197
3437691390/02/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1353فردوس0858960362505محمدحسنمهماندوست گستجعلی1198
3437661390/02/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366فردوس08598890842282محمدبرات پورمحسن1199
3437711390/02/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359فردوس0859327248267محمودکاظمیعلیرضا1200
3437701390/02/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361فردوس0859349209320شعبانکاظم نیاهادي1201
3437661390/02/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366فردوس08598890842282محمدبرات پورمحسن1222
3437671390/02/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366فردوس08598852401899محمدحسنخادمیمحمدرضا1223
3437681390/02/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356فردوس085930761115حسینرزم جوحمیدرضا1224
3437691390/02/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1353فردوس0858960362505محمدحسنمهماندوست گستجعلی1225
3437701390/02/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361فردوس0859349209320شعبانکاظم نیاهادي1226
3437711390/02/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359فردوس0859327248267محمودکاظمیعلیرضا1227
3439031390/02/03کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1357ح7 بیرجند52392212941340غالمرضایعقوبیمحمد یوسف1241
3439051390/02/03کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364ح1 بیرجند0651987334494علی اکبرمسافرحسین1242
3438021390/02/03کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363ح1بیرجند06519661831730غالمرضاعلی آباديمهدي1243
3437991390/02/03کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356ح7بیرجند52392211211323غالمرسولاحمدي فوركفیروز1244
3438001390/02/03کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361ح3درمیان523990100769غالمرضابرزگرمهدي1245
3438011390/02/03کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369ح3درمیان52300082025230008202محمد ابراهیمترابی فردعلی1246
3439051390/02/03کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364ح1 بیرجند0651987334494علی اکبرمسافرحسین1305
3439031390/02/03کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1357ح7 بیرجند52392212941340غالمرضایعقوبیمحمد یوسف1306
3437991390/02/03کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356ح7بیرجند52392211211323غالمرسولاحمدي فوركفیروز1318
3438001390/02/03کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361ح3درمیان523990100769غالمرضابرزگرمهدي1319
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3438011390/02/03کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369ح3درمیان52300082025230008202محمد ابراهیمترابی فردعلی1320
3438021390/02/03کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363ح1بیرجند06519661831730غالمرضاعلی آباديمهدي1321
3440191390/02/06کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367بشرویه08599691931313محمدشیریناصغر1381
3440191390/02/06کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367بشرویه08599691931313محمدشیریناصغر1610
3446501390/02/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1347قاین08895919625محمدعجمیمهدي1864
3446511390/02/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365قاین08898397431197ابراهیممهمیعلی1865
3446491390/02/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362تهران00753981097354سید محمد حسنسیديسید محمد1866
3446481390/02/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361قاین088968577027محمدبنی اقبالمسلم1867
3446471390/02/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاین08800230660ولی الهبنی اسديجمشید1868
3446851390/02/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356قاین0888373740969غالمعلیجوانمردعباس1869
3446861390/02/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1350قاین08896132149عیسییتیم زادهحسین1870
3446851390/02/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356قاین0888373740969غالمعلیجوانمردعباس1871
3446861390/02/25کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1350قاین08896132149عیسییتیم زادهحسین1872
3447681390/03/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1345نهبندان56397799423محمدحسیناسماعیلیعلیرضا1887
3447721390/03/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359زاهدان36211991281040عباسعلیعبديمحمدرضا1888
3447741390/03/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1350بیرجند563970864625علیکوهستانی صغیرمحمد1889
3447711390/03/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369بیرجند06401051300640105130عباسعلیعبديمجتبی1890
3447731390/03/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366بیرجند5639936215834عباسعلیعبديمصطفی1891
3447691390/03/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1360نهبندان563931195986غالمحسین پوریحیی1892
3447701390/03/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1353قاینات652991137512غالم عباسحسین زادهعلی رضا1893
3448321390/03/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359نهبندان563971404259علیصفاتیخلیل1894
3448331390/03/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1353نهبندان563928310629ورقهعبدالهیعباس1895
3448321390/03/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359نهبندان563971404259علیصفاتیخلیل1978
3448331390/03/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1353نهبندان563928310629ورقهعبدالهیعباس1979
3451571390/03/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369ح3 درمیان52300050335230005033حسیناءفالحسعید2155
3451581390/03/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369ح6 بیرجند06401326500640132650غالمعلیترابیهادي2156
3451591390/03/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368ح7 بیرجند06400409260640040926محمدساالري فیض آباداسماعیل2157
3451791390/03/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368ح7 بیرجند06400562530640056253کام خانده مرد جمالمصطفی2158
3452021390/03/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366ح3بیرجند065327455621سید محمدحسینیسید علی2159
3452021390/03/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366ح3بیرجند065327455621سید محمدحسینیسید علی2234
3452251390/03/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363قاین088981284514غالمحسینغالمیمحمد ولی2253
3452241390/03/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قائن08800002440علی اکبرغالمیحمید رضا2254
3452211390/03/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356قاین0888475292254محمدرحمانیانحسین2255
3452231390/03/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367قاین08898571642939حسنعربامیر2256
3452221390/03/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367قاین088995139175محمد علیعاقلیعبدالرحمان2257
3452901390/03/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356فردوس085954342084علی اکبرشمسیمجتبی2270
3452891390/03/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1346فردوس085950246562سیدذبیح الهساعديسیدابوالفضل2271
3455551390/03/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356بشرویه0859824251105محمدتوسلیعباس2463
3455541390/03/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368بشرویه08500094210850009421محمدتوسلیحسین2464
3455561390/03/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366بشرویه0859965351929محمدرحمان زاده رضائیمهدي2465
3455531390/03/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1355بشرویه08598184110859818411علیامیدفرمحمد حسین2466
3456361390/03/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363قاین08890826341048حجی محمدپردلیمهدي2527
3456351390/03/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاین08800341220880034122حجی محمدپردلیاحمد2528
3457931390/04/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361بیرجند065230017049عباسعلیلطیفیمحمد2531
3457921390/04/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1353فردوس0859298205145ابوالقاسمخبازحمید2532
3186631388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قائنات08801510990کریمدادآذريمجید930
3187001388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1374قاینات08802190510880219051حسینبادامکیابراهیم931
3187011388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801372310880137231غالمرضابادامکیپرویز932
3187021388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801441140880144114محمدبادامکیحسن933
3187031388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801928490880192879حسینبادامکیحمید934
3187041388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801723980880172398محمدبادامکیرضا935
3187051388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369قاینات08800765420880076542رضابادامکیسجاد936
3187061388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801579510880157951محمد علیبادامکیسعید937
3187081388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801417940880141794حسن رضابادامکیعلی938
3187091388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801572320880157232حسینبادامکیقاسم939
3187101388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364قاینات088659845757حسن رضابادامکیمحمد ابراهیم940
3187111388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801863800880186380حسنبادامکیهاشم941
3187241388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801596690880159669علیجانپارسایی پورحسین942
3187871388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367قاینات088993753248عباسراشدي فرمجتبی943
3187881388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369قاینات08800640560880064056عباسراشدي فرمرتضی944
3187921388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801514550880151455علیرحمانی نسبسجاد945
3188131388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801833910880183391حسنروحانیعباس946
3188201388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372بیرجند06403523400640352340کلوخ محمدزنگوییمهدي947
3188211388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372بیرجند06403523590640352359کلوخ محمدزنگوییهادي948
3188261388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قائنات08801237530جهانگیرسرور يعلیرضا949
3188271388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قائنات08801645730موسیسرور يمهدي950
3188521388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قائنات08801855970محمدعبادي نزادحسین951
3188571388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1374قاینات08802163280880216328علیعبداللهیمسلم952
3188771388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قائنات08800299860علی مرادعلیپورمحمد953
3189031388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاینات08800382680880038268وصی الهکاظمیانجواد954
3189041388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364قاینات088991730244وصی الهکاظمیانکا ظم955
3189251388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365قاینات088991761275حسنمراديمحسن956
3189341388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801846620880184662علی گدامهاجرحسین957
3189361388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات65200236126520023612محمدمهماندوستهادي958
3189581388/06/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366قائنات6519968927217رجبعلییعقوبی شادمهريمسعود959
3194561388/06/26کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361ح6 بیرجند52393783812056غالم نبیصحرائیحسن985
3196841388/06/31کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363بشرویه0859865614340حسنملهمحمدرضا1014
3219971388/08/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366بشرویه0859963837777محمد رضاخوش بیانمحمد1161
3220081388/08/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356اراك0533467519753محمد علیمیرشاهیمحمود1172
3226261388/08/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1352نهبندان5639393572215حسنزنگوییعلی اصغر1366
3226391388/08/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1352ح 1 درمیان523954331218حاجی حسنبوستانمحمود1379
3228551388/09/05کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359بشرویه0859840107287غالمحسینشریف زادهحمید1451
3228631388/09/05کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362بشرویه085986035314حسیننوريمحمدعلی1459
3231971388/09/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368بیرجند06400988000علینیازيمحسن1621
3233061388/09/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370ح 1 بیرجند06402196590640219659محمدامینی گزیکیونس1639
3236631388/10/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1360قاین52399036381محمد ابراهیماتفاقیاسماعیل1762
3237241388/10/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1350قاین652990198122علیجانجانیمحمد رضا1823
3237361388/10/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاین08800241430غالمرضاحسن پورعباس1835
3237481388/10/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364قاین523991394345علیحسینیرسول1847
3237511388/10/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361قاین52399036462علیحسینیمحمد1850
3238141388/10/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1352قاین0000000000254محمد حسنشریفیغالمرضا1913
3238151388/10/01کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاین08800413150جمعهشنگولهاشم1914
3238501388/10/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاین65200128900جمعهشنگول آبیزقاسم1929
3238511388/10/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366قاین6529955569232جمعهشنگول آبیزکاظم1930
3238871388/10/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1354قاین652991520660اکبرکبیراسماعیل1966
3238881388/10/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366قاین6529955305206محمدکبیرحسن1967
3238971388/10/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاین08800269950احمدمهدي پورحسن1976
3239201388/10/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364قاین652995406682مصطفییاريحسن1999
3239211388/10/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362قاین0889070121909مصطفییاريحسین2000
3239231388/10/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1351قاین652990501435غالمحسنیاريحمید رضا2002
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3239261388/10/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366قاینحجیرضا6529955364حجی رضایاري ابیزمهدي2005
3240671388/10/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369بیرجند06401428420640142842حاجیاکبرياحمد2013
3240681388/10/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370نهبندان56300080315630008031محمدرضابخشیایمان2014
3240691388/10/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1347بیرجند5639289465261ابراهیمجعفريمحمد2015
3240701388/10/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370نهبندان56300128945630012894براترستمیعلیرضا2016
3240711388/10/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370نهبندان56300079045630007904حسنشفیعیعبداهللا2017
3240721388/10/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1345نهبندان56397225253محمدغالمعلی نژادعلیجان2018
3240731388/10/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359نهبندان563971408563حسینفرزانهحمید2019
3240741388/10/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369نهبندان06401485490640148549امان اهللامهدي پورحمید2020
3240751388/10/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359نهبندان5639443898199براتنیکرومجید2021
3240391388/10/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370بیرجند06402218660علی اکبرسمیعیحمید2035
3242531388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372فردوس08501010690850101069قدرت الهارهمیامیر حسین2063
3242551388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372فردوس08501043000850104300محمدبخت آزمامحسن2065
3242581388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372فردوس08500983000850098300عبدالحسینحمیديمحمد علی2068
3242591388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371فردوس08500932520850093252حسن رضاداستانیمهدي2069
3242601388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372فردوس08500955140850095514محمد علیراهیحمید2070
3242621388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372فردوس08501013790850101379غضنفرفرخیمصطفی2072
3242631388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373فردوس08501532120850153212خان جانکاوسی تاجکوهعلی2073
3242641388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373فردوس08501296310850129631عباسمجیديجمال2074
3242661388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371فردوس08500787170850078717علیمهربانوحید2076
3242701388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371فردوس08500757850850075785حبیب الهآشفته محبحسن2080
3242711388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370فردوس08500708310850070831رضاآهونمیثم2081
3242761388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371بجستان56200107325620010732ابوالحسنبیابانی خانکوكموسی2086
3242791388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371فردوس08500911010850091101اسمعیلجهندهمحمد2089
3242821388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371فردوس08501091830850109183علی رضادوست آباديمحسن2092
3242831388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369فردوس08500473150850047315مهديربانی رادعلی2093
3242841388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370فردوس08500651190850065119شاهرخرزم جوابوذر2094
3242851388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قائنات08800430590880043059محمد علیرسالتیاحسان2095
3242871388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370فردوس08500614820850061482سیدولی الهرضويسید وحید رضا2097
3242901388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371فردوس08500934140850093414محمدسیامکیعلی2100
3242931388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371فردوس08500884910850088491محمد علیشفیعیمهدي2103
3242941388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372فردوس08501038190850103819شهریارشهریاري خانکوكجواد2104
3242951388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372فردوس08501096390850109639غالمحسینظهیري کریمويمحمد2105
3243011388/10/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373فردوس08501209010850120901مهديوظیفه دانرسول2111
3244051388/10/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368تربت حیدریه06901107660علیایل بیگیالهه2142
3244081388/10/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361تربت حیدریه0701769394617عباسعلیبیدارمریم2143
3244121388/10/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاین69000275400محمد رضاثقفیمریم2144
3244401388/10/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369قاین08800495960رضاسخنگوزهرا2145
3244431388/10/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366تریت حیدریه070375436110845علی اکبرشمشیري سرخ آباديفاطمه2146
3244591388/10/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاین08800236510عباسقلی پورالهه2147
3244651388/10/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363تربت حیدریه0000000000101محمد رضامحمد بیگیصغري2148
3244661388/10/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365تربت حیدریه6509939215123محمد رضامحمد بیگیفرشته2149
3244841388/10/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاین08800201130براتیاريفهیمه2150
3247541388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364درمیان523993264650محمد رضااکبري طبسامید2310
3247551388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1353بیرجند5239324492788محمدبشگزيجواد2311
3247561388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1355بیرجند5239328846113محمدتخویجیرضا2312
3247571388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371بیرجند06402636150غالم حیدرحیدريحسین2313
3247581388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366زاهدان362182371910263محمدخسروي بیژائمعبدالمطلب2314
3247591388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367بیرجند065330095690اسداهللاخیربینحبیب اهللا2315
3247601388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366قائن0889925127100غالمرضادشتی چاهکمحمد2316
3247611388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366بیرجند06531863719873غالمرضارشدابوالقاسم2317
3247621388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1355بیرجند65262888773محمدرضارشیدمحمد2318
3247631388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371بیرجند06402894010مهديزمین کشتعلی2319
3247641388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364بیرجند06533088413ابراهیمزنگوئیمحمد2320
3247651388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366بیرجند06531844419679محمدزنگوییحامد2321
3247661388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370بیرجند06402076770حسنسرزهیداود2322
3247671388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365بیرجند06531295994195اسداهللاسید آباديمهدي2323
3247681388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361بیرجند06520526306محمدسیروسی شهرستانکحسین2324
3247691388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365بیرجند06531392515161محمد حسینشادنوشمحمدرضا2325
3247701388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365فیروزآباد2452186775365بهنامصیاديحسام2326
3247711388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364بیرجند0651983525113براتعبدالهی گلمصطفی2327
3247721388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369بیرجند06401045290علیرضاعیديسجاد2328
3247731388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367بیرجند065321174012410محمدعیديسعید2329
3247741388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367بیرجند065333054562گل محمدفنوديحمید2330
3247751388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1358بیرجند0651171385822حسینفنوديعلی2331
3247761388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369بیرجند06401617070محمدفوداجیسعید2332
3247771388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365بیرجند0653337299191محسنقربانیداود2333
3247781388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359بیرجند06526362415علیلطفی زادهمحمد2334
3247791388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363مراغه15522404792170حسینمحرم پورمحمد2335
3247801388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366بیرجند06531857829814عبدالهمرشد زادهمهدي2336
3247811388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364بیرجند0653096666902محمدرضامشفقیمهرداد2337
3247821388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364بیرجند065325784710سید حسنموسوي نژادسید رضا2338
3247831388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369بیرجند06401599150سید حمیدمیرزازادهسیدامیر2339
3247841388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366بیرجند06531841159646غالمرضانایبی زادهعلی2340
3247851388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365بیرجند06522588754یوسف علینخعیمحمدرضا2341
3247861388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366بیرجند065320060911296عباسعلینوکیصادق2342
3247871388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1358بیرجند06518450411578محمد حسینکارگرمجید2343
3247881388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367بیرجند523997548682محمدکریمیولی اله2344
3247891388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365شیراز23004357485047رضاکنعانی خالريحسن2345
3247901388/10/24کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367بیرجند065321516912752محمودیاوري گلمرتضی2346
3248201388/10/26کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1351ح3بیرجند0651154472145قاسمسرزهیابراهیم2355
3248171388/10/26کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363ح4 بیرجند563972671717عبداهللاآذرياسماعیل2368
3261981388/12/06کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قائنات08801390720حسینجمیلی فرداحمد2770
3262001388/12/06کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370قائنات08801908410محمددهقانوحید2772
3262031388/12/06کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370قائنات08801023060اسماعیلراستگوغالمرضا2775
3262131388/12/06کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قائنات65100136910غالمعطاییمرتضی2785
3262141388/12/06کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367قائنات088988649079غالمعلیعلیپورجواد2786
3262241388/12/06کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قائنات08801447180احمدگلگونحسن2796
3262261388/12/06کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قائن08801561310موسیمحمديعلی2798
3262291388/12/06کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قائن08801632110سلطانمراديمحمد2801
3262301388/12/06کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قائنات08801726490حسنمرتضوياحمد2802
3262331388/12/06کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369قائنات08800701370علی محمدمنجممحمد حسین2805
3262391388/12/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قائنات08801250670علیجانوکیلیمجتبی2812
3262401388/12/08کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370قائنات08801090250ابراهیمهدایتخواهعلی2813
3265791388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356گناباد0919341136277علیآدابمرتضی3085
3265801388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356قاین08882520566304جان میرزااکبريمحمد3086
3265871388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1351قاین0889018863154غالم حسنبرات پور اولمحمد رضا3093
3265931388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1344قاین08864312595حسنتابندهابوتراب3099
3265961388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362قاین0888745400102غالمعلیجاللی فردرضا3102
3266011388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367قاین6529984097134داد محمدحسینی گزختعلی اصغر3107
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3266041388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1355کاشمر089554654935محمدحسینحسینیانعلی3110
3266051388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1348قاین088929978121غالمحسینحیدرپورعلیرضا3111
3266091388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370قاین08800999510سید عباسخزاعیسید علی3115
3266171388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1346قاین08895840446حسینخویی برکوكپرویز3123
3266181388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1357قاین08887588391348علیدشتبانعباس3124
3266191388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359کاشمر0900477091978غالمرضادلیر توندريحسین3125
3266211388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359کاشمر05729248721516محمدحسینذبیحیعلی3127
3266221388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359قاین088966653916محمدعلیرجبیاحمدعلی3128
3266231388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364قاین65299853602اکبررجبیحسن3129
3266241388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1351قاین08896205554رمضانعلیرزمیعلیرضا3130
3266281388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356قاین088937646824محمدشکفتهمهدي3134
3266291388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1351قاین088933045316اسماعیلشهیدي نیامحمد3135
3266321388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1358قاین088637159624علیصالحیهادي3138
3266431388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356سبزوار07917121843411علی اصغرعابدینی نیامهدي3149
3266451388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1360سبزوار07936219412864حسنعلی آباديسعید3151
3266481388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1358کاشمر09016961372حسینفرح پور طاهريمهدي3154
3266531388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1341قاین088976485950سید حسنکوچکی نژادسید رضا3159
3266571388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1353مشهد52289402511726عبدالحسینمحمديمهدي3163
3266581388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1358فردوس0859319482222محمدرضامحموديسلمان3164
3266601388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاین08800564600محمدمصیبی گزختعلی3166
3266641388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364قاین652998288413کلوخ محمدمیريعلی3170
3266691388/12/10کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1357قاین08883001581143سید علی اکبرهاشمیسید محسن3175
3267591388/12/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369تربت حیردیه06901783280رضاحسن زاده خلجیونس3179
3267601388/12/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366فردوس08598883122205اله یارخسروي بغدادهمحمد علی3180
3267611388/12/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قائنات08801924020یاسینرستمیحسن3181
3267621388/12/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370قائنات08800119130یاسینرستمیمحمد3182
3267631388/12/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قائنات08801548450کلوخ محمدطاهري نوريحمید3183
3267641388/12/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368تربت حیدریه06900214020رجبعلیعباسیحسن3184
3267651388/12/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قائنات08800365750محمد رضاعبدالهیمهدي3185
3267661388/12/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368تربت حیدریه06900506580غالمرضاقرایی شیداعلی اکبر3186
3267671388/12/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363قائن08894317609حسینکرمانیمحمد3187
3267681388/12/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قائنات08801804470غالمرضامحمديمحسن3188
3267691388/12/11کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370تربت حیدریه06902881410ابوالقاسمنظري اسد آبادياحمد3189
3270711388/12/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364بیرجند06531119592431رمضانافشار نسبحسن رضا3223
3270721388/12/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369بیرجند06400135970حسینالهی پورسعید3224
3270731388/12/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365بیرجند065328847158حسنحاجی آباديکاظم3225
3270741388/12/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362سبزوار0793695740524علی اکبرنادري رادامین3226
3270751388/12/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370بیرجند06402394470علینیازيمصطفی3227
3272061388/12/22کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801513660880151366محمد رضاحبیبی کیاناصر3259
3272121388/12/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367ح7 بیرجند5239945020299محمدابراهیمیموسی3263
3272601388/12/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361ح7 بیرجند523978516348رسولیعقوبیمحمد علی3269

3285111389/01/09کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1338قاین652985384745حسینابراهیمیاصغر42
3285121389/01/09کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1343قاین652987475567نصر الهشنگول  آبیزجمعه43
3285131389/01/09کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359قاین652992898720مرادمرتضی پورمحمد رضا44
3289021389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801987530880198753ایوبنیکرومصطفی89
3289121389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801917080880191708حسندهقانابراهیم90
3289301389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08802013810880201381محمداکبري موسویهمهدي91
3289351389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801751090880175109حیدربادامکیحسین92
3289361389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801429440880142944جعفربادامکیحسین93
3289371389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801841910880184191عیسیبادامکیرضا94
3289381389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08802420350880242035محمدبادامکیعلی95
3289391389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08802059210880205921محمدبادامکیعلی96
3289401389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370قاینات08801254460880125446حسینبادامکیمحمدرضا97
3289461389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801537840880153784عبدالهبراتی موسویهعلی اکبر98
3289521389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801311870880131187محمد نعیمبسملیمحمد99
3289571389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801931070880193107غالمرضابهروزي  رادحسین100
3289581389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369قاینات08800761190880076119غالمرضابهروزي رادمحمد رضا101
3289601389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801316080880131608محمد علیپسندیدهقاسم102
3289691389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801315190880131519حسنجمن آراحسین103
3289711389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801947820880194782غالمحسینجهاندیدهمهدي104
3289731389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801927550880192755حسینچو پان نژادایمان105
3289741389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801697530880169753محمدچوپانحسن106
3289761389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801526130880152613سید علیحسینیسید مجتبی107
3289861389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801874760880187476حسنراستگوحسین108
3289951389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801555410880155541محمد علیرضاییابوالفضل109
3290011389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370قاینات08801113800880111380عبدالحسینرمضانیامید110
3290041389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801855380880185538غالمرضارمضانیعلی111
3290051389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801834540880183454نظررمضانی چاهکبهزاد112
3290061389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08802098360880209836حسینرمضانی چاهکعلی113
3290081389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08802173240880217324براتزحمتیمجتبی114
3290111389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801346900880134690غالمرضاسختیحسن115
3290261389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08802093560880209356محمد تقیصحراگردعلی116
3290501389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801737420880173742محمد حسنغالمحسینیامین117
3290581389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08802045670880204567قربانعلیقربان پوررضا118
3290601389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801840860880184086حسن رضاقربانپورمجمد119
3290781389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801802930880180293یاسینمحمد علی زادهرضا120
3291231389/01/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801613610880161361حسن رضایونسیعباس121
3293941389/01/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368بیرجند06400360820640036082علیرضاشبانحسین209
3298341389/01/26کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364بیرجند06531194373179محمدرضاآخونديمحمدحسین387
3298351389/01/26کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371بیرجند06402748380محمدداديمصطفی388
3298361389/01/26کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371بیرجند06402749510محمد ناصرصادقی درمیانسامان389
3298371389/01/26کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363بیرجند06519714212255اسحاقصدیقی نسبعباس390
3298431389/01/28کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1349بیرجند0651750822346محمددزگیحسن395
3298861389/02/04کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801226170880122617حسینروشنگرسعید410
3298871389/02/04کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369مشهد09208989040920898904عباسصمديعلی اصغر411
3298641389/02/04کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356قاین065263279314محمد علیجوانشیرواشانحسن413
3298751389/02/04کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1360قاین08893997276غالمرضاصحراییجواد424
3299941389/02/18کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366بیرجند0653281889150حبیب اهللامیر آبادي زادهمحمد489
3299951389/02/18کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1356بیرجند06525032765حسنامیرآبادي زادهعبداله490
3305801389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364مشهد0944625411792محمد رضاایمانی مفردایمان502
3305811389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367شیروان082983562810391فریدونبهادرانیوحید503
3305821389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801321320880132132محمد حسینجمالیمحسن504
3305831389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369قائنات08800813250880081325حسنحسن زادهمصطفی505
3305841389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370قاینات08801068910880106891قلیحسینیحسین506
3305851389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370قاینات08800949410880094941حبیب الهدهقان پورحمید507
3305861389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاینات08800103630880010363علیدهقانیحمید رضا508
3305871389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365قاینات088991390045علی جمعهرجبیعیسی509
3305881389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373بیرجند06403936240640393624رحمت اهللارمضانی چاهکسجاد510
3305891389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367قاینات08800006430880000643حسین رضاسبزکارابوالفضل511
3305901389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369قاینات08800500120880050012احمدصادقیمحمود512
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3305911389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاینات08800160270880016027رضاعبدالهیمحمد513
3305921389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801422940880142294سید مطلبمتولیسید محمد514
3305931389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801273250880127325غالمرضامیرزا زادهجواد515
3305941389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08802019830880201983براتمیرزهیحسن516
3305951389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364قاینات0889835292752حسنوحیديعلی517
3305961389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366مشهد094660455112382علیکاملهادي518
3305971389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاین08800017040880001704نصیرکوه نوردرضا519
3307951389/02/30کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361ح7 بیرجند523959562351غالمرسولآزاد درمیانمحمد523
3317981389/04/09کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1358کاشمر572976107410حسنزاهديحسین606
3317901389/04/09کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365جاجرم075995217519رمضانعلیاسديعلی608
3317941389/04/09کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365مشهد094524500911338محمودعباس زاده فتح آباديهادي612
3317951389/04/09کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367بیرجند065330874443علینخعیمحمدرضا613
3318021389/04/09کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1357بیرجند0651822726490حسنزینلیعلی اکبر616
3335081389/06/07کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368بیرجند06400802510حسنذوقیمرتضی811
3340991389/06/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801714990880171499حق داداکبريمحمد849
3341001389/06/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1364قاینات0889085277178رمضانحاجی نژادامیر850
3341011389/06/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801750870880175087غالمرضارضائیجواد851
3341021389/06/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801738820880173882ابراهیمشریفی نسبامین852
3341031389/06/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801982810880198281محمد علیصادق نژادعلی853
3341041389/06/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08801906390880190639محمد کاظمعرادهمهدي854
3341051389/06/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08802025990880202599حسینفالحتکارحجت855
3341061389/06/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801672970880167297یعقوب علیمقنی باشیسعید856
3341071389/06/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات088019228300880192283حسینکاخکیرضا857
3341081389/06/14کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1374قاینات08802273540880227354محمد حسینکمالیخلیل858
3341301389/06/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1366بیرجند06531779419030محمدحسندانشهادي859
3341311389/06/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362بیرجند0651920191160محمدرقیبی نیااسداهللا860
3341461389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاین08801583110880158311حسیناسدالهیابولفضل875
3341471389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاین08801583010880158301رمضاناسدالهیمصطفی876
3341481389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاین08801359640880135964محمد علیبنی اسدياحمد877
3341491389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاین088015037800880150378علیحبیبیامیر حسین878
3341501389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاین08801666140880166614حسنراستیرضا879
3341511389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاین08801555900880155590حسینراستیعلی880
3341521389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاین08801539380880153938محمدسربازوحید881
3341531389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370قاین08801082310880108231غالمرضاسريمحمد882
3341541389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاین08801548450880154845کلوخ محمدطاهري نوريحمید883
3341551389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاین08801530670880153067مهديعابدینی نیاحامد884
3341561389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاین08801645300880164530محمدعباسیمرتضی885
3341571389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاین08801692140880169214علی اکبرقالسی طبسمحمد886
3341581389/06/21کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1370قاین08801046190880104619حسنمیامیسجاد887
3344701389/06/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1362ح2فردوس085957307921علیاحمديمهدي920
3344711389/06/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367ح2فردوس0859909281214حسن رضاافسونکاظم921
3344721389/06/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363ح2فردوس085958080617حسنحسین زادهعلی922
3344731389/06/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371ح2فردوس08500883310حسنحسین زادهمحمد923
3344741389/06/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372ح2فردوس08501004960رمضانخادمی پور بغدادهرضا924
3344751389/06/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373ح2فردوس08501213370علیخادمی پور بغدادهمحمد حسین925
3344761389/06/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373ح2فردوس08501456610رجبسبزه عارفیسجاد926
3344771389/06/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373ح2فردوس08501324600ابوالقاسمشاهی بغدادهحسن927
3344781389/06/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373ح2فردوس08501229100محمد رضاعارفی سبزه ايمهدي928
3344791389/06/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1374ح2فردوس08501438880ابراهیممالدارعباس929
3344801389/06/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369ح2فردوس08500437510احمدمحبیاسداله930
3344811389/06/23کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1369ح2فردوس08500465990اسدالهمحبی بغدادهمحمد931

3465131390/04/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1368قاینات08800262860احمدلعل نوقابمحمد2595
3465111390/04/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1373قاینات08802006420محمدعابدینیجواد2596
3465081390/04/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1367قاینات088989325142حسینبراتیاسماعیل2597
3465091390/04/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1374قاینات08802106210محمد رضادهقان پورسعید2598
3465121390/04/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801643870غالمحسنگلیعلی2599
3465101390/04/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1371قاینات08801235750محمد رضارشیدي نژادداود2600
3465141390/04/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1372قاینات08801670330غالمرضانادر پورعلی2601
3465551390/04/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359قاین088967141922محمدبنی اقبالعلی2602
3465551390/04/19کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1359قاین088967141922محمدبنی اقبالعلی2614
3471051390/05/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1365قاین0889941785101حسنصدقی کرقندمجید2650
3471101390/05/16کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1344قاین088926635220محمدعلیجنگیاحمد2651
3473191390/05/17کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1361قاین08894091616محمددوراندیشحمید2699
61882351390/06/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1363قاین088942997951غالمرضاالهیاکبر2805
61882361390/06/02کارگر عمومی برق ساختمان (درجه3)1353قاین088934682813رمضانرهنماناصر2806

3115501387/11/16کارگر عمومی برقکار درجه 13653فردوس08598781631188حسناحسانی مقدمحبیب24
3115541387/11/16کارگر عمومی برقکار درجه 13653فردوس08598784061212محمدحسینافشاريامین28
3115561387/11/16کارگر عمومی برقکار درجه 13593فردوس08593364761189محمدکلوخاکبریانعلی30
3115941387/11/16کارگر عمومی برقکار درجه 13663فردوس08598874312118محمدقدسی باغستانرضا68
3115981387/11/16کارگر عمومی برقکار درجه 13603فردوس085968266826علیکامکار خانکوكاسماعیل72
3115991387/11/16کارگر عمومی برقکار درجه 13603فردوس0859345289730رجبعلیکیانیهادي73
3116051387/11/16کارگر عمومی برقکار درجه 13493فردوس085965636521سیدآقامقدمسیدعلی79
3116081387/11/16کارگر عمومی برقکار درجه 13593فردوس0859333345876محمداسماعیلمهريمجید82
3116091387/11/16کارگر عمومی برقکار درجه 13633فردوس08595870454ولی الهمهري کامرودفضل اله83
3118661387/12/11کارگر عمومی برقکار درجه 13713بیرجند06402485190محمد حسنپرکارمجتبی94
3118691387/12/11کارگر عمومی برقکار درجه 13713بیرجنذ06402802930حسینحکمت زادهجواد97
3118701387/12/11کارگر عمومی برقکار درجه 13693نهبندان06401719900640171990علیرضارضاییاصغر98
3118711387/12/11کارگر عمومی برقکار درجه 13713بیرجند37101240010صفرعلیعسگرياحمد99
3118721387/12/11کارگر عمومی برقکار درجه 13683بیرجند06400996450حسینکاهنیهانی100
3118731387/12/11کارگر عمومی برقکار درجه 13563بیرجند0650644387115میرزا محمدکرامتی اصلحسین101
3129291388/01/17کارگر عمومی برقکار درجه 13603فردوس08596827063حسینبخشیعلی38
3129311388/01/17کارگر عمومی برقکار درجه 13413فردوس08596426588حجی حسینتجلیمحمدرضا40
3129371388/01/17کارگر عمومی برقکار درجه 13653فردوس08598787911251ابراهیمحقوقیکاظم46
3129381388/01/17کارگر عمومی برقکار درجه 13593فردوس0859331245666علی اکبرخورشیديمحمدعلی47
3129451388/01/17کارگر عمومی برقکار درجه 13603فردوس08593396451360حسینرحمتیعلیرضا54
3129641388/01/17کارگر عمومی برقکار درجه 13503فردوس0859287106108رضاقوام محبوبعباس73
3129741388/01/17کارگر عمومی برقکار درجه 13643فردوس085993995219سیدمرتضیهاشمیسیدجمال الدین83
3134131388/01/24کارگر عمومی برقکار درجه 13603بیرجند52396361092محمدحسنیاحمد187
3134151388/01/24کارگر عمومی برقکار درجه 13653بیرجند0653155743681سید ابوالفضلخوش روسید کاظم189
3134161388/01/24کارگر عمومی برقکار درجه 13543بیرجند0650196465330محمد علیزینلی روبیاتعلی اکبر190
3134181388/01/24کارگر عمومی برقکار درجه 13633بیرجند523997689927حسن علیکوهیرضا192
3134201388/01/24کارگر عمومی برقکار درجه 13713بیرجند06402622950محمد حسینمومن زاده گلعلی194
3134211388/01/24کارگر عمومی برقکار درجه 13613بیرجند0651896789396محمدعلینوشین فرامیر195
3135111388/01/25کارگر عمومی برقکار درجه 13633ح2 بجنورد5249906702360خدا ورديخواجويمحمد208
3135191388/01/25کارگر عمومی برقکار درجه 13623ح3 درمیان523990649114سید دوست محمدفاطمی مقدمسید علی216
3135201388/01/25کارگر عمومی برقکار درجه 13673ح6 بیرجند5239979391277حسنقاسمیهادي217
3134671388/01/25کارگر عمومی برقکار درجه 13543ح6بیرجند52393769801919محمد اعظمکبوديعلی اکبر230
3144671388/01/29کارگر عمومی برقکار درجه 13573فردوس08589935381778محمدمشهدي زادههادي330
3144611388/01/29کارگر عمومی برقکار درجه 13543بشرویه0859810593231سید احمدمیرزائیسید محمود348
3146671388/02/10کارگر عمومی برقکار درجه 13663موسویه0889950156137قاسماکبري موسویهحجت433
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3146681388/02/10کارگر عمومی برقکار درجه 13573موسویه08896645115علی جانجامی موسویهجعفر434
3146691388/02/10کارگر عمومی برقکار درجه 13563موسویه0888789173515حسن رضاحقگويحسین435
3146701388/02/10کارگر عمومی برقکار درجه 13613روم088968260712علیدهقانیحسین436
3146711388/02/10کارگر عمومی برقکار درجه 13593موسویه0889044864713غالمحسینرضایی موسویهمحمود437
3146721388/02/10کارگر عمومی برقکار درجه 13693نیگ08800616500محمد علیزحمتیغالمحسین438
3146731388/02/10کارگر عمومی برقکار درجه 13673تربت حیدریه070378639314094محمدعلیزحمتییونس439
3146741388/02/10کارگر عمومی برقکار درجه 13493بیرجند06523698552محمدعباسیغالمرضا440
3146751388/02/10کارگر عمومی برقکار درجه 13703موسویه08801056660محمد جانعرب زاده اسماعیل آبادمجتبی441
3146761388/02/10کارگر عمومی برقکار درجه 13673بیرجند065312097012445رجب علیفروزندهامیر442
3146771388/02/10کارگر عمومی برقکار درجه 13693بیرجند06401111730محمد رضامجیديمحمد443
3146781388/02/10کارگر عمومی برقکار درجه 13693مشهد09208674050عبدالحسینکیوانیپیمان444
3158771388/03/19کارگر عمومی برقکار درجه 13403فردوس08596382437سیدعلیحسینیسیدرضا537
3159651388/03/27کارگر عمومی برقکار درجه 13653قاین6529954651141محمد رضازاهديحسین541
3159661388/03/27کارگر عمومی برقکار درجه 13453قاین652988410662اکبرپاکاريعید محمد542
3159671388/03/27کارگر عمومی برقکار درجه 13663قاین6529980164111موسیمحمديیوسف543
3159681388/03/27کارگر عمومی برقکار درجه 13673قاین6529970088145نیک محمدنیکی فندختعبداله544
3159691388/03/27کارگر عمومی برقکار درجه 13503قاین04528024411117اکبررستمی پوررستم545
3159701388/03/27کارگر عمومی برقکار درجه 13583قاین0888526148381حسینبراتیعبداله546
3159711388/03/27کارگر عمومی برقکار درجه 13503قاین65296519421750غالمحسیننوروزي ابیزجواد547
3159721388/03/27کارگر عمومی برقکار درجه 13523قاین652990904471علیجانجانیرضا548
3162251388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13673تربت جام0703834622725علیرضاابراهیم نیاز آباديحمید564
3162261388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13663تهران1064302890250محمد حسیناسماعیلیمهدي565
3162271388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13603فردوس08595567614محمد علیبنی اسديعباس566
3162281388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13653گناباد0919979246261علی اکبرپورولی کاخکیعلی رضا567
3162291388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13673تربت حیدریه06900122680پرویزحاتمیمصطفی568
3162301388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13683تربت جام07200385880غالم انورداودي شیخی یکه توتییو سف569
3162311388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13683قائنات08800285800محمد علیرضائی نژادمحمد حسین570
3162321388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13683مشهد09203303120غالمحسینسلجوقیحمزه571
3162331388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13673قائنات0889895058173اسماعیلعبداله زادههادي572
3162341388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13673قائنات0889873798231علمعرب صاحبیمجتبی573
3162351388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13683قائنات08800317270حسینعربیمحمد رضا574
3162361388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13673کاشمر090248635714913محمودعفتی دومحمزه575
3162371388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13683قائنات08800009880غالمرضاغالم پورمجید576
3162381388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13683قائنات08800079310محمد باقرغالمیقاسم577
3162391388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13673مشهد094648811622321علی حسینقادر يرحیم578
3162401388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13683تهران00100361990یحییگلی مهرآباديعلی579
3162411388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13663تربت حیدریه0703797591210اسماعیلمحمد زادهنبی اله580
3162421388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13663گناباد0919964427189علیرضانسائی نوده پشنگییوسف581
3162431388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13663گناباد0919939775340رمضانعلیکاظم زاده بیلنديعلی اکبر582
3162441388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13673قائنات6529961070296حسینکریمی فردمهدي583
3162451388/04/03کارگر عمومی برقکار درجه 13683گناباد09100232390محمد حسینیوسفیمهدي584
3167251388/04/16کارگر عمومی برقکار درجه 13633بیرجند5639674751133جعفرهژبريحسین595
3167261388/04/16کارگر عمومی برقکار درجه 13653بیرجند06531582217058محمدهنرپیشهحسین596
3167271388/04/16کارگر عمومی برقکار درجه 13693بیرجند06401805660برات الهعباسی چهکندمصطفی597
3167281388/04/16کارگر عمومی برقکار درجه 13643بیرجند56399504989غالمرضاآهنیهیبت اله598
3167621388/04/16کارگر عمومی برقکار درجه 13623ح6 بیرجند523990770615محمد رضاحیدري نیاموسی632
3167631388/04/16کارگر عمومی برقکار درجه 13403ح3درمیان523984953629غالمعلیترابی فردعلی633
3167641388/04/16کارگر عمومی برقکار درجه 13603ح7 بیرجند52397785415سلیمانخسرويیعقوب634
3167931388/04/16کارگر عمومی برقکار درجه 13653فردوس08598825611631عباسبهرامی نیاطرماح663
3167941388/04/16کارگر عمومی برقکار درجه 13673فردوس085993802626غالمعلیجاویدي نودهسعید664
2037051391/11/26کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363ح4بیرجند523972671717عبداهللاآذرياسماعیل50

1748511391/04/19کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365بیرجند06531582217058محمدهنرپیشهحسین490
1748801391/04/20کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365فردوس08598825611631عباسبهرامی نیاطرماح495
1748921391/04/25کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1367فردوس085993802626غالمعلیجاویدي نودهسعید518
1748991391/04/31کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363بیرجند5639674751133جعفرهژبريحسین523
1751031391/07/10کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363بشرویه0859865614340حسنملهمحمدرضا661
1748831391/04/22کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364بیرجند56399504989غالمرضاآهنیهیبت اله792
1749021391/04/31کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1340ح3درمیان523984953629غالمعلیترابی فردعلی813
2033221391/10/03کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاین52399036462علیحسینیمحمد962
2035551391/11/01کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1368قاینات08800241430غالمرضاحسن پورعباس1138
2030981391/08/30کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1352ح1درمیان523954331218حاجی حسنبوستانمحمود1376
2033201391/10/03کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364قاین523991394345علیحسینیرسول1701
2032951391/10/03کارگر عمومی برقکارساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1368قاینات08800269950احمدمهدي پورحسن1703

2037131391/11/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354ح2درمیان52391870372242محمد حسنخالقی طبسعبدالرحیم9
2037121391/11/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359ح7بیرجند523963531550محمد حسنخالقیعبدالکریم11
2037111391/11/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354ح7بیرجند52392210061311محمد عثمانچکی فوركمحمد رحیم13
2037151391/11/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362ح7بیرجند52397912877حسنکیانیابراهیم28
2037141391/11/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363ح7بیرجند523960014714محمد رسولخسرويقادر30
2037101391/11/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365ح7بیرجند523992384164محمد حسنچکی فوركحامد34
2037371391/12/05کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364ح2درمیان5239918562138غالمرسولساالريمحمد فاروق65
2037361391/12/05کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1367ح7بیرجند5239963215292غالمرضاخسرويعبداهللا67
2037441391/12/06کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365بشرویه0859962962690محمدنوروز زادهحسین208
2037431391/12/06کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360بشرویه085984211892رضاعلی جانیحجت225
2029921391/07/30کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351قاین088962165931علی دوستعدالتی نیامحمدعلی423
1748631391/04/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1346فردوس08595030387یوسفدهقانغالمرضا460
1748661391/04/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1348فردوس08587068811289محمدطاهرزادهعباس461
1748641391/04/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355قاینات088964977442رضارمضانیحسین488
1748771391/04/20کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1341فردوس0859252841152عباسقلیخاتمی فرحسن رضا496
1748791391/04/20کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362فردوس0859359581392غضنفرفرخیمجتبی497
1748811391/04/21کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355قاینات088965473533محمدرمضانیعلی516
1748861391/04/22کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1357بیرجند0650324951745غالمحسینآرامجورمضان520
1748911391/04/25کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1339فردوس08596367476نورعلیآشناوهنصراله521
1749231391/05/04کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361بیرجند523990069838غالمعلیترابیحسین531
1749261391/05/10کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1349بیرجند52301065495230106549اکبراحمد زادهحبیب اهللا538
1749621391/05/28کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355قاین08893627503محمدعلیمیغانی تجرودحسین558
1749801391/06/14کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاین088940892029رمضانحکیمی نیاعلی581
1749741391/06/14کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1356قاین08896602634قربانعلی نیامحمد585
1750191391/07/02کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1353بشرویه085980279521حسینمشفقمهدي616
1750171391/07/02کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354بشرویه0859809935165علی اکبرصادق زادهمحمد618
2029851391/07/24کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358بشرویه085983238424حسنرفعتیعباس693
2030181391/08/15کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1329بیرجند06527121262غالمیوسفیعباس698
1748781391/04/20کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1353فردوس085929713637محمدعلیدادگرمحبوبمحمدهادي737
1748681391/04/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364بیرجند06531040301639غالم عباسمحمديرضا745
1748551391/04/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1356درمیان5239164894489درمحمدکیقباديسعید746
2031251391/09/07کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1357بشرویه085982878661حسینمعینیمهدي750
2031341391/09/07کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351بشرویه085978975696حجی محمدمالزادهمهدي751
1748691391/04/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355بیرجند523988249532علی اصغرقالیبافابراهیم782
1748711391/04/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1342بیرجند0651105684431غالم حیدرمحمدي بیژائمعیسی783
1749551391/05/25کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355قاین652991796915علیصالحی زادهغالمرضا788
2031081391/09/06کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1348ح2درمیان52390933341227عبداهللاذوالفقاريسلطان832



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
2031031391/09/02کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1353بیرجند06515121071020اسماعیلاکرمی پورمحمد834
2031851391/09/16کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364بیرجند523996483192محمداسداللهیمحمود835
1749521391/05/25کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358بیرجند06522432821غالمحسینصبحیمحمدرضا871
2032431391/09/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1357فردوس085954670592عبدالهروحی نیاعباس885
2032341391/09/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354فردوس08588056503311ذبیح الهساعديسیدنعمت887
2032261391/09/25کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1330بیرجند06530559008غالمحسینعبداللهیعلی913
2032771391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361فردوس085957002985محمدسلوکیحسن رضا918
2032671391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1336فردوس085944915710عباسعلیعباس پوررمضان923
2033211391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1344قاینات65298824134یوسفحسینیمحمد938
2033131391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1346قاینات08892872874رمضانگلیجعفر939
2033261391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1352قاینات0889340609125حسیندوستیعلی940
2033231391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1347قاینات65298918979غالمحسیندالکهمحمد941
2033781391/10/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1347قاینات652989313131علیغالمحسینی بمرودحسن942
2033071391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1348قاینات088960115126غالمدروگرفردحسین952
2033341391/10/04کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1366قاین0889901041266براتحسینی اسدابادعلی955
2032911391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354قاین088931917035حسیندوستیعباس956
1750031391/06/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1342بیرجند065307089616سیدمحمدمحمدي زادهسیدابوالفضل965
1750401391/07/06کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359فردوس08593348131023علیروشن ضمیرمهدي966
1750271391/07/02کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351بشرویه0859790487169محمدنقیبحسین969
1750281391/07/02کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359بشرویه08590472104326اسدالهشریفی محترمهاشم970
1750211391/07/02کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355بشرویه0859061744868غالمعلیرئوفعباس974
2032941391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1347قاینات0888779771864محمدعلیگریمنجیحاجی قربان980
2033441391/10/04کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360بیرجند0651877229877عباسمهرنیامحسن985
2033651391/10/09کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1357ح5 بیرجند06530314162محمدنادي بهلولیحسین989
1750361391/07/05کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1357بیرجند0651406587899اسدالهعلی پور بهلولی احمديعلی999
2033821391/10/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1334بشرویه08597317232رجبعلیغالمیحسین1017
2035001391/10/27کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1326بشرویه08597085514رحمت الهاسمعیلی اولحسین1028
2034821391/10/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1350قاینات088961163713نظرعلیتخم کارحسین1045
2034841391/10/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1349قاینات08893191707حسیندوستیحسن1047
1750391391/07/05کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1339بیرجند06524563911سیدمحمدهاشم آباديسیدرضا1062
1751151391/07/12کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1352بیرجند065222784824غالمرضاسمائیمهدي1101
2036891391/11/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1353بشرویه085980290632محمدنوروززادهمهدي1170
2036061391/11/09کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355بیرجند06530304443علیحسینیحسن1172
2036571391/11/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاینات08894087269رمضانفراقیعقیل1180
2031291391/09/07کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354بشرویه0859811166288غالمحسینغنچهغالمعلی1191
2031161391/09/07کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354بشرویه085980898170علیحسین زاده محلیحسن1195
2036611391/11/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1346قاینات65298906883غالمرضاهمدانی درحمحمدرضا1202
2036481391/11/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354قاینات652991557528حسینغالم حسینیمحمد1204
2036731391/11/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاینات0888780834970قلیحسین پورولی1214
2036791391/11/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354قاینات088935904040عیديبراتیمحمدحسین1215
2030211391/08/16کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358بشرویه0859834905224محمدعلیایازمهدي1251
2030261391/08/16کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1348بشرویه08590365963668علیحسین زادهرضا1253
2038211391/12/20کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1347قاینات652989339312ابونصرقادري بهمن آبادخدانظر1265
2030761391/08/27کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاین08896803291ابراهیمنفسانیمجید1329
2030741391/08/27کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاین08896803615غالمرضاپیغامبرموسی1331
2031481391/09/08کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354بیرجند0651287596518علی اکبرنظريمحمد1387
2031701391/09/12کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1340بیرجند06530679765براتداختهحسین1440
2031711391/09/14کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358بیرجند06530317421محمدنادي بهلولیحسن1445
2032251391/09/25کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363بیرجند56398529411علیخسرويحیدر1503
2032171391/09/23کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361ح7بیرجند523959671931غالمرضاخداداديرسول1506
2032371391/09/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354بیرجند0650949099387محمدبراتی تاجکوهعلی1512
2032471391/09/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1341فردوس085948054289غالمرضاجمعگیحسن1530
2032411391/09/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1349قاینات088960572610محمداحمديعلی1531
2032451391/09/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360فردوس0859561771159ناصراسعدهعلی1532
2032271391/09/25کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360بیرجند065293432345دار محمدجالل براهوئی مقدمابراهیم1539
2032641391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1350نهبندان5639462515702عباسقربانیعلی1542
2032651391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )41366بیرجند563994882548علی اکبرعلیزادهنورالدین1543
2032721391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1348فردوس08588021712966ابراهیمیگانهرضا1593
2032681391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363فردوس0859583880258رمضانعباسپورمحمدرضا1594
2033511391/10/06کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1352کردکوي224854087612072حسینرحیمیمحمد1627
2033471391/10/06کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1342قاینات65298713734عباسجانی بمرودغالمحسین1628
2033481391/10/06کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351قاینات07312853443005براتوحید پورحسن1630
2033161391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1356بیرجند065016595016517عبدالهمیرزائی عباس آبادعلی1632
2033061391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355قاینات088937042773قربانبارانیحمید1633
2033351391/10/04کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1368قاینات08800226390حسیندروگر فردمحمدرضا1675
2033281391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358قاینات088903469955غالمحسنباقريمحمدحسین1676
2032901391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363قاین088943011165محمددوستیرضا1680
2033121391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364قاین08898988127قربانخوشایندناصر1681
2032891391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364قاین651998100117غالمرضااسماعیلیعلی1682
2032921391/10/03کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1357قاین652972262983عباسعباسیعلی اکبر1683
2033591391/10/07کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1335بیرجند06524392099ابراهیمپرویزي فرموسی1710
2033851391/10/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1352بشرویه0859061582852حسنرامینغالمرضا1724
2033841391/10/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1338بشرویه0859748057186عبدالحسینعطار بشرویهمحمد تقی1725
2034471391/10/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1344ح2درمیان523974939643غالم نبیتباینیمحمد1736
2034461391/10/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1370ح2درمیان52300179965230017996محمدتباینیامین1737
2034201391/10/21کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1366ح6بیرجند5239970246163غالمعلیترابیمحمد رضا1746
2034751391/10/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365قاینات088988188196براتبرات پورحسین1761
2034641391/10/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1348قاینات088959861436محمدحسینحاجی زادهعبدالحسین1768
2034851391/10/26کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354قاینات65299153031حسیننوروزيمحمدرضا1771
2035371391/11/01کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1352ح2فردوس085952358685رمضانخالصیغالمحسین1778
2035561391/11/01کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359قاینات088967047129خدارحمسمندريحسین1816
2036181391/11/14کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364بیرجند523992404184محمدابراهیمچکیعلی محمد1822
2036831391/11/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359بشرویه085983737814حسینعسکريحسن1831
2036871391/11/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360بشرویه085984139120محمدبرکاتیمهدي1832
2036821391/11/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354بشرویه085980738154عباسعلیمهدي زادهحسین1833
2036901391/11/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1348بیرجند065261336528صفر محمدقاینی نژادصفرعلی1840
2036601391/11/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1330قاینات6529672192107محمدتوکلی نسبمحمدحسن1849
2036521391/11/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1325قاینات08888806261329حسینروحیغالم نبی1852
2036461391/11/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354قاینات652991544315محمدجانی بمرودعلی1855
2036711391/11/17کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363قاینات088970196241عیدمحمدنباتیمجید1862
2036961391/11/23کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1345بشرویه085905217679حسینحسین زادهحسن1873
2038091391/12/20کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1334قاینات65298435823حاجیکوتاهرضا1886
2038121391/12/20کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1356قاینات08896571654حسیننخعیهاشم1890
2038181391/12/20کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351قاینات65299077853محمدیاريحسن1898
2038221391/12/20کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1341قاینات652986602732حسینخرمیغالمرضا1901
2038301391/12/20کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355قاینات088937041972عزیزالهاکبريجواد1905
2037711391/12/19کارگر عمومی بناي سفت کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1332ح5 بیرجند06529927065الهیارعزیزي بهلولی احمديعلی اکبر1915
61885041390/06/06کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13533بیرجند0650565827292محمدرسولی نسبحسن2949
61889031390/06/08کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13503قاین08893248160محمدنجفیعلی3094
61889021390/06/08کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13583قاین08893852700ابراهیمبذرافشانمحمد3095
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61890441390/06/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13373ح3 درمیان52398391829علی اکبراسماعیلیعلی اصغر3175
61890451390/06/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13413ح3 درمیان5239503079965غالم نبیتباینیمحمد حسین3176
61890461390/06/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13683ح6 بیرجند06400971890640097189محمد علیترابیعلی اکبر3177
61908871390/07/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13493فردوس085950738625غلمرضاصفريمحمد3406
61911861390/08/03کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13653ح7بیرجند5239933812167رسولقریبیتاج محمد3413
61920101390/09/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13633ح1 فریمان084952066524محمد ابراهیمخدادوستذالنورین3489

2037011391/11/26کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13643بیرجند065330748931محمدحسینفرمانبرابراهیم5
1745801391/02/04کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13623فردوس0859362531685محمدعلیجلیل پورمحمدرضا303
1742111391/01/20کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 413663بیرجند5639936207833حسینرضائیهادي346
1742121391/01/20کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13363نهبندان563970094721علی اکبرمحموديحبیب اله347
1747231391/02/24کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13603فردوس08596827735محمداسمعیلاسمعیل زادهروح اهللا424
1747241391/02/24کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13583مشهد093433520627486حسنشجاع بقچیرعلی426
1747431391/02/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13453فردوس0859269401208حسینشریفیمحمدعلی441
1747441391/02/31کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13453فردوس0858906775146عیسیمهرياحمد442
1747691391/03/08کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13623فردوس085957402457عیسیعباس پورجواد651
1748721391/04/20کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13603قاین088967657746غالم محمدبرزگرکاظم787
1748741391/04/20کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13663قاین0889934746193غالمرضادروگرمرتضی789
2031741391/09/15کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی  درجه 13643فردوس0859874801852حبیبقبوريمجتبی829
3169011388/04/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1370ح 1 نهبندان56300102550علیرضادرکیعلی688
3169021388/04/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1364ح 2 نهبندان563998561520علیدره کیعباس689
3169031388/04/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1358ح 5 بیرجند065153704548غالمرضاعباسیحسین690
3194571388/06/26کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1371ح2 درمیان52300287775230028777اسماعیلصادقی آوازابراهیم986
3194581388/06/26کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1372ح3 درمیان52300533995230053399حسنخسرويمجتبی987
3195671388/06/31کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1350ح1نهبندان56392642254266غالمرضادرکیعلیرضا1053
3195681388/06/31کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1365ح5بیرجند065335984521محمدکاوسیعلی1054
3195691388/06/31کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366ح7بیرجند0653343345190عباسقربانی درحمحمد1055
3226171388/08/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1358نهبندان5639455306109محمدتقی پورعلیجان1357
3226381388/08/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1370ح 2 درمیان5230013699230013699عبداهللابخشیمجید1378
3226401388/08/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1367ح 7 بیرجند5239963606331محمد حسینتباینیمحمد1380
3226461388/08/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1367ح 7 بیرجند5239916128262محمد حسنصادقیابراهیم1386
3226471388/08/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1369ح 7 بیرجند06401337210640133721اسماعیلقندهاريمحمد1387
3226501388/08/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1369ح 1 بیرجند06401360280640136028مرتضیکیانیکامبیز1390
3226511388/08/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1369ح 1 بیرجند08800870310880087031امامدادنیکفردعلی1391
3229891388/09/10کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1363فردوس0859920380352حسناکبري پورعلی1461
3229901388/09/10کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1361فردوس08595666173محمدطهرانیمجتبی1462
3229911388/09/10کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366فردوس08500138280محمدامیريعبدارحیم1463
3229921388/09/10کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1349فردوس0858727986251علیعلی پورحسن رضا1464
3229931388/09/10کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1350فردوس0859513866135رجبهادي نیامهدي1465
3229941388/09/10کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1363بیرجند065269537111محمدخسرويمجتبی1466
3233051388/09/16کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1369ح 6 بیرجند06401315910640131591علیرضااسدزادهعلی1638
3233151388/09/16کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1369ح 7بیرجند06401476410640147641علیرضاشعبانی نوغابداود1648
3233161388/09/16کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366ح 3 درمیان523996201495محمودقاسمیمحمد1649
3233171388/09/16کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1371ح 3 درمیان52300312475230031247محمودقاسمیهاشم1650
3233191388/09/16کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1370ح 3درمیان52300204235230020423نورالدینمیرزاییمحمد1652
3233411388/09/18کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1365بشرویه0859960374431بمانعلیملکیمهدي1664
3235541388/09/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1364فردوس085991216750حسنخویدارمهدي1748
3235551388/09/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1364کاشمر572998676933احمددروگرمقدمرضا1749
3235561388/09/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1367فردوس08599271561030محمدراستیجالل1750
3235571388/09/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1356فردوس0859310061260محمدرمضانیعلیرضا1751
3235581388/09/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1362کاشمر090019534719779حسینطاهريمحمد1752
3235591388/09/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1352کاشمر0572940530906علیفراستیحسن1753
3235611388/09/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1350کاشمر5729405162892حسنیحیاییرضا1755
3237371388/10/01کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1364نهبندان563995455824محمدحسنیمهدي1836
3237891388/10/01کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1350قاین04528024411117اکبررستمی پوررستم1888
3238381388/10/02کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1365بیرجند563997030833مرادگلشنیعلیرضا1917
3238751388/10/02کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1341قاین07031725309جمعهفرحیعلی محمد1954
3246601388/10/22کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1352مشهد09396411431680جانعلیزراعتیمحمد رضا2272
3247531388/10/23کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1364بیرجند065330748931محمدحسینفرمانبرابراهیم2306
3255421388/11/15کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1349قاین088960867913عبدالرزاقخزاعی پورابراهیم2607
3262931388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1371قاین65200047740امان الدینآسیابانضیائ الدین2845
3263061388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1342قاین65298715352حسیناحمديرمضان2858
3263101388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1371قاین65200011390هادياسماعیلیحسین2862
3263461388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1367قاینات6529970045141جان محمدچکشیغالمحسین2898
3263471388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1337قاینات65298511518اله دادچکشیمحمد رحیم2899
3263481388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1372قاین65200153344عزیز محمدچکشیناصر2900
3263521388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1369قاین08800683610نور محمدچوپانیغالم حسین2904
3263551388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1342قاین65298715271عبداهللاچوپانی بهمن آبادنور محمد2907
3263561388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1371قاین65200042190نور  محمدچوپانی بهمن ابادعبد اله2908
3263741388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1371قاین65200088340غالم نبیحسینی نژادمحمد2926
3263801388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1370قاینات08801120770عید محمدخالقی بهمن ابادحامد2932
3263821388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1365قاینات652996957894ذبیح الهخیر خواه بهمن ابادحبیب اله2934
3264061388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1330قاین652983149512میر محمددرينور محمد2958
3264481388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1360قاین6529698280137احمدعطاییرسول3000
3264491388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1353قاین652991188120عزیزعطاییقربان3001
3264511388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1367قاینات6529970061143اکبرعلی محمديمنصور3003
3264881388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1370قاین08800872180قلندرگلزاريمحمد امین3040
3264891388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1358قاین6529692959806قلندرگلزاريمحمد ظاهر3041
3264901388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1370قاین08801120690الف محمدگلزاريوحید3042
3264981388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1353قاین652991343218نور محمدمحمدي فندختعبدالرئوف3050
3265161388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1367قاین6529970126149غالم نبینظريحسن3068
3265171388/12/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1337قاین65298511194اله قلینظري بهمن آبادغالم یحی3069
3266311388/12/10کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1349قاین088960487817غالمحسنصادقیابراهیم3137
3270121388/12/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1362ح 2 نهبندان56399251757علیدره کیغالمرضا3256
3272331388/12/23کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366ح7 بیرجند5239962421213محمدساالريایوب3265

3285141389/01/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1326قاین65298223136غالمرضاحسین زادهگل محمد45
3285151389/01/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1350قاین652990317815محمدرحمتیفیض محمد46
3285161389/01/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1335قاین652984443039عباسرضازادهمحمد علی47
3292621389/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1356ح7 بیرجند5239075379546گلزارتباینیحامد137
3292631389/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1363ح7 بیرجند523979618122محمد سلطانخسرويعبدالرحمان138
3292641389/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1363ح 7 بیرجنداکبر5239795312علیرسولیعبدالواحد139
3292651389/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1350ح 2 درمیان5239118078535حسینشفیعی دستگرداحمد140
3292661389/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366ح 7بیرجند5239928304143غالمرضاشفیعی دستگردعلی141
3292671389/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1340ح 7 بیرجند5239195730345رمضانشفیعی دستگردغالمرضا142
3293951389/01/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1362بیرجند065276103814محمد حسیناکبريعلی210
3293961389/01/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1368بیرجند06400324940قربانعلیرستمیغالمرضا211
3298441389/01/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1359بیرجند06526370789غالمرضادهقانیحسین396
3298451389/01/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1345قائنات08897771117ابراهیمهاشمی گازارحسین397
3298531389/02/01کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1359بیرجند0651847893277سید ابوترابحسینیسید احمد402
3298801389/02/04کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366قاین652998476353نظر علیفالح شیريعلی429
3307961389/02/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1368ح7 بیرجند06400997260640099726عبدالرحیمرئوفی هندواالنمحمد سلیم524
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3307971389/02/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1361ح6 بیرجند523990081750عبدالهصالحیمحمد حسن525
3309471389/03/20کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1367بیرجند5639986425101حسیندره کیعلی553
3309511389/03/20کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1354بیرجند5639307110843محمدقلی نژادحاجی557
3314021389/03/31کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1352قاین08894375056غوث الدینعلی پورحسین582
3314031389/03/31کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1333قاین08891877942عباسمختاريعلی583
3317931389/04/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1364بیرجند06532403175محمد علیشعبانی عیلکیمهدي611
3318001389/04/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1363نهبندان563980177830غالمانصاري فرحسین614
3318041389/04/09کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1363بیرجند06519778612902محمداسحقمعینی هندواالنپیمان618
3318751389/04/13کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1356بیرجند06527498601نیازحسینائی ججگایرج631
3334221389/06/03کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1346فردوس085950239255علیحسن نیاحسن791
3334391389/06/06کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1363بیرجند0651952549369رحمانرزممصطفی808
3334411389/06/06کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1351بیرجند06522250717ذبیح الهنزشتیغالمرضا810
3335431389/06/11کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1367بیرجند56399404331256حسناسماعیلیمحمد831
3342821389/06/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1369بیرجند06401351450محمد علیمحمودي بهلولیابراهیم870
3341611389/06/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366بیرجند065332845183محمدحسنچاجیعلی890
3341621389/06/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1364زاهدان36220504973949محمدباقرخوش روعلی891
3341631389/06/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1361بیرجند065151663383محمدعربغالمرضا892
3341641389/06/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1361بیرجند06527585415غالمحسینمرکیروح اهللا893
3342801389/06/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1365بیرجند0653364423101رضاابراهیمیحسن894
3342811389/06/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1368بیرجند06400064690640006469اکبراکبريمختار895
3344431389/06/23کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1354بیرجند06529695341داد محمدبراتی درححاجی محمد910
3344441389/06/23کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1351قائن0888814542568مجیددادخواهمسعود911
3344451389/06/23کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1360بیرجند06529741043عباسماهرودي مقدمحسین912
3350161389/06/31کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1361قاین088941199919حسیندمیارمهدي938
3350171389/06/31کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1363قاین0889078734658عباسرحمتیمحمد رضا939
3351471389/07/04کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1367ح7 بیرجند5239925097189غالمرضاخدادادي فوركرحمان946
3351481389/07/04کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1360ح7 بیرجند523959460019سیف اهللاخدادادي فوركمحمد حسین947
3351491389/07/04کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1365ح2 بیرجند5239965201129محمد رسولشعبانیمحمد صدیق948
3363871389/07/22کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1364قاین65299827601موسیتجنودیاريعباس1007
3368061389/08/01کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1371ح3 درمیان52300299865230029986اسماعیلبافندهعلیرضا1089
3368071389/08/01کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1368ح7 بیرجند06400900790640090079غالمرضاخسروي هندواالنبهمن1090
3368081389/08/01کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1369ح2 درمیان52300068895230006889علمسلطانیمحمود1091
3374741389/08/24کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1370ح2درمیان52300201995230020199محمد حسیناسدالهیمحمد1170
3374751389/08/24کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366ح7 بیرجند5239939489202سرورایوبیاحمد1171
3374761389/08/24کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1370ح2 درمیان52300278195230027819ابراهیمکیانی خلفمحمد1172
3375291389/08/24کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1362فردوس085957863121غالمرضامرادي نیامسیح اله1188
3376411389/08/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1336بیرجند06524433623سید محمدشمس آباديسید مهدي1212
3381091389/09/10کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1355فردوس085953507166حسن رضاکداخدائی آیسکعباس1259
3381221389/09/13کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1369بیرجند06401127300علیاسفندیاريعباس1283
3384121389/09/15کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1356تهران005908176725102رضاموحديافشین1323
3384391389/09/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1353بیرجند523933761651محمد رضانوريمحمد تقی1384
3387391389/09/27کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366بیرجند0653332998222محمد علیحاجی آباديحسین1418
3387401389/09/27کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1365تربت جام073243205759غالمحسینخدابخشی درحمحمد هادي1419
3392541389/10/16کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1347ح2 درمیان52392503082329نور احمدیارائیغالم محمد1566
3392551389/10/16کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1365ح3 درمیان5239965684177احمدزارعیمحمد1567
3392561389/10/16کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1370ح3 درمیان52300249255230024925احمدزارعیعبدالرحمان1568
3392571389/10/16کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1369ح7 بیرجند06401008210640100821احمدزارعیعباسعلی1569
3392581389/10/16کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1361ح7 بیرجند523978495727احمدزارعیحبیب اهللا1570
3393091389/10/19کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1355مشهد09408271822228عبدالحسیناکبريعلی اکبر1591
3393101389/10/19کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366درمیان523991676460عبداهللابارانیابراهیم1592
3393301389/10/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366فردوس08598899042364رمضانعلیطهانیقاسم1601
3395231389/10/29کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1349قاینات08896040888محمد علیفداییحسین1653
3404621389/11/20کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1363بیرجند06530412685اسماعیلخودخواهیعلیرضا1982
3404631389/11/20کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1342بیرجند06530178042حیدرگرگانینصرت اهللا1983
3404641389/11/20کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1367درمیان523991706190احمدنوکارمحمد حسین1984
3404831389/11/23کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366قاینات0889900965218حسینجانیجواد1995
3404841389/11/23کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1369قاینات08800462280محمد کلوخحیدريحیدر1996
3405671389/11/24کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1322قاین652981149421علیخالقیحسین2029
3405681389/11/24کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1353قاین088963255314غالمحسینشریفیمحمدرضا2030
3409791389/12/03کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1349قائن08893172321حاجی رستمشخمگرمحمد2182
3409801389/12/03کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1339قاین08895437982عباسعجمیغالمرضا2183
3409811389/12/03کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1341قاین0888992351145حسنمقنی قاینیاکبر2184
3411451389/12/08کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1351قاین088933221519علیترسیحسن2314
3411461389/12/08کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1363قاین08894290064علی اکبرترسیمجید2315
3411471389/12/08کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1361قاین08885164791292رضاحداديمحسن2316
3411481389/12/08کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1361قاین088941230819نورمحمدخسرويعلی2317
3411491389/12/08کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1359مشهد0942459601859یحییرحمتیمحمد2318
3411501389/12/08کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1368قاین08800275330غالمحسینملکی زادههادي2319
3417161389/12/15کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1360بشرویه08598426914رضاعسکريعلی2542
3419451389/12/16کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1335قاین6529703330326عیدمحمدآهنیمصطفی2616
3421741389/12/19کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1346ح2فردوس08595004031سید رضاعلی پورسید حسین2870
3421751389/12/19کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1362ح2فردوس0859933339648علیولی زادهمجید2871
3422631389/12/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1374بیرجند56300587890علیدره کیمرتضی2917
3422641389/12/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1341بیرجند0651548871795محمد حسینمهديحسن رضا2918
3423051389/12/22کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1361ح7 بیرجند523959676136محمد حسیناکبريعلی رضا2944

3429231390/01/15کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1347بیرجند0651734606490ذبیحبهمدي ثانیجواد30
3429231390/01/15کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1347بیرجند0651734606490ذبیحبهمدي ثانیجواد86
61828951390/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1368بیرجند06400336280عباسشازهی درحمحمد باقر142
61828951390/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1368بیرجند06400336280عباسشازهی درحمحمد باقر156
3431781390/01/24کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1344بیرجند065013617913540رضاعلیزادهقدرت اله289
3431781390/01/24کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1344بیرجند065013617913540رضاعلیزادهقدرت اله388
3433621390/01/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1343قاین088926347751ابراهیمراستیحسین582
3433641390/01/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1357قاین08882483425933محمدحسننخعی نژادمحمدرضا583
3433611390/01/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1363قاین08894290064علی اکبرترسی سفتوكمجید584
3433631390/01/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366تربت حیدریه65199382111021علیمشمولحسن585
3433611390/01/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1363قاین08894290064علی اکبرترسی سفتوكمجید741
3433621390/01/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1343قاین088926347751ابراهیمراستیحسین742
3433631390/01/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1366تربت حیدریه65199382111021علیمشمولحسن743
3433641390/01/28کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1357قاین08882483425933محمدحسننخعی نژادمحمدرضا744
3435371390/01/29کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1336قاین088952858610حسیندرودينوروز846
3441241390/02/06کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1348فردوس08596553011سیدجوادعلی پورسیدحسین1382
3441481390/02/10کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1342بشرویه083936253683غالمرضااصغريابوالقاسم1647
3452541390/03/08کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1349فردوس08596566912علی اکبرصبوري گستجمحمدحسین2258
3452911390/03/11کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1362فردوس085957505519ابراهیمقاسمیرضا2272
3455841390/03/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1359قاین08898030641حسنکاوسیاسماعیل2467
3456011390/03/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1358قاین0888624451798محمد رضاتندرستحسین2468
3456011390/03/21کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1358قاین0888624451798محمد رضاتندرستحسین2513
3457941390/04/02کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1345گناباد09197909415علی اکبرعاشوريحسین2533
3465391390/04/19کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1357قاین08882477535875غالمحسینبقداديحسن2603
61880421390/05/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1364فردوس08599458205شعبانرحمانیعلی2746
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61880431390/05/30کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1358فردوس08596788655علیحضوريمحمدحسین2747
61882371390/06/02کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 3)1353قاین088902273999غالمحسینیوسف نژادحسن2807

3115481387/11/16کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13493فردوس08596564114سیدمحمدابراهیمیسید حسن22
3115581387/11/16کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13663فردوس08598921312587حسینبخشیمهدي32
3115631387/11/16کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13593گناباد091986200438غالمرضاپسندیدهحسن37
3115671387/11/16کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13693طبس08300343410830034341علی اکبرحسینیناصر41
3115801387/11/16کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13663فردوس08598852081895محمدعلیزنده دلهادي54
3115841387/11/16کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13583مشهد093433520627486حسنشجاع بقچیرعلی58
3115961387/11/16کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13553فردوس08586853459559حسینقوي بامدادمحمدرضا70
3115971387/11/16کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13573فردوس08586865119675حسینقوي بامدادمهدي71
3129211388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13493فردوس08596575412حسنآزادفرمحمدعلی30
3129221388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13673فردوس085995155344حجی محمداحتیاطیصالح31
3129241388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13593فردوس08593373911281سکندراسعدهافضل33
3129251388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13603فردوس08596827735محمد اسمعیلاسمعیل زادهروح اهللا34
3129281388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13593فردوس08593368751229حسینبخشیجواد37
3129301388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13373فردوس0859239799156محمدرضابهپورمحمدحسین39
3129331388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13443بجستان5629786954124محمدجاویدفرحسن42
3129341388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13623فردوس0859362531685محمدعلیجلیل پورمحمدرضا43
3129361388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13473فردوس0858959798448احمدجوادي گستجمحمدرضا45
3129561388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13623فردوس085968780519یحییسلمانیانعلی65
3129581388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13453فردوس0859269401208حسینشریفیمحمدعلی67
3129601388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13553فردوس085967069411غالمحسینعارفی خانکوكاسماعیل69
3129621388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13643فردوس0859874801852حبیبقبوريمجتبی71
3129691388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13453فردوس0858906775146عیسیمهرياحمد78
3127541388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13353حوزه2فردوس08594455344علیاحسانی مصعبیغالمحسین109
3127651388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13373حوزه2فردوس085945774515ابراهیمتقويعلی110
3127701388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13633حوزه2فردوس0859583449214علی اکبرحدادروح اهللا111
3127911388/01/17کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13643حوزه2فردوس085992781419غالمحسینشاهی خوريعلی احمد112
3135151388/01/25کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13623ح7 بیرجند52391922612764عید گلسیروسیسیف اهللا212
3135161388/01/25کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13573درمیان52397731575غالم سلطانشبانمحمد رضا213
3135211388/01/25کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13543ح3 درمیان523988084018ابراهیمکیمیا نظرمحمد علی218
3145401388/02/06کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13493بیرجند065248783120حسینترش آبیغالمرضا357
3145411388/02/06کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13653قاینات088992457045رمضانحامیحسن358
3145421388/02/06کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13633قاینات088969737128رمضانحامیمحمد359
3145431388/02/06کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13653نهبندان563998564726حاجی عباسحقیقت کارمهدي360
3145541388/02/06کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13433زاهدان362015228415335احمدصبوريمحمد مهدي371
3145591388/02/06کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13663بیرجند0653312407110اسحاقزنگوئیحسین376
3145621388/02/06کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13593قائن08896674702علی اکبرخسروي چاهکمحمدتقی379
3146791388/02/10کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13603سده088967657746غالم محمدبرزگرکاظم445
3146801388/02/10کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13613اوج08896795922غالمرضادروگرحسین446
3146811388/02/10کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13663قاین0889934746193غالمرضادروگرمرتضی447
3146821388/02/10کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13663بیرجند065331229699غالمرضاسربازحسن448
3146831388/02/10کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13643قاین06526966611غالمرضاسربازمحمد449
3146841388/02/10کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13613بیرجند06526920791رجبشبانیعلی اکبر450
3146851388/02/10کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13633موسویه08897022762کلوخقدري موسویهکاظم451
3146861388/02/10کارگر عمومی در و پنجره ساز درجه 13613بیرجند06526923544علی دادکیوانیکاظم452
2037471391/12/06کارگر عمومی درب وپنجره ساز پروفیل آهنی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362فردوس085968780519یحییسلمانیانعلی379
2030921391/08/30کارگر عمومی درب وپنجره ساز پروفیل آهنی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1369بیرجند08800870311امامدادنیکفرعلی811
2032691391/10/03کارگر عمومی درب وپنجره ساز پروفیل آهنی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1367فردوس08599271561030محمدراستیجالل922
1750311391/07/02کارگر عمومی درب وپنجره ساز پروفیل آهنی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365بیرجند065335984521محمدکاوسیعلی975
2033771391/10/17کارگر عمومی درب وپنجره ساز پروفیل آهنی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363بیرجند065269537111محمدخسرويمجتبی1019

2031071391/09/06کارگر عمومی درب وپنجره ساز پروفیل آهنی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1369ح7بیرجند06401337211369اسماعیلقندهاريمحمد1377
2034211391/10/21کارگر عمومی درب وپنجره ساز پروفیل آهنی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1372ح3درمیان52300533995230053399حسنخسرويمجتبی1745
61883211390/06/02کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643قاین088987677043حسینعباسیحبیب2808
61883201390/06/02کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523قاین08887283441741نامداراسدنژادمحمود2809
61884371390/06/03کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573بیرجند0651382122164محمدشیخی جاللیعباس2882
61885091390/06/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583بیرجند06521188111حسنحسنیعلیرضا2950
61885111390/06/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573بیرجند0650753356173حسنهاونگیرضا2951
61885101390/06/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13513بیرجند06528689084عباسعلیسرزهیمحمد علی2952
61887231390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13393بیرجند065234962516حسینبشیريغالمرضا3007
61887241390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13393بیرجند06524533412محمدبهدانیعلیرضا3008
61887251390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13423بیرجند065273399911علی اصغرحامدي نسبغالمرضا3009
61887261390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13383بیرجند52396199212سید علیحسینیسید اسماعیل3010
61887331390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13473بیرجند06523675778موسیصفريحسن3011
61887341390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503بیرجند065249225810علیعلیزادهحسن3012
61887351390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493قاینات0888840454201غالم رضامحمديذوالفقار3013
61887371390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13443بیرجند0650544021341میرحسنمیريمحمد علی3014
61887271390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483بیرجند52398708372علیحمیديعلی اکبر3015
61887361390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683بیرجند06400875820محمد رسولمحمدیانعلی3016
61887281390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503درمیان5239535248590حبیب اهللاخسرويمحمد3017
61887291390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13533بیرجند06520448401محمدخسرويمحمود3018
61887301390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13423بیرجند06524664867علیدلیررمضان3019
61887311390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623بیرجند06526935635محمدزنگوئیمحمود3020
61887381390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493بیرجند06512284171026برات الهنادينادي3021
61887401390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13423بیرجند06527326663کماچوارستهرجب علی3022
61887391390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13433بیرجند0650595297703نیازهاشمیحسین3023
61887321390/06/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573درمیان0651287146475محمدسلطانیعلی3024
61889081390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13403قاین08895526730خلیلنخعیعید محمد3096
61889051390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593قاین08893907620محمدعلیحسینیانقاسم3097
61889071390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاین08893787110رضامحمدزادهعسکري3098
61889061390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13513قاین08896187390براتفرامرزيعباس3099
61889041390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13533گناباد09188705340ابولقاسمجوانبختعلی3100
61889371390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563تربت حیدریه070191310150026علیحقداديحسین3101
61889501390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593قاین088939050916عبدالهنژادحسینعباس3102
61889451390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603گناباد0919357768254نورالهفانیجواد3103
61889411390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13543قاین08893548203غالمرضاساالريعلی3104
61889471390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاین088937829033حجی محمدمرادي قاینیحسن3105
61889361390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613قاین0889060541763محمدحسینیحسین3106
61889391390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523قاین0889330846149رضازارعیحسین3107
61889401390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503قاین088932505797محمدزراعتگررضا3108
61889421390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603قاین088939898415کلوخ حسینسرافرازيمحمد3109
61889431390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13693قاین08800668220محمدحسینصفريابولفضل3110
61889351390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاین088937775851رمضانحاجی پورمحمد3111
61889491390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13533قاین08893486931غالمرضامیامیمحمد3112
61889381390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاین08896562583قربانرعیتیحسین3113
61889441390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13533قاین08893502133ابراهیمعباسی خضريمسلم3114
61889461390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13473قاین088929656130حسینگیالسیمحمد3115
61889481390/06/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13433قاین088926276449اسماعیلمرادي یاقوتیمهدي3116
61889921390/06/12کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563بیرجند0650716965404محمدسبزبان شوکت آبادمحمدرضا3135
61890151390/06/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493بیرجند06526164961غالمحسیناسدالهیمهدي3141
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61890301390/06/16کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13363بشرویه0859740390117حجی محمدملهعلی3158
61890261390/06/16کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13343بشرویه085973193614علیابراهیمیحسین3159
61890291390/06/16کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13233بشرویه085970050120محمدغالم زادهعلی3160
61890271390/06/16کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13543بشرویه0859810798251علی اکبرامیريعلیرضا3161
61890501390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613ح7 بیرجند523954613426غالمرضاحنفیمحمود3178
61890571390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483ح3 درمیان5239265747402عبداهللارمضانیمحمد3179
61890651390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13443ح7 بیرجند065296150913عطانصیرينور احمد3180
61890621390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13693ح7 بیرجند06401287420640128742مصطفاءمالئی درمیانابراهیم3181
61890631390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663ح7 بیرجند5239924686148مصطفیمالئی درمیانحمزه3182
61890541390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593ح7 بیرجند52397769548نجماخسروي نوقابمحمد3183
61890601390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13533ح2 درمیان5239150737291محمدمحمديمحمد ایوب3184
61891181390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503بشرویه08597863157غالمحسینجعفريعلی اکبر3185
61891231390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553بشرویه0859817563147حسیننیاززادهعلی3186
61891221390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683بشرویه08500136660850013666محمدرضاعربحامد3187
61891201390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683بشرویه08500175640850017564حسینرستمی حسن نژادمجتبی3188
61891171390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13543بشرویه085980730446محمدبهشتیجواد3189
61891291390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603بشرویه085984635032محمدغالمیعباس3190
61891281390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13413بشرویه0859757536249اصغرصادقی اکبريجواد3191
61890581390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503ح2 درمیان52391431532332نصر الهزلیرانیعبداالحد3192
61890511390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583ح7 بیرجند5239075875596عباسخسروياسماعیل3193
61890591390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683ح7 بیرجند06400026090640002609غالمحسینسیروسی طبسعبداهللا3194
61890611390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493ح2 درمیان52391852042060محمدمرتضائیغالمحسین3195
61890551390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603ح4 قاینات652971799432علیخوش انگشتعبدالغفور3196
61890521390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13453ح7 بیرجند52395402514رمضانخسرويعبداهللا3197
61890471390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643ح6 بیرجند523996932971محمد حسینانبازموسی3198
61890531390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13413ح7 بیرجند52397438787دین محمدخسرويمحمد رضا3199
61890481390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643ح7 بیرجند523996429738یار محمدجباري یوسف آباديدین محمد3200
61890641390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663ح7 بیرجند5239965811190رمضانناصري نوقابمعاذاله3201
61890491390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623ح1 بیرجند06519322461367یار محمدجباري یوسف آباديمحمد3202
61890561390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593ح2 درمیان5239151393358حسنرام گوعبدالرسول3203
61891191390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673بشرویه0859976181119غالمرضارستمیمجتبی3204
61891211390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683بشرویه08500008070850000807محمدعباس پوراولمهدي3205
61891271390/06/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573بشرویه085982869752اکبرمحمديهادي3206
61891771390/06/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663قاین08898466771890محمد حسنقلی نژادمحمد3245
61891751390/06/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643قاین08894340691غالمحسینسعیديمحمد3246
61891761390/06/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاین088966203716خلیلعربمحمد مهدي3247
61893441390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653قاین08898855085ابراهیمبی نواحمید3264
61893521390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13513فردوس085966034613سیدمحمدابراهیمیسیدفضل اله3265
61893541390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593مشهد0941167941945سیدحبیبموسويسیدجواد3266
61892221390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683فردوس08500022910غالمرضافرزانه سه قلعهعلی3267
61892101390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653فردوس0859923088623عبدالهاصیلیمجتبی3268
61892141390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603فردوس08887600781461سیداسماعیلحسینیسیدمحمد3269
61892211390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633فردوس0859583155185غالمرضاعلمیعلیرضا3270
61892261390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613فردوس08398897123ابراهیممرادي رمضانیمحمود3271
61892091390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623فردوس085957167135عباساحسان پورعلی3272
61892131390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593قاینات088966997118محمدپی کیحسن3273
61892251390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503فردوس085951274623غالمرضامحمديابراهیم3274
61892201390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523فردوس08588047353219حسینظهیرياحمد3275
61892191390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633فردوس085957964656حسینشاعريمحتشم3276
61892231390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13543فردوس08595328608براتمحلیحسین3277
61893551390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623فردوس0859361497582رحمت الهیزدان پناهمحمد3278
61893531390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13473فردوس08595054315محمدرضامحمدزاده نودهیداله3279
61892151390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663فردوس0859924890804حسنخنجییاسر3280
61892241390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633فردوس0859583384208محمدمحلیمجتبی3281
61892121390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603فردوس0859562700252حسنعلیبهروزمحمدحسین3282
61892171390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13723فردوس08500951310غالمرضارادمنشمهدي3283
61892181390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13543فردوس08588332041701حسینساالري مقدمحسن3284
61892161390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13353فردوس085944587913مهدي قلیرادمنشغالمرضا3285
61892111390/06/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653فردوس0859922881603غالمرضابشارتیحسن3286
61898381390/07/05کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523قائن088963026786محمد علیتنومندمحمد3311
61900491390/07/11کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583بیرجند0650664531107اسدالهچهاردهیمهدي3314
61906601390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563بیرجند5639419520756رحیمسعید برآهوئیکادر3359
61906571390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583بیرجند563971297147محمدجوانمردابراهیم3360
61906561390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643بیرجند563996292527رضاتوفیق شادحسین3361
61906641390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553بیرجند5639282339288اسحقمحمديمحمد رضا3362
61906661390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583نهبندان5639448814246محمدکوهستانیعلی3363
61906651390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13373نهبندان5639431385368محمد حسینکشت گرخدامراد3364
61906531390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673بیرجند367442110081بارانآچکحلیم3365
61906631390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13463زابل367015655015664عیدوگوهري نیانادر3366
61906551390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13453نهبندان56396593271170غالماردونیعلی3367
61906621390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13373بیرجند06520206826حاجیعباسی گیوشادمحمد کلوخ3368
61906611390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683زابل36600830033660083003علیطالب مالئیاحمد3369
61906541390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593زابل36721788611312بارانآچکشمس الدین3370
61906591390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673زابل3674477319399شیر محمدرویندهحسینعلی3371
61906581390/07/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653نهبندان563995516385غالمرضاروشندلمحمد علی3372
61909301390/08/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13433مشهد093294197457263حسنخیاطیمسلم3407
61909311390/08/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاین08887582351288غالمرضازارعی کرغندمحمد رضا3408
61910911390/08/02کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593فردوس0859333396881غالمحسینعارفی خانکوكابراهیم3409
1730041390/08/02کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13433مشهد093294197457263حسنخیاطیمسلم3410
1730051390/08/02کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاین08887582351288غالمرضازارعی کرغندمحمد رضا3411
61916741390/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563بیرجند06521160002علیعلیزادهحسن3422
61916751390/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13703بیرجند06401932010غالمرضامطلب زادهعلی3423
61918361390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13443نهبندان563977854722رضامنصور نژادحبیب اله3445
61918381390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13713نهبندان56300265935630026593حسنکراريعلیرضا3446
61918321390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13693بیرجند06401786340640178634علی دادعزیزيمحسن3447
61918261390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563بیرجند56398472043رضاحسینیصفی اله3448
61918221390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13473بیرجند56396063711138حسنبخشی نژادمهدي3449
61918341390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683بیرجند06400419910640041991علیقاسمیابراهیم3450
61918281390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673زابل36600055173660005517حسنشفیعیهادي3451
61918271390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13713نهبندان56300180785630018078شاه بیکشاهمراديسعید3452
61918211390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13693بیرجند06401603360640160336علی اکبراسماعیلیعلی3453
61918301390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583بیرجند563979302311عباسطالبیحسین3454
61918241390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683بیرجند06400464280640046428علی جانجمالزائیخلیل3455
61918351390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643بیرجند563992865478محمدمصلحیمرتضی3456
61918291390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653بیرجند5639934743687علیجانصالحیمرتضی3457
61918251390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653بیرجند5639932899502مهديجوشنديابراهیم3458
61918371390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13443زاهدان36204759891323علیناروئیغالمرضا3459
61918231390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553نهبندان5639424087215رشیدبرازخدامراد3460
61918311390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683بیرجند06400840360640084036محمد حسنعاطفه دوستسعید3461
61918331390/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623زابل367375986822کامخانغنی کوشامهدي3462



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
61920111390/09/09کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13543ح2 درمیان52392209311304مصطفیاکبريمحمد رحمان3490
61923471390/09/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523قاین08893353463محمدشجاععلی اکبر3627
61924611390/09/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563بیرجند06523790284حسینخزیمه نژادحسن3728
61924621390/09/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13453بیرجند0651722055667محمد حسینصمدي مقدممحمد حسن3729
61931151390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503نهبندان56392639974243محمدپیونديعباس3869
61931311390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13413بیرجند5239195846356علینخعیعباس3870
61931201390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13473بیرجند563973666617علی اکبرخانه بادحسن3871
61931331390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503نهبندان56392650354345محمدکوهستانیمحمد علی3872
61931141390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593بیرحند5639286776288موسیبرازندهرضا3873
61931321390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593نهبندان5639714549109الل جاننوائیمهدي3874
61931161390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13293نهبندان5639346906159حسنجنگیولی محمد3875
61931171390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13443بیرجند56397783422غالمحسنیذبیح اله3876
61931231390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523بیرجند5639295521470عباسزارععیسی3877
61931261390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563نهبندان5639463236774حسینعباسی نسبمهدي3878
61931251390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563نهبندان5639279461387عباسطالبیغالمرضا3879
61931181390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503نهبندان56398440433اصغرحسنیعید محمد3880
61931301390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673بیرجند06400982150640098215حسنمحمد حسنیجواد3881
61931271390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13393بیرچند56397697857حسینعلی زادهمحمد3882
61931241390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593بیرجند5639440430333علیجانسپهی زادهحسین3883
61931281390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673بیرجند563994976754حسنمحمد پورحسین3884
61931291390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683بیرجند06400982410640098241حسنمحمد پورعلی3885
61931221390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623نهبندان56399241603براتروشن رومجتبی3886
61931131390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483نهبندان56397858373عباسباقريمحمد رضا3887
61931211390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653نهبندان5639945591132اسالمروزنهمحمد رضا3888
61931191390/10/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493نهبندان56396591061148عباسحسنیگل محمد3889
61934651390/10/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13463نهبندان56300834915630083491عباسنوائیمحمد3918
61934631390/10/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563نهبندان563931189480غالمصفاتیکاظم3919
61934621390/10/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593نهبندان5639443881198غالمعلیصحرانوردحسن3920
61934591390/10/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413683بیرجند06400664450640066445حسینرستگاريابراهیم3921
61934601390/10/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413553بیرجند5639389621349علیرضائی پورمحمدرضا3922
61934581390/10/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413663بیرجند5639936010814حسینرحیمی نژادمحمدرضا3923
61934641390/10/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13703نهبندان56300137015630013701عیسینهی مقدمکاظم3924
61934611390/10/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633زابل36743066706حسینروزپیکرغالمرضا3925
61934661390/10/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413533بیرجند56397877324ابراهیمنیکرورضا3926
1735931390/11/05کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563فردوس08596721078حجی رضاخوشیجواد4005
1735951390/11/05کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13443قاینات088957186427غالم حسینرمضانی چاهکاله بخش4006
61946301390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643بیرجند5639929170130غالمصفاتیرحمت اله4021
61946331390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643نهبندان563997746972علی دادعزیزيمجید4022
61946221390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13453بیرجند563983972412غالمباقريمحمد4023
61946251390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623نهبندان5639421819984علیجمالی نژادصادق4024
61946241390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643بیرجند563994518491دوست محمدجمال زائیپرویز4025
61946361390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613زابل36735893261982محمد امیرموءدبمحسن4026
61946381390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13703بیرجند06402355650640235565محمد رضانجف پوراحسان4027
61946161390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583بیرجند56398484315محمداردونیحسین4028
61946351390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553نهبندان563971099369حسینلطیفیمحمد رضا4029
61946191390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653بیرجند563996315850علی اکبراسماعیلیاحمد4030
61946181390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673بیرجند56399393031143علی اکبراسماعیلیابراهیم4031
61946311390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523نهبندان563970935911علیصفاتیمجید4032
61946391390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683بیرجند06400856010640085601رستمنوري زادهفرامرز4033
61946281390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583زابل36719868241087کلندرزمین کوبعیسی4034
61946341390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13473رامیان4879506524248صفرغالمعلی نژادمحمد4035
61946171390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673زابل36600424553660042455علی اکبراردونیمحمد4036
61946211390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663زاهدان36218209659988حسینباقريصادق4037
61946151390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573گرگان21206077611330ابراهیمابراهیمیعلیرضا4038
61946201390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553بیرجند56397900832محمداکبريعزیز اله4039
61946291390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483نهبندان5639295147431اکبرسروري بندانینوراله4040
61946401390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13693زاهدان36102083683610208368محمدنیکروعلیرضا4041
61946261390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623بیرجند563971753174محمد علیراستگوحمید رضا4042
61946271390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603بیرجند563971554584محمد علیراستگوغالمرضا4043
61946231390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13543زاهدان362022290822398رضابندانیقربان4044
61946321390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13383خاش371900539939رضاعابدینینصراله4045
61946371390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633زابل3674091631626محمد امیرموءدبمهدي4046
61946701390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13453خواف0769039014362میرزااردونیعیسی4047
61946691390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13473زابل3671973374500حسیناردونیغالمحسین4048
61946661390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623نهبندان5639464038855محمدصادقیحسین4049
61946671390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13513نهبندان563934937994حسینروانبخشابراهیم4050
61946631390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593نهبندان5639383739209محمدکوهستانیصمد4051
61946621390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523نهبندان56392650434346محمدکوهستانیعیسی4052
61946711390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573زابل3672690333460گل محمداردونیعلی4053
61946681390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493نهبندان5639666765128محمدخداداداسحق4054
61946651390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13413بیرجند56397730915حجیعلی شاهیمرتضی4055
61946641390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523نهبندان56301098395630109839مصطفینوائی پوررضا4056
1736041390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13513فردوس0859292339205غالمحسیناقبالی پورولی اله4057
1736061390/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583فردوس085967879210حسینجنگیمحمد4058
61948601390/11/24کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633قاینات0889076561441ابراهیمبرات زادهعلی4146
61948611390/11/24کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاینات08893801631محمد حسینبرات زادهمحمد4147
61948651390/11/24کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643قاینات08898711752محمدبی نوارضا4148
61948631390/11/24کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603قاینات08893953656محمد علیبرد بارحسین4149
61948621390/11/24کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13513قاینات08897873609غالمبراتیابراهیم4150
61948641390/11/24کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603قاینات08893965311حسنبرنا زادهرضا4151
61948661390/11/24کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاینات08893787897محمد رضامطلب زادهزین  العابدین4152
61950091390/12/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13363فردوس08596257457محمدناصريمحمدابراهیم4156
61954711390/12/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13383قاین0888984766257محمدعلیآشپز زادهغالمرضا4193

2037041391/11/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13543ح7بیرجند52392212351334علماسماعیلی فوركامراهللا29
2037161391/12/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563بیرجند0651287022463حسننخعیعلی37
2037031391/11/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553ح7بیرجند52391879912338براتاحمدزاده طبسعطا محمد49
1742261391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643نهبندان5639929121125محمدافغانیهادي197
1742271391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623بیرجند0651382483199رستمشیخی جاللینظر198
1742301391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583نهبندان5639419865790علیجمالی نژادناصر199
1742351391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673نهبندان06400520960640052096علی اکبراردونیاحمد200
2037671391/12/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633ح7بیرجند523979618122محمد سلطانخسرويعبدالرحمن206
1744491391/01/28کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13453فردوس0859270092277علیمداح سرنديمحمدعلی284
1744851391/01/30کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603بیرجند523989830819قنبرصالحمحمدرضا288
1744861391/01/30کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573درمیان52398893097احمدتقی زادهمحمدرضا289
1744941391/01/30کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13403فردوس08592482329کریمیزدانمهدي291
1744931391/01/30کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553فردوس085930396943حسینانگیزهجواد292
1744951391/01/30کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683بیرجند06400575780احمدرضامالئی هندواالنمحمد294
1745781391/02/03کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573بیرجند0650503211271عید محمددهقانعلیرضا301
1745771391/02/03کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13363بیرجند06520177622محمد علیسیروسیموسی302
1745851391/02/04کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13463بیرجند0650502590211غالم رضاتواضعی نژادحسین305
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1745871391/02/04کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583بیرجند06522436309غالمرضاشبانحسین322
1746431391/02/09کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523زابل36707300871086قربانقاسمیسلطانعلی324
1746491391/02/11کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13513شمیران04528257511058علیفرهاديحسین328
1746651391/02/14کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613درگز077860635117618اسمعیلرستمیسهراب330
1746671391/02/14کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493بشرویه0859781178114عباسصحرائیعلی331
1746641391/02/14کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653بشرویه0859960153409محمدرضاتازه بهارحسین332
1746751391/02/16کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623بیرجند065265175541علی محمدحیدريرضا335
1742241391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663نهبندان5639935758788رستمشیخی جاللیعباسعلی356
1742251391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483زابل36703091111345مهردلسرحدي مراديقربان357
1742281391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613نهبندان56397968393ملک دادفروتنالهداد358
1742291391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663زاهدان362183345511237علی رضاغالمعلی نژادشهرام359
1742311391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13543زابل36728864321335رستمشیخی جاللیحسین360
1742321391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613نهبندان5639434260129محمدشیخی جاللیخدابخش361
1742331391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583نهبندان5639286725283حسیناستندزادهمحمدرضا362
1742341391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633بند عباس33917636982615ابراهیمکمالیاسماعیل363
1748331391/03/31کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673ح 5 بیرجند065335995032محمدعباسیعلی365
1744261391/01/27کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13433درگز0779471237303حسنساسانیعلیرضا413
1746891391/02/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553قاینات088965468928حسینرمضانی چاهکمحمد418
1747141391/02/24کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563بیرجند065263218116علی محمدحیدريمحمد430
1747511391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653فردوس0859929922230علیپیروز سه قلعهولی اله432
1747481391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13473فردوس08588315891540امان داراصغرنیا سه قلعهکاظم433
1747491391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593فردوس085955462730رضا قلیبیهقیحجت434
1747501391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493فردوس08595105221علیپهلوانغالمحسین435
1747521391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643فردوس085990265196حسن رضاخزاعیمجتبی436
1747551391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13463فردوس08595006594غالمرضارمضانیعلی437
1747561391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613فردوس0859353532751علیرمضانی چاهکغالمرضا438
1747541391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613فردوس085956972155محمدرضارحیم زاده سه قلعهعلی439
1747671391/03/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563فردوس085954186135حجی حسینرادمحمد444
1747681391/03/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653فردوس0859930289266محمدصفريجواد445
1747751391/03/10کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593بیرجند065293341650ولی الهساالريحسین448
1748301391/03/22کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563فردوس08595449074محمدرستم پورحسن458
1748231391/03/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553قاینات088964889119عبدالهپیغام برغالمعلی463
1748271391/03/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593قاینات0888624182771محمودزینلیعلی464
1744281391/01/28کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13423بیرجند0650630254332غالمحسینبهلگرديغالمرضا468
1744821391/01/30کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13393بیرجند0651700140260محمدعلی پورغالمرضا475
1744831391/01/30کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13463درمیان523975321026علی اکبربراتیمحمد476
1744841391/01/30کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663بیرجند0653252145190محمد حسنده جوعلی478
1748291391/03/22کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13463فردوس08596537492عباسعلیسفريرضا485
1748321391/03/25کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583نهبندان563941056650عیسیمنصوري پوررسول487
1745841391/02/04کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603فردوس085933828231ابراهیمناصريجواد508
1745811391/02/04کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13543فردوس08586840479429ذبیح الهخزیمهغالمرضا509
1748731391/04/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13513قاین65299065256محمدبصیریانعلی515
1749331391/05/12کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13393بیرجند5239072329233ابوالحسنسلم آباديغالم رضا528
1749381391/05/16کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503بشرویه08597829721محمدجهان پورعباس532
1749531391/05/25کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13363قاین08892068565محمدعلیفیروزي سفتوكمحمدحسین542
2030021391/08/02کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13453بیرجند06530210382حاجیحسینیحسین554
1746501391/02/11کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13393فردوس0859247392241محمدموحدي رادابوالقاسم562
1746591391/02/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13443مشهد0937700304252محمدخداداديعلی567
1746601391/02/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593فردوس08593370491246حسنرحیم پناهعباس568
1746621391/02/14کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13513بشرویه08590432663929حسینارفعیحسن569
1746631391/02/14کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573بشرویه085982844127علیاژدريمحمد570
1746841391/02/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13353قاین08895209926غالمعلیخوشخلقغالمرضا599
1746851391/02/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553قاین088964686442رمضانستاره شناسماشااهللا600
1750421391/07/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13423بیرجند065307089616سیدمحمدمحمدي زادهسیدابوالفضل620
1750411391/07/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593فردوس08593348131023علیروشن ضمیرمهدي621
1750431391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13363نهبندان5639286148226محمدکوهی نژادملک626
1750441391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13513نهبندان563939416116غالممدديحسن627
1750451391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413553بیرجند56397905551حسینشیخیخدابخش628
1750461391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13693بیرجند06401397440640139744رستمشیخیاحمد629
1750471391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413653بیرجند5639935820795حسینشیخیخداداد630
1750521391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483نهبندان56392600763851محمدرستم پورحسین631
1750531391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563بیرجند 56393497781344محمدعلیشهبازيعلی632
1750541391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553زاهدان362021107821213علیمحمديمحمود633
1750551391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663نهبندان563996486335غالمنیکرفتارابراهیم634
1747531391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563فردوس08595407238کاظمرحیم زادهحجت642
1747471391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573فردوس08588339051769محمدابراهیمی سه قلعهرحمت643
1747591391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583فردوس085955204752علیفروتن سه قلعهمحمدتقی644
1747571391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503فردوس085951469228غالمحسینصفرپوریوسف645
1747601391/03/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653فردوس0859920550369غالمحسینمرادي خانکوكعلی646
1747411391/02/30کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573بیرجند06520487732محمد حسنکاوسی نودرمحمدرضا648
1747641391/03/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573بیرجند06522414334غالمحسینروغنیعلی اکبر652
1747711391/03/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563بیرجند5239536511717حبیب الهخسرويعبدالجلیل654
1750731391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493بیرجند06524900501موسیمرزآباديمحمدرضا662
1751001391/07/10کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13473درمیان52396750582جهانگیریعقوبیخدابخش675
1747721391/03/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13383بیرجند06530639627ابولحسنمالداريمحمود703
1747731391/03/09کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13343فردوس0859231283211عباسزحمت کش خوبمحمدرضا704
1747771391/03/10کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633بیرجند065309445010محمدیوسفیعلیرضا706
2030271391/08/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13693بیرجند06401240210640124021محمدناصمی طبسمحمود725
2030171391/08/15کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13383بیرجند06524508228حسینزمانیغالمرضا726
2031211391/09/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503بشرویه08590427823881غالمحسینتازه بهارمحمد730
1748311391/03/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553فردوس08595379351غالمرضازارعیمهدي736
1748241391/03/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583قاینات0888276222391قربانحسنی اسدآبادعیدمحمد740
2030661391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413673بیرجند56399404511258حسینگلیجواد779
2030591391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413693بیرجند06401390350640139035حسنسبزعلیمسلم780
1748751391/04/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633قاین08896961875علیمستحقمحمد786
2030631391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413673بیرجند56399398421197ماشاءاهللاقائینی نژادمحمدرضا796
2030601391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503زاهدان362129611588حسینسلطانیخان محمد797
2030541391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483نهبندان5639344288154صفدرپاریاویدهحبیب798
2030561391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413633بیرجند5639719281109رضارحیمیعزیزاهللا799
2030551391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563تربت حیدریه0700484930166اسماعیلدلگرمغالمرضا800
1749341391/05/12کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493بیرجند065107730344اسحاققابلعلی817
2030821391/08/27کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603تربت حیدریه070041157741313عباسعلیمسلمی شورابحسن827
2031041391/09/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493درمیان52398743443براتدودويعلی جمعه833
2030031391/08/02کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483سربیشه06513067441859عباسدرحیعلی869
2031951391/09/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593بشرویه0859839321209علیمرادپورحسین873
2031981391/09/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553بشرویه0859818713262علی اکبرمراديعلی874
2031991391/09/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13463بشرویه08590407983293علیرمضانیعباس875
2032001391/09/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683بشرویه08500247300850024730پرویزحجی زادهابوطالب876
2032061391/09/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13463بشرویه08590402673240علی اکبرسیارمحمد882
2032221391/09/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653بشرویه0859961346528عباسخاکپورمحمد912
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2034001391/10/19کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623نهبندان06401542040640154204اسحقمحمدياسماعیل931
2032791391/10/03کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13453قاین08895833824اسداهللامهماندوستعبداهللا954
1750111391/06/29کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653بیرجند5239929114201مهديعباسی طبساحمدرضا978
1750481391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413613بیرجند563979757611محمدجعفريعلیرضا1000
1750491391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413453بیرجند5639431539383عیسیروشن دلغالمعلی1001

1750501391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413533بیرجند56397877833رمضانمحمددوستمحمد1002

1750511391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653زابل36741666157721غالمعلیشیخی جاللیعلی1003
1750561391/07/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13443نهبندان5639431717401مرادموالئیرمضان1004
2033871391/10/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623بشرویه08598591694محمدحسنغالم زادهمرتضی1014
2034931391/10/27کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13413بیرجند5639388889277قاسمسکندرينادي1083
2035191391/11/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633قاینات088943013667عزیزاهللاکبريامیر1125
2035161391/11/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603قاینات65299331315غالم عیاسجوان شیرمحمدرضا1134
2036071391/11/11کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483بیرجند06529641841درمحمدنخئیمحمدرضا1142
2036081391/11/11کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643بیرجند06532842097عباسعلیامیرآبادي زادهجواد1143
2036131391/11/11کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633قاین08896969696محمدعلیتنومندرضا1144
2036101391/11/11کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623نهبندان56399239112محمدمحمدي پورعلی1145
2036111391/11/11کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653بیرجند523995401115صفرطالبیحسین1146
2029721391/07/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13423بیرجند065246554410محمدرحیمشاه داديقدرت1153
2035981391/11/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603بشرویه0859845435277علیصفریان محبیحسین1169
2036191391/11/14کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503درمیان52395051871170ورقهآذري نوغابمحمد1176
2031131391/09/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603بشرویه0859845516285محمدنوروززادهرضا1190
2036401391/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673قاینات6529968458247غالمحسینپارسامنشمحمدرضا1205
2036361391/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13573قاینات0888376168386موسینادي اسدآبادباقر1218
2036951391/11/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13283بشرویه085971454361تقیامیدفرعلی1224
2036931391/11/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523بشرویه085979655849غالمرضامحمدزاده مقدمعلی1225
2036941391/11/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13543بشرویه0859810178189حسینالهام بخشمهدي1226
2037811391/12/19کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523قاینات0731504909345محمدکمالی منشاسماعیل1242
2037851391/12/19کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613قاینات088968497934رضاصاحبینادر1245
2037911391/12/19کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاینات08893757122غالمرضاساالريمجید1266
2038431391/12/27کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563بیرجند0651549418850محمدامامداديرضا1283
2030401391/08/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553بشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي1298
2030681391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413663بیرجند5639936398852عباسنخعیابوالفضل1304
2030571391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413693بیرجند06401557230640155723علیجانرسولیرحمت1305
2030671391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413613بیرجند563972576126عباسنخعیابراهیم1306
2030611391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13533نهبندان5639440074297ملک دادفروتنعلی داد1307
2030621391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633بیرجند06531040811644محمدفیروزيمسعود1308
2030651391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503بیرجند56392638144225حسینکوهی نژادمحمد1325
2030581391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653نهبندان5639945834156حبیب اهللاروي دلخلیل اله1326
2030641391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673مشهد0779907051126عزیزقربانیامید1327
2030711391/08/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583قاین0888600781606حسن رضابادامکیمحمدحسین1330
1748381391/04/06کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663قاین094553558914122محمدقدرتیحامد1428
1749081391/05/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13533قاین088934960642قرباننیشابوريمحمد حسین1459
1742561391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13703قاین08801201260ناصرجمعه اسدابادعلی1460
1742571391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613قاین0889058709579محمد رضاساالريعلی1461
1742581391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603قاین0888490747604یاسینپهلوانی اسد ابادعلی1462
1742591391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643قاین08898834838حبیبحسنی اسدابادمصطفی1463
1742611391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13683قاین08800434230علی اکبرچوپانیمحسن1464
1742631391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13583قاین08893847111محمداسماعیلیهادي1465
1742641391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673قاین0889902135335حاجی قربانجانیعلی اکبر1466
1742651391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643قاین088989916942عباسطهانرضا1467
1742681391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663قاین0889901198241قربانخوشایندمحسن1468
1742691391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613قاین0889058296538عباسسرويحمید رضا1469
2031961391/09/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483بشرویه08590366853677محمدملهمحمدرضا1500
2032091391/09/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613بشرویه0859850781161علیتازه بهارمهدي1507
2032071391/09/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673بشرویه08599691771311محمدتقیعطار بشرویهاکبر1510
2032311391/09/25کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13433قاینات08895652442حسنبرشکیمحمد1537
2032231391/09/23کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653بشرویه0859962660660حسنسلیمان نژادمحمد1538
2032551391/10/03کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13363بیرجند0650252012355غالمحسیناکبريمحمدحسین1605
2033411391/10/04کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13543قاینات088935668851حسنطرازيمحمدرضا1631
2032841391/10/03کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13443قاینات652987997827علیغالمحسینی بمرودحسین1634
2032861391/10/03کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13473قاینات652989297415حسینغالمحسینی بمرودعلی1635
1742141391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413643بیرجند56399649954عباسجوانبختقاسم1669
1742171391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13533بیرجند0650507320237علیفتوحیمحمد1684
1742201391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413673بیرجند56399411211325غالمرضانیکخواهمرتضی1685
1742211391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13383درمیان523953873514غالممحمدخوئی شیرگمحمدعلی1686
1742221391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413603بیرجند563971559689عباسگله دارعلیجان1687
1747881391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413413بیرجند5639294868403میرشاهساالريیعقوب1694
1747861391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13393نهبندان563937101372حسینده سلمیاصغر1695
1747871391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413423بیرجند56397743047محمدروشن دلغالمعلی1696
1747961391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413533بیرجند5639368799838محمدغریبغالمرضا1697
1748001391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13613زاهدان36214265152513محمدمعصومیمرتضی1698
2032851391/10/03کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523قاین088963033193غالمعلیحاجی پورنجف علی1700
1747971391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13703نهبندان56300084475630008447حسینفرزانهفرهاد1729
1747841391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523گنبدکاوس2030662305287مزاربندانیحسینعلی1730
1747831391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663نهبندان5639954124180حسینانصاریانمحمد1731
1747941391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643نهبندان563996298433گلمیرصفا نورجعفر1732
2035921391/11/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483بشرویه085977914921غالمحسینباقريعلی رضا1740
2035931391/11/07کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13263بشرویه08597081791حسیناگبري زادهغالمرضا1741
2034571391/10/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاینات652992475220عباسرضائیعلی رضا1757
2034491391/10/26کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553قاینات652991973229عباسعلیبیابانی بمرودحسن رضا1769
2034891391/10/27کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563ح4 نهبندان5639583282201علی اکبرباقريقربان1775
2036151391/11/11کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553بیرجند0650610350716حسنامیرآبادي زادهمهدي1823
2036121391/11/11کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483بیرجند52395044821101براتاسماعیلیمحمدرضا1824
2036091391/11/11کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13433بیرجند5239289761340برات الهخسرويمحمد1825
2035991391/11/08کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553بشرویه08598199497محمدغالمیعلی1830
2036381391/11/17کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13473قاینات088978006417جمعهکاظمیامیر1856
2037871391/12/19کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653قاینات088994809769ناصرکاظمیمهدي1895
2037721391/12/19کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13503نیشابور1062712552558حسینافتخاريرمضان علی1916
1742541391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483قاین088930452145محمدحسینداوديغالمرضا2005
1742551391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663قاین08898526342486علیعباسیکاظم2024
2029731391/07/22کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673قاین0000000000352حسینقاسمیعباس2025
1742601391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13673قاین0889901473269علی اکبرچوپانیمحمد2026
1742621391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643قاین088989934760محمد رضاساالريمهدي2027
1749071391/05/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13623قاین088969325013رمضاننظامیهادي2028
1742661391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13533قاین0889902259347خدامرادزارعیمحمد رضا2029
1749061391/05/01کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13663قاین0889900906212محمدقربانیمجتبی2030
1742671391/01/21کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13653قاین088989955181قربانپوررضا2031
1742131391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413583بیرجند563996530435عباسکوهستانیاسداله2173
1742151391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13373نهبندان56397658014غالماکبريصمد2174
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1742161391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483نهبندان56397855515حسینحسنیغالمحسین2175
1742181391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413433بیرجند563970484560محمدخداداديغالمحسن2176
1742191391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603نهبندان563971549979غالمرضااردوئیغالمعلی2177
1742231391/01/20کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13593زاهدان3621190597187اکبرسرحديهادي2178
1747951391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 413503بیرجند5639295244441محمدعلیعلی محمدي پورقدرت2182
1747821391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13483نهبندان563946599966حسیناردونیمحمد2183
1747921391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643نهبندان563994483856شیرعلیشیرانیمحمد2184
1747891391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603زاهدان61198807633902ملکسلطانیغالمرضا2185
1747911391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523زابل367018214418329رستمشیخی جاللیصفر2186
1747901391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13473نیشابور64497537141علی اصغرشورابیعباس2187
1747991391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13323نهبندان56393358581673حسینکوه گردعلی2188
1747981391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13703نهبندان56300006835630000683علی اکبرکدخداابراهیم2189
1747851391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633نهبندان563994133210علی اکبربندانیعلیرضا2190
1747931391/03/13کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603نهبندان5639369914950جانمحمدصالحی فرمحمود2191
61948601391/01/27کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633قاینات441برات زادهعلی2192
61948611391/01/27کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاینات1برات زادهمحمد2193
61948621391/01/27کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13513قاینات9براتیابراهیم2194
61948631391/01/27کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603قاینات6برد بارحسین2195
61948641391/01/27کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603قاینات1برنا زادهرضا2196
61948651391/01/27کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643قاینات2بی نوارضا2197
61948661391/01/27کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاینات7مطلب زادهزین  العابدین2198
3167331391/04/18کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643بیرجند1639محمديرضا2201
61976401391/03/16کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643بشرویه3اکبريمسلم2205
61976411391/03/16کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13453طبس95حسین زاده اولجالل2206
61976421391/03/16کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493سبزوار595گل میشیحسن2207
61976431391/03/16کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633بشرویه88مقیمیان هوشمجتبی2208
61976441391/03/16کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553بشرویه145مهرآورحبیب2209
3167291391/03/16کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523تهران11965اکبريحسین2213
619486027/1کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633قاینات441برات زادهعلی2216
619486127/1کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاینات1برات زادهمحمد2217
619486227/1کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13513قاینات9براتیابراهیم2218
619486327/1کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603قاینات6برد بارحسین2219
619486427/1کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13603قاینات1برنا زادهرضا2220
619486527/1کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643قاینات2بی نوارضا2221
619486627/1کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13563قاینات7مطلب زادهزین  العابدین2222
31673318/4کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643بیرجند1639محمديرضا2225
619764016/3کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13643بشرویه3اکبريمسلم2229
619764116/3کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13453طبس95حسین زاده اولجالل2230
619764216/3کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13493سبزوار595گل میشیحسن2231
619764316/3کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13633بشرویه88مقیمیان هوشمجتبی2232
619764416/3کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13553بشرویه145مهرآورحبیب2233
31672917/4کارگر عمومی سفت کاري  درجه 13523تهران11965اکبريحسین2237
3361061389/07/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369فردوس08500402720جابرکاظمیابوالفضل966
3361071389/07/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاینات085991751765غالمحسنفامیلیحمید967
3361081389/07/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365مشهد094537821150564عباسشرفیامید968
3361511389/07/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335نهبندان5639374357307عبدالرحیمرحیمیمحمدرضا975
3362061389/07/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356فردوس08596723012حسینرجبی پورمحمدحسن1003
3362071389/07/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بردسکن5729231164939حسینژیان مالدارمحمد1004
3362081389/07/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351فردوس0858954788705قدرت الهمبینیمحمدعلی1005
3363881389/07/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین0888899793151غالمحسیناسماعیلیحسن1008
3363891389/07/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336قاین08892032536اسماعیلبسکاباديمحمد علی1009
3364391389/07/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349بیرجند0651314501104محمدنخئیهادي1067
3364401389/07/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350بیرجند52397602415ابراهیمضفريمحمد حسین1068
3364411389/07/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341بیرجند06526776735علیزارعیحسین1069
3364761389/07/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362نهبندان56399246754غالمرضاهنرمندعبدالعلی1079
3364771389/07/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350بیرجند06530807942محمدرضاغالمیمحمد علی1080
3364781389/07/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند06527553807محمودزنگالیجعفر1081
3364791389/07/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند0651953650479حسیناحسینیعلی1082
3364801389/07/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند0650664493103حسنچهاردهیجواد1083
3368091389/08/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح7 بیرجند523954604517محمدپارسائیخسرو1092
3368101389/08/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح6 بیرجند523990664529گل محمدخسرويجان محمد1093
3368111389/08/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358ح2 درمیان52391921622754محمدزاهدي طبساحمد1094
3368121389/08/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح2 درمیان523958573313محمد حسینغالمی درمیانداریوش1095
3371731389/08/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334بیرجند0650298896639اسدالهنجفیمحمد1153
3374551389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بیرجند065324055429محمد حسیناکبري گزهمرتضی1162
3374561389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بیرجند0650648951138مد اکبرپی گداريغالمحسین1163
3374571389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قائنات08899153937قاسمعجمیمحمد1164
3374771389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح7 بیرجند52395959412براتچکی فوركغالمحسین1173
3374781389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)52396611213052396611211335محمدخسرويمحمد حسین1174
3374791389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347ح1 بیرجند065013997413919احمدزینلیمحمود1175
3375301389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس0858884143274جعفر قلیتمدنعلی1189
3375311389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358فردوس0858869233351محمدحسنتنهاییمحمدرضا1190
3375321389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346فردوس08596535954علی اکبرجوانیمحمدرضا1191
3375331389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس085958720715مرتضیدانشمندکاظم1192
3375341389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358فردوس08586888919910غالمرضاعلی پور سرنديقدرت1193
3375351389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334فردوس0859231100193سیدمحمدمهدي زادهسیدموسی1194
3375361389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343فردوس0858953994626غالمرضاکارگرعباسعلی1195
3375371389/08/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355فردوس0858816032566علییتیممحسن1196
3377781389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341بیرجند06527321279غالمرضاسبزه کارحسین1219
3377791389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341بیرجند06520272021حاجیعابدي نسبغالمرضا1220
3377811389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337نهبندان5639616903357موسیعربعلی اکبر1222
3377911389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343فردوس08586862959653نورعلیآشناوهغالمرضا1232
3377921389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344فردوس08596492021ابراهیمباستانی بقچیرحسین1233
3377931389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344گناباد562988401825مرتضیجنگجو ثانیمحمود1234
3377941389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351فردوس085929097270شمس الهخزاعیانغالمرضا1235
3377951389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355فردوس08596701128محمدشکاريرضا1236
3377961389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358گناباد09198593723حسینصارمی کالتمهدي1237
3377971389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336فردوس0859237419223غالمعلیقنبريمحمد1238
3377981389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350فردوس085928654152حجی حسنمقدم زادهرحمت اله1239
3377991389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335فردوس08596216939حسینناصريحسن1240
3378001389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340فردوس0859249761162محمدعلینقی زادهحسین1241
3378011389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331فردوس08596118689حسننیرومندمحمدکلوخ1242
3378021389/09/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330فردوس08596100205محمدکاویان پوررجبعلی1243
3381101389/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس085952479547برات الهحدادمهدي1260
3381111389/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس085958156125علیرحمانیمحمدتقی1261
3381121389/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس085954690116حسینمعصومیمحمد1262
3380841389/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس085991593198ابراهیمحسین زادهمهدي1273
3380851389/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367فردوس0859926540969علیدهقانیاهادي1274
3380861389/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341فردوس08594780414غالمرضارمضانیمحمد1275
3380871389/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342فردوس085948535855محمدصمدزادهحسن1276
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3380881389/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371فردوس08500856160حسنصمدزادهمجتبی1277
3380891389/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352شمیران04528550552104غالمحسینفاضلی بیدسکانفرزین1278
3380901389/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360فردوس085933866591علینوذري تاجکوهرحمن1279
3380911389/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس0858838699172علینوذري تاجکوهمحمد1280
3381231389/09/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364بیرجند52399532445محمد صادقزارعی زارگزمحمد علی1284
3383291389/09/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353بیرجند56396072701227عباسبخشیحسین1292
3383301389/09/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364نهبندان5639931086321اسمعیلدامیارمهدي1293
3383311389/09/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند5639370130972عباسنوري زادهقربان1294
3384131389/09/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بشرویه085977482161رضاشیدائیمحمود1324
3384241389/09/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339فردوس08596363727حسنزمانی بیدسکانمحمدعلی1335
3384251389/09/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332فردوس0859224971236حسینعدالتیاحمد1336
3384381389/09/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341بیرجند06521958733حسینغالمیحسن1383
3384791389/09/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349فردوس0858884011261محمدعلی زادهعلی اکبر1388
3384801389/09/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346فردوس0859273581275سیدحسینمنوريسیداحمد1389
3387901389/09/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین088857061966غالمحسینرحمتی مقدمغالمحسن1432
3387911389/09/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین0888998181175غالمعلیعالمیمحمد حسین1433
3387921389/09/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین088930531531محمد کلوخعلی نژادبرات1434
3387931389/09/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332قاین088896781033اسداهللافالحتمحمد علی1435
3389601389/10/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بیرجند06525101325سیدحسیناکبريسیدابوالفضل1439
3389611389/10/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339نهبندان86398301154علی اکبرساالري نیاغالمرضا1440
3389621389/10/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351گناباد09196502441رضاسدیديمحمدولی1441
3389631389/10/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بیرجند56397392318عبدالعلیعبداللهیحسین1442
3390001389/10/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362فردوس08595784614یعقوبعلییعقوبی کریمويمحمد1471
3390521389/10/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین65299384273علیجانهیزمیحسین1481
3390531389/10/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین088906116513محمد حسینشبانیمحمد رضا1482
3390541389/10/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338قاین00426644545770محمدحسین نژادغالمحسن1483
3390551389/10/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08894135842علیجانحاجی نژادمحمد1484
3391331389/10/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بشرویه08590462914234رضااحسانیمحسن1488
3391341389/10/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بشرویه0859790002121حسینترکیجواد1489
3391351389/10/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بشرویه08599702131415محمدروایتیاحمد1490
3391361389/10/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بشرویه08599694441338مهديفرخ پورمصطفی1491
3391371389/10/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356اردکان4449666828676رضوانعلیقلی زادهمحمد1492
3391381389/10/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338بشرویه08597488711عباسگریانرمضان1493
3391391389/10/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بشرویه08598535941محمدعلینجفیحمزه1494
3392621389/10/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337فردوس0859240991276باز علیاسپان برمسلم1574
3392631389/10/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347فردوس0859276074127رمضاناسپرهممحمد1575
3392641389/10/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341فردوس08596428529علیبنائیحجی ابراهیم1576
3392651389/10/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351فردوس08596603894عیدمحمدتمدنحسین1577
3392661389/10/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330فردوس0859218201164غالمعلیرشیديمحمدرضا1578
3392671389/10/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347گناباد0919805337133محمدکاظمرمضانی رزيعلی1579
3392681389/10/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342گناباد5629625098981غالمعلیناصريحسن1580
3393311389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347فردوس0859275833103سیدحسنافرازیدهسیدحسین1602
3393321389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس0859328791422غالمحسیناقبالی پوررضا1603
3393331389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362گناباد56299468545یدالهامینیحسن1604
3393341389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338فردوس085924220171محمدبردبارمحمدعلی1605
3393351389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350فردوس0859289567352محمدثابتغالمرضا1606
3393361389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859373355794حجی رضاخوشیولی1607
3393371389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362فردوس0859358471281حسینرمضانی اکبريمحمد1608
3393381389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334فردوس085961888917عیديزمانی بیدسکانغالمحسین1609
3393391389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس0859333027844عباسسیامکیحسین1610
3393401389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344فردوس0859266346299غالمرضاصاعديمحمدرضا1611
3393411389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356فردوس08596731112رمضانطاهري مقدممحمدرضا1612
3393421389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354فردوس08596686302غالمحسینمحمدزادهعلیرضا1613
3393431389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347فردوس0858944405309غالمعلیمحمدیانعلی1614
3393441389/10/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355فردوس08593035865غالمحسیننخجوانی فرعباس1615
3393731389/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین08892389871غالمعلیاکبريرمضان1629
3393741389/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334قاین08891887012عبدالرحیمرحیمیعباسقلی1630
3393751389/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338قاین08892172031عبدالرحیمرحیمیغالمرضا1631
3394401389/10/27کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350فردوس085951281930علیآراستهمحمد1642
3395141389/10/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین088901546593علی اکبربربريمحمد علی1644
3395161389/10/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین088898867244رجبپالیزبانمحمد1646
3395181389/10/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334قاین088897300498قنبررشادتیحسن1648
3396971389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359طبس083987858327رمضانآهنین جگرعباس1661
3397011389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348فردوس08588312951511علیپاسدارمحمود1665
3397021389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342فردوس08594861767رضاقلیجمالیبرات1666
3397061389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859580441136غالمحسنخرسندجواد1670
3397071389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس0859923071622غالمرضادشتبانیحمید1671
3397091389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355فردوس08595364169قربانسرایانیمحمدرضا1673
3397101389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338فردوس085946207279حسنسلطانی مقدمعلی1674
3397131389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358فردوس08588090283648محمدرضاصادقیمهدي1677
3397151389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338فردوس085946202174علیعلی اکبرزادهحبیب اله1679
3397171389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس085954805813عباسفیضیمحمدعلی1681
3397201389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354فردوس08588050303249غالمعلیمحلیابراهیم1684
3397211389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336فردوس085944843677گل زارمحمدزادهعلی اکبر1685
3397231389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366مشهد1064125931181سیدعلیموسويسیدحسین1687
3397261389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس085992832270عباسوجدانی سه قلعهمصطفی1690
3397271389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس085952332259ذبیح الههادي نیاعلیرضا1691
3397281389/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350فردوس085951286135علی اکبریکتامهدي1692
3398511389/11/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354فردوس08588055613302قربانندائیمحمود1697
3399761389/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353نهبندان56397879105غالمرضااسمعیلیمحمود1700
3400011389/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351نهبندان5639594233669محمدمالکیهادي1725
3400021389/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367زاهدان362215824714736محمدمحمديمجتبی1726
3400031389/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370نهبندان56300152495630015249سیدحمزهموسويسیدتقی1727
3400061389/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367زابل36600044723660004472خدامرادنوري مختارحسین1730
3400121389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس0859918130127قنبرتقی زادهحسین1736
3400131389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342فردوس0859485927112علیجعفرزادهحسین1737
3400141389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس08588090953655رمضانجوانمردزادهامین1738
3400151389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337فردوس085945508414رجبچاوشیقربان1739
3400161389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس0859523731100عباسحافظیعلی اکبر1740
3400171389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338فردوس08594628979محمدداروغه سه قلعهحسن1741
3400181389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس0859327851328رجبعلیداروغه سه قلعهرمضان1742
3400191389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس085958455050علی اکبردیده بانابراهیم1743
3400211389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361فردوس085956439853حسنعربی آیسکمجتبی1745
3400221389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367فردوس08599329741106محمدعقباییحمیدرضا1746
3400251389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاینات08892911366حبیب الهمشرقیرضا1749
3400261389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس093231515168309بهرامنباتی بروانلومهدي1750
3400291389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350فردوس085951340889اسمعیلیعقوبیمحمدرضا1753
3400301389/11/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360فردوس085956115197یعقوبیعقوبییوسف1754
3400491389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334بیرجند06528079761علی اکبرچاجیجمشید1759
3400611389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361گناباد56299412244فرهادآزمودهابراهیم1771
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3400621389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331فردوس08596112643نوروزاسفرانعلی1772
3400631389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس085966604214محمدحسنامینیمحمدحسین1773
3400651389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339زرند309053809119علیپاریادحسین1775
3400681389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352الهیجان2721518331170محمدحسینتیمورحسن1778
3400721389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340فردوس08596395334غالمرضاخجستهعلی1782
3400731389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس08586832539350شمس الهخزاعیانجواد1783
3400771389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350بجنورد0680381376279گلی محمدربانیعبداله1787
3400781389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350فردوس0859785564148علیرمضانیحسین1788
3400791389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349فردوس08590425023853غالمرضارمضانیمحمد1789
3400811389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350فردوس08586822579250حسینرمضانی چاهکحسن1791
3400851389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353کاشمر0901141682649عباسعلیعباس پورمحمود1795
3400871389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس085968957313غالمرضاعقول دارجواد1797
3400891389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361فردوس0859350282427سیدعبدالهفرهاديسیدمحمد1799
3400901389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345تربت حیدریه07006734581577محمدکله ماتحسین1800
3400921389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344فردوس085964988122محمدعلیمحظوظیعباس1802
3400931389/11/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1326فردوس08594063425عباسمهريعلی1803
3402621389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338بیرجند06523554551سید مهديحسینیسید حسن1909
3402631389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند0650511522280سید محمدحسینیسید علی1910
3402641389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بیرجند52398925557محمد حسنصالحیمحمود1911
3402651389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند0650511360264سید مهديموسويسید غالمرضا1912
3402851389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340بیرجند06524573395علیپی گدارياسماعیل1932
3402861389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343نهبندان56398866091محمدکیانیعلی برات1933
3403411389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352بشرویه085979354026علی اکبرآشیان پورعلیرضا1950
3403421389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بشرویه08590459784202غالمرضاابراهیمیمهدي1951
3403431389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بشرویه08590431853921رجبعلیاکبرزادهمهدي1952
3403441389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)21365حبوشهر35014881223097سیدمحمودپناه زادهسید مرتضی1953
3403451389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341بشرویه085975594090غالمحسینتازه بهارمحمدرضا1954
3403461389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بشرویه0859964604854محمدروایتیمهدي1955
3403471389/11/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بشرویه0859775275106رضافرخ پورغالمحسین1956
3404491389/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند06520508242حسین علیرضائی چهکندكعلیرضا1968
3404581389/11/20کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند0651157242262محمد حسنشواکنديابراهیم1976
3405291389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین0889028036161ابراهیمداشگران مقدمجعفر1985
3404851389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366قاین0889882770185حجی محمداسماعیلیقاسم1997
3404861389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین088989163120علی اکبربیابانیجعفر1998
3404871389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین0888990782255مهديحاجی نژاد مقدممحمدحسن1999
3404881389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین088989410878رمضانحکیمی نیاامیر2000
3404891389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354مشهد09378878032154رمضانحکیمی نیامحمد رضا2001
3404901389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین0889021503226رمضانرمضانیعلی2002
3404911389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین088989579133علی اصغرزارعیهادي2003
3404921389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361مشهد09410286902133محمد علیغالمیجواد2004
3404931389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین065265608053رمضانغالمی شاخنعلیرضا2005
3404941389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین08892395511موسیمالئیغالمحسن2006
3404951389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین0889065403437ابوترابنخعیابراهیم2007
3404961389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین088959744821رحماننعمتیرمضان2008
3404971389/11/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین08896330961غالمحسیننمک شناسرضا2009
3405691389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336قاین088897743349محمد علیآشپز زادهابراهیم2031
3405701389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331قاین08895024553عباسافروزيحسین2032
3405711389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین088927229813غالمحسینبرات پوراسحق2033
3405721389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331قاین08895007383ابراهیمپردلمحمد2034
3405731389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336قاین08892075425ابراهیمجعفریانمحمد علی2035
3405741389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین088929999413رمضانحدیدحسین علی2036
3405751389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین08893733713علیحسین پورحسن2037
3405761389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333قاین08891876653سید ابوترابحسینی نژادسید ابولحسن2038
3405771389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین0888814828595حسینرضاییعباس2039
3405781389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین088927044918عباسعلیسنتیحسینعلی2040
3405791389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337قاین08895308073محمدعجمیاکبر2041
3405801389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین08892311842علی محمدعلیزادهغالمحسن2042
3405811389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قاین088976758017غالمرضاغالمیمحمد2043
3405821389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1322قاین088911712847محمدعلیفتحیمحمدحسین2044
3405831389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330قاین08894976215حسینمردانیغالمحسن2045
3405841389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین08892715181علینخعیحسین2046
3405851389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین088965729717محمدنیک سرشتموسی2047
3405861389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قائن08882437905479علی اکبرکرهیرمضان2048
3405871389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335قاین6529703365329رمضانکریمیحسین2049
3405881389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1324قاین088895093476علیکشتگربرات2050
3405891389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332قاین088917677928غالمکشتگرمحمد حسین2051
3405901389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قاین08892572489ابراهیمکوهیمحمد2052
3405521389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاینات088965095012اسماعیلاسماعیلی خشکانعلی محمد2058
3405531389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاینات088970087715ابراهیماسماعیلی خشکانمهدي2059
3405541389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قائینات08895613032عباسعلیخنجیحسن2060
3405551389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0889080682853علیعبدالهی خشکانمجتبی2061
3405561389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360فردوس085955856831عباسغالمیحسین2062
3405571389/11/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس0859330461588حسنمقنی عمروئیمهدي2063
3406611389/11/26کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح5 بیرجند523915674371محمدپیش روغالمرضا2073
3406621389/11/26کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353ح5 بیرجند5239107971134حاجی محمد حسینقندي بهلولی ناديحسن2074
3406631389/11/26کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352ح2 درمیان5239226687153لطف الههوشیارنظر علی2075
3406511389/11/26کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح7 بیرجند523977200217محمد حسینآذريمحمد ناصر2086
3407601389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358فردوس08595515816سلطان محمدآوارعلی2107
3407611389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859366820141محمدبراتی حسین آبادعباس2108
3407621389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356بجستان56296259181062اسکندرحاجی جمهوريمهدي2109
3407631389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366فردوس08598916742541محمد باقرخادمیامین2110
3407641389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس0859333566898حجی رضاخوشیکاظم2111
3407651389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس0859299430268عباسدهشوريجواد2112
3407661389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362طبس08397565347حسینزینلی سه قلعهرضا2113
3407671389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341فردوس0859254364304غالمحسینسکندري مقدمغالمرضا2114
3407681389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347فردوس0859277781298ابراهیمشفیقیمحمدرضا2115
3407691389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس0859313921166ابراهیمشفیقیکاظم2116
3407701389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339فردوس08586751458537حجیشکفتهغالمرضا2117
3407711389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس0859297993124غالمحسینعماديمحمد2118
3407721389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس08596638091غالمحسینفلسفیعلی2119
3407731389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336فردوس085962514136اسماعیلمجللحبیب اله2120
3407741389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345فردوس0859270416309پنجه علیمحبتیحسن رضا2121
3407751389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336فردوس0859238059287علی اکبرمدبر عزیزيمهدي2122
3407761389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس0859313611135حجیمنصورزادهکاظم2123
3407771389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343فردوس08592593159محمدعلیندائیغالمرضا2124
3407781389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350تربت جام07300826368395محمدعلیهزارهابوطالب2125
3407791389/11/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361فردوس08595664811علییتیممیثم2126
3409451389/12/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین088960344813عیسیاباذريمحمد علی2167
3409461389/12/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین0889080100795علی اکبربربريمحمد2168
3409471389/12/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08896861819محمددهقانمحمد رضا2169
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3409481389/12/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370بیرجند06402001330غالمحسینسلمعبداله2170
3409491389/12/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین08898854944قربانسمیعیهادي2171
3409501389/12/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363تهران005872598952669محمد حسینعارفی رادحسن2172
3409511389/12/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین08893766213علی اصغرفیروزيحسین2173
3409521389/12/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین652992266011براتمحمديعلی اصغر2174
3409531389/12/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین08896551702عباسناديحسن2175
3409541389/12/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349مشهد0942700341633محمد رضانبئیرمضان2176
3409551389/12/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین088899725682حسینهادي نژادعلی اکبر2177
3409821389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین088901217214حسینآشوريمحمد حسن2185
3409831389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین08898006424غالمرضااسماعیلیحسین2186
3409841389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین0888987201229سید حسینایوب نژادسید محمد2187
3409851389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قائن08896205988غالمرضاتنومندحبیب2188
3409861389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قائن0888583974506غالمرضاتنومندمحمد2189
3409871389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334قاین088974645615جعفرجعفرياکبر2190
3409881389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333قائن08895100084غالمعلیجمالیغالمرضا2191
3409891389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین08892697265رضاجهاندیدهمحمدحسین2192
3409901389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330قاین088916585815محمد علیجوانیابراهیم2193
3409911389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336قائن08892080851حسنحسن پورمرتضی2194
3409921389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335قائن0888975351104محمدحسین پوررضا2195
3409931389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330قائن0888964064148محمدحسین پورغالمعلی2196
3409941389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1321قاین08891147308سید محمودحسینی نژادسید محمدرضا2197
3409951389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333قاین088951250733محمدراستگوحسین2198
3409961389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قائن08895756308حاجیروحیعلی جمعه2199
3409971389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین088858447450علی اکبرسحر خیزمحمود2200
3409981389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین08893260371عبد اهللاصالحیحسن علی2201
3409991389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین0888624281781غالمحسینطلب خواهعباس2202
3410001389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین08893342429محمد خويعابديحسین2203
3410011389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین08893028632علی محمدعاقلیمحمد حسین2204
3410021389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین08896865995امام دادعجمیمحمد2205
3410031389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366قاین088995114450رضاعجمیمهدي2206
3410041389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قائن0888577249646عزیزعزیزیانمحمد حسین2207
3410051389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341قاین08895536377براتغالمیابراهیم2208
3410061389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337قائن08895364579عید محمدفارقیعبداله2209
3410071389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قائن0888987667275محمدفنونی زادهرضا2210
3410081389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345قائن0889003777162حسنقرائیمحمد حسین2211
3410091389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین088958614427محمدعلیقلی پوررحمت اهللا2212
3410101389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333قاین08891840466محمدگندمیمحمد رضا2213
3410111389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قائن0888585081554علی اکبرنظامیمحمد2214
3410121389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین08896084901محمدنعمتیجعفر2215
3410131389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قائن088959737514محمدنعمتیغالمرضا2216
3410141389/12/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347قاین08882424255342حسنهیزمیاکبر2217
3412941389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاینات088935807968غالمرضاآسمانیحسن2240
3412951389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاینات088933965130غالمرضاآسمانیعلی2241
3412961389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین088933957022محمدرضابیابانیعلی2242
3412971389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاینات088942392123محمدحسنبیناباجیحمید2243
3412981389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین08893241234محمدحسینجابريغالمرضا2244
3412991389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین088943266125حسن علیحدي نوغابمحمد رضا2245
3413001389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاینات652995375251محمدحسینحسن زادهحامد2246
3413011389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین08893670191حسنحسن زادهمحسن2247
3413021389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین088930426219رمضانحسینیان مقدمموال2248
3413031389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاینات088988351311محمدحسینرحمانیمحمود2249
3413041389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341قاین08895580432حسنرفیع زادهحسین2250
3413051389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین0889023271153محمدسبزه کارمحمدحسین2251
3413061389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاینات0889325243116محمدسربازعلی2252
3413071389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین08893903814سید محمدسیديسید رضا2253
3413081389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاینات08884189911921سیدمحمدسیديسیدعباس2254
3413091389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین08893762472علیعطائی دشت بیاضحسن2255
3413101389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاینات088929013121علیعیسائی دشت بیاضحسن2256
3413111389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاینات08892902451حجی محمدمرادي قاینیاسماعیل2257
3413121389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین088928905024اسماعیلمرادي یاقوتیعباس2258
3413131389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاینات08893266228حسنمهارتیمحمد2259
3413141389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین08898793037سید علیهاشمیانسید محمد2260
3413151389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366مشهد094553310113874حسنواحديجواد2261
3411511389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین088902913139رضايآبیارمحمد حسن2320
3411521389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین08892283962رمضانآفتاب نشینعلی اکبر2321
3411531389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین08892418312محمدرحیماحتشام پورغالمرضا2322
3411541389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین0889873674219ابراهیماردونیعلیرضا2323
3411551389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین088927665123سید اسحاقاسحاقی مقدمسید محسن2324
3411561389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین0889013500147غالمعلیاصغرپورمحمد رضا2325
3411571389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین0889059594668غالمحسنباقريمحمدرضا2326
3411581389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336علی آباد08892073561محمد علیبرات پوراکبر2327
3411591389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین08892610023رضابرات زادهمحسن2328
3411601389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین0888917181230یوسفپاکدامنحسین2329
3411611389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین088967119213غالمحسینپناهندهعلیرضا2330
3411621389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین0888465637878غالمحسینتخم افشاناسماعیل2331
3411631389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین08892995528محمدثانويعباس2332
3411641389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332قاین0888967779129غالمرضاجابرينوروزعلی2333
3411651389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347قاین08895937281محمد علیجمالی نیاعیسی2334
3411661389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین08893985501ذوالفقارچدانیاحمد2335
3411671389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین0889058385547عباسچدانیاکبر2336
3411681389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین08894336662عباسچدانیحسین2337
3411691389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337قاین08892247144غالمعلیچمن آراحسن رضا2338
3411701389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369قاین08800615880علیحسن زادهمحسن2339
3411711389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین0889075365324رضاحسین پورجواد2340
3411721389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین08893707453ابراهیمخانیحسن2341
3411731389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین088968569119عزیزاهللاخزاعییاسر2342
3411741389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین088941266919محمددهقان زادهحسین2343
3411751389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین088901958434محمدعلیدوندهمحمدرضا2344
3411761389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334قاین088919098412علی اکبرراد منشعباس2345
3411771389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین08891947427کاظمرجب زادهحاجی حسین2346
3411781389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین088857065170غالمحسینرحمتی مقدممحمد تقی2347
3411791389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345قاین08892796822ایوبرحیمیبرات2348
3411801389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین08896978092مصطفیرستمیمحمود2349
3411811389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین08898918692محمدرضاییجواد2350
3411821389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین0888425066171غالمرضارضاییمحمود2351
3411831389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین08893950126حسنزارعیعلی اکبر2352
3411841389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین088933252530عباسسرويمحمدرضا2353
3411851389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین088993687513عباسعلیسنتیمحسن2354
3411861389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین088939189020دادعلیسیفیمحمد حسن2355
3411871389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین0888271719325غالمرضاشجاعحسین2356
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3411881389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین088980023521علیشعبانیحسین2357
3411891389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین0888373392934اسماعیلشهیدي نیاحسن2358
3411901389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین08882533706436علیصاحبیحسین2359
3411911389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین088966179022محمد علیعاقلکریم2360
3411921389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین5629745841143محمدعامريمحمد علی2361
3411931389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین0889832803503نجف قلیعطاییجواد2362
3411941389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین08893717762علی مددعلی پورمحمد حسن2363
3411951389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین088935649132محمدکلوخعلی نژادبهروز2364
3411961389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین0889023085134عباسغالمیحسین2365
3411971389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین0888846975383افضلغالمیعلی2366
3411981389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین08893786302موسیغالمیمحمدرضا2367
3411991389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین088941023241حسنفردینجواد2368
3412001389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین0889053995108غالمحسینفالحتمحمدعلی2369
3412011389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین08893823446عباسعلیقاسمیعلی محمد2370
3412021389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین088991269675ابوالقاسمقدیمیمحمد2371
3412031389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین652992843121محمد ابراهیمقلی زادهابراهیم2372
3412041389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1328قاین088895870619محمد علیمجیدي رادمحمد حسین2373
3412051389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345قاین0889003955180یاسینمحمد حسین نژادموسی2374
3412061389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368محمدپور08800030490حسنمحمدپوروحید2375
3412071389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین0889066965593حسن رضامردانیحسین2376
3412081389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین0889040117238محمدمطلب زادهحسن2377
3412091389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08894165835محمدعلیمیغانیقاسم2378
3412101389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین088936392729خدامرادنخعیعلی اصغر2379
3412111389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین08893085353غالمحسیننزارحسن2380
3412121389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین652990274028حسننظر زادهمحمد رضا2381
3412131389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347قاین0888362821288حسنکریمیحسین2382
3412141389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341قاین0888395973322ذوالفقارکریمیعلیرضا2383
3412151389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین0889036896275براتکشتگراسماعیل2384
3412161389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین08898401481237براتکشتگرمحمد رضا2385
3412171389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین0889027536111براتکشتگرمحمد علی2386
3412181389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین08896697753غالمحسینکیانیمحمد2387
3412191389/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369قاین08800521200سید حسینیعقوبیسید محمد علی2388
3413991389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348فردوس0858763354459حسیناکبريمحمد2460
3414001389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس085954704330حسینبرنجیمحمدعلی2461
3414011389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح2فردوس08588041903165محمد علیبشارتیجواد2462
3414021389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح2فردوس0859918505164حسنبیابانیحسین2463
3414031389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365ح2فردوس0859929043142اسمعیلبیدلعلیرضا2464
3414041389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح2فردوس08587098131575نیاز علیپاسبانجواد2465
3414051389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351فردوس085951847715رمضانتقی زاده دوحصارانعزیزاله2466
3414061389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366ح2فردوس0859904733304حسن رضاخزاعیحسین2467
3414071389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343ح2فردوس08588061773363محمدظهیريغالمحسین2468
3414081389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349فردوس085950663075حسنعربیمحمدرضا2469
3414091389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342فردوس085948329014حسنعربی آیسکمحمدعلی2470
3414101389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344ح3قائنات088957672644عبدالحسینمقیمی چاهکابوالقاسم2471
3414111389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371فردوس08500862640عباسنوروزیانمهدي2472
3414121389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356فردوس085954116942حسینکریمیابراهیم2473
3414131389/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343ح2فردوس085949047564حجی قربانیوسفینعمت2474
3419461389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین08892340945حسینعلیآزادمحمد2617
3419471389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین0888568851450دالور جاناطهري زادهعلی2618
3419481389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین08892687466محمدعلیچوپان نژادحسین2619
3419491389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335قاین08889743716براتحقیقت زادهمحمدحسین2620
3419501389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345قاین0889004439228برات اهللادروازبان زادهعلی2621
3419511389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قاین0888996144146صادقشکوهی نیابرات2622
3419521389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1327قاین65298238322حاجی اسمعیلصادقیمحمدحسن2623
3419531389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین08892869304غالمحسینقربان زادهعلی2624
3419541389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338قاین08892203012محمدگندمیحسن2625
3419551389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین0888525801348محمد نجاتمراديمحمدتقی2626
3419561389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345قاین652988330421غالمحسینمرتضئی اسفادمحمد2627
3419571389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332قاین08895076613عباسمردانیحسین2628
3419581389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین08896163967ابراهیمناتوانعطامحمد2629
3419591389/12/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین08892636558براتکهنحسین2630
3420751389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بیرجند5639963778112صفراردونیعلی2804
3420761389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356نهبندان56397912094رمضاناسماعیلیعلیرضا2805
3420771389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند56398025452غالماسمعیلیمحمود2806
3420781389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354نهبندان5639416335440عباسبشیري اردونیمحمد2807
3420791389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336گناباد09194709392علی اصغرپاسبانعباس2808
3420801389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358نهبندان5639360232677عباسپاسبانمحمدرضا2809
3420811389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353نهبندان56397877405محمدحسینزارعیمحمد2810
3420821389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355نهبندان5639289872302عباسشاهديحسین2811
3420831389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بیرجند56398000216محمدشفیعیموسی2812
3420841389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356نهبندان5639347112180علیطالبیمحمد2813
3420851389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بیرجند5639347120181علیطالبیولی2814
3420861389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361نهبندان5639464011853کلوخ محمدقربانیمحمدرضا2815
3420871389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بیرجند5639432373467موسیموالئیعلی2816
3420881389/12/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند563971840421محمدنیکرومصطفی2817
3421241389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344بیرجند06522043175غالمعظیمیمحمد2827
3421761389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353ح2فردوس08588046622312محمدآمیانعلی رضا2872
3421771389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355فردوس08595334412احمدابراهیمیعلی رضا2873
3421781389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355فردوس0858974703752حسناحتیاطیحمید2874
3421791389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح2فردوس0859582647133حسینامانتیمرتضی2875
3421801389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366ح2فردوس0859923398654حسینامانتیمصطفی2876
3421811389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس085952779449حسنعلیبهروزمحمدعلی2877
3421821389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح2فردوس085954225412اسماعیلجمشیديحسین2878
3421831389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358ح2فردوس085955081824رمضانجوانمردمجید2879
3421841389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح2فردوس085953212731عبدالهحکیمیانعلی2880
3421851389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352ح2فردوس08588045493200علیخجستهمحمد2881
3421861389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355فردوس085953683151عباسقلیخنجیمحمد2882
3421871389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس08593376261304رجبعلیداروغه سه قلعهمحمد2883
3421881389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371فردوس08501016890محمدعلیرضاپورامین2884
3421891389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368فردوس08500243660یدالهرمضان نژادرضا2885
3421901389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس08588064523391علیزراعیمجتبی2886
3421911389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح2فردوس085956081363موسیطبا طبائیمحمد حسن2887
3421921389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2فردوس085873076668سید یحییعبدالهیسید رضا2888
3421931389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368ح2فردوس08500064810رمضانعرب دوحصارانسهراب2889
3421941389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح2فردوس08595344726حسنعربی آیسکحسین2890
3421951389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس085952759129حسینعطازادهمحمدحسن2891
3421961389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349فردوس08588323051612ابراهیمعفتی سه قلعهمهدي2892
3421971389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح2فردوس08595454587علیعلی پورحسین2893
3421981389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370فردوس08500667510رجبقویدل حجت آبادامید2894
3421991389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367ح2فردوس0859926486963حسنمرادي خانکوكمسعود2895
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3422001389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح3طبس083935613759اله دادمرادي رمضانیعلی2896
3422011389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح2فردوس085954504014سید عبدالهمهدي پورسید رسول2897
3422021389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342ح3قائنات08895600311محمد رضانامینصراله2898
3422031389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339فردوس0859468704109محمدنساییموسی2899
3422041389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369ح2فردوس08500430340ناصرکاظمیمحسن2900
3422051389/12/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342ح3قائنات088956363214عباسکرقنديمحمد حسن2901
3422231389/12/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338بشرویه085974830819غالمرضادلیريغالمحسین2911
3422241389/12/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331بشرویه085972218188حسینرنجبرعلی2912
3422251389/12/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332بشرویه085972560178رحمت الهشبنمیحسین2913
3422651389/12/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بیرجند06512767993897محمدجنت آباديحمید رضا2919
3422661389/12/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند523991114228حسینحسنیذولفقار2920
3422671389/12/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360نهبندان56398493711علیخسرويمحمد2921
3422681389/12/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بیرجند06530225144علیغالمیغالمحسین2922
3422691389/12/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362نهبندان56398516435محمد حسینمقیمیعلی2923
3423061389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367ح7 بیرجند5239926697142جمال الدیناحمد آباديمحمد اسماعیل2945
3423071389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369ح7 بیرجند06401104110640110411ابراهیماسدالهیعبداهللا2946
3423081389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335ح2 درمیان52396166983محمداکبرياحمد2947
3423091389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2 درمیان5239101175256محمد علیپیش روابراهیم2948
3423101389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح5 بیرجند523915675172غالمرضاپیش رواکبر2949
3423111389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342ح2 درمیان523915760174محمدحقدادعبداهللا2950
3423121389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368ح3 زاهدان36100888773610088877غالمرسولخسروي طبساسماعیل2951
3423131389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365ح1 زاهدان36217751615438غالمرسولخسروي طبسمحمد امین2952
3423141389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370ح2 درمیان52300142105230014210محمد حسیندرویشی طبساحمد2953
3423151389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح7 بیرجند52396895636درویشدرویشی طبسعلی اکبر2954
3423161389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352ح2 درمیان5239226741159محمدزنندهعلی2955
3423171389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح2 درمیان52396377173غالمحسینزیبندهرضا2956
3423181389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348ح2 درمیان52391846071300عبدالهسیروسی طبساحمد2957
3423191389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح2 درمیان52396390437احمدمرتضوي نسبمحمد حکیم2958
3423201389/12/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح7 بیرجند523954238423حاجییوسفیعلی رضا2959
3423631389/12/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند523954717354رسولپورانیحسین2970
3423641389/12/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قائن08892651351حجی محمد علمحسین زاده گوشیکمحمد رضا2971
3423651389/12/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332قائن08891789354علی اکبرخوئیغالمحسن2972
3423661389/12/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331قائن08891740321غالمرضارحمتی مقدممحمد2973
3423671389/12/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قائن08895622961غالمحسینزارعمحمد رضا2974
3423681389/12/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332قائن088884135338رحمنسلیمانی نژاداحمد2975
3423691389/12/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قائن08895688815اسداهللامهماندوستغالمرضا2976
3424251389/12/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1327بیرجند065255177730محدعلیجعفريغالمحسین2979
3424261389/12/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند06519174762459محمدحسین زادهکاظم2980
3424271389/12/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330بیرجند06527941734غالمحسینخسروي چشمه رجمحمد2981
3424281389/12/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348بیرجند5639476151188عبداهللادره کیعباس2982
3424291389/12/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1324بیرجند06527832364حسندقتی فررجب2983
3424301389/12/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341بیرجند06530698552غالمغالمی ماهکانعلی اکبر2984
3424311389/12/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330قائنات08897042285احمدمحمديمحمد2985
3424321389/12/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368بیرجند06400289180640028928یوسفمدبري زادهحمید2986
3424331389/12/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347بیرجند065017329517253عبدالحسینمالئیفرامرز2987
3424341389/12/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356نهبندان56399114761نورمحمدهاشمیجواد2988
3424351389/12/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335درمیان52397273512غالمعلیکاوسیغالمحسین2989
3425511389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بشرویه085983750527حسینتازه بهاراکبر3009
3425521389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بشرویه085982009222رجبعلیرافتیحسن3010
3425531389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1372بشرویه08501136600850113660علی اکبررجب پورمسلم3011
3425541389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364بشرویه0859959112305سیدحسینمحسن پور محمديسید ابوالحسن3012
3425551389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356بشرویه08589935031775محمدمحمد علی نیامهدي3013
3425561389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364بشرویه0859959597353غالمرضامراديمهدي3014
3425571389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بشرویه0859863603139محمدمرموزیانغضنفر3015
3425581389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361سرایان085956976459محمدمعصومیمجید3016
3425591389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349بشرویه085978022819محمدنقیباحمد3017
3425601389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بشرویه0859961397533محمدنقیبحمیدرضا3018
3425611389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح 2فردوس085958584046امام بخشنوذري تاجکوهمحمدرضا3019
3425621389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بشرویه085984636933محمدعلیکوچکیحسین3020
3425631389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بشرویه0859965899983محمدعلیکوچکیمحمدرضا3021
3425661389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356بیرجند06523788217عیسیاحمديمحمود3024
3425671389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347بیرجند06522142317محمدباقريقدیر علی3025
3425681389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بیرجند065328335045سیدرضابهدانیسید احمد3026
3425691389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بیرجند523915673570غالمحسیندلیر تقندیکرمضان3027
3425701389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بیرجند06531570716943محمدولیشهاباديمهدي3028
3425711389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بیرجند065327640012غالمعلی نژادحسن3029
3425721389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بیرجند0650527070319عباسفدائیمحمد3030
3425731389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند06523762902عباسفدائیمهدي3031
3425741389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند06518284061058قاسمفعلهحسین3032
3425751389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362نهبندان56399250352رمضانهاشمی زادهمجتبی3033
3425761389/12/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند06525187023رضاکاسه سنگیعلی اصغر3034
3425941389/12/26کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343بشرویه085905216878غالمحسینمحمديمحمد3041
3426921389/12/26کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348بیرجند06526832074علی اکبررضائیمحمد حسن3042

3428041390/01/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بشرویه0859962946688عباسمحمديمحمد4
3428041390/01/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بشرویه0859962946688عباسمحمديمحمد8
3428231390/01/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344درمیان5239418871116غالم علیکارجوعلی اکبر9
3428211390/01/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341بیرجند06524614844عباسعلیبهلگرديمحمد10
3428221390/01/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343بیرجند0650920041438محمدهوائیحسین11
3428361390/01/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بیرجند065268158112حسینکیانی ریزومحمد24
3429391390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360فردوس08595635101محمدرستم پوراکبر31
3429551390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342فردوس0859274063323محمدنادمیسیدعلی اکبر32
3429351390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364کاشمر090259850333اسکندرحاجی جمهوريهاشم33
3429461390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس085966601811علیشیخیمحمود34
3429591390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366فردوس0859908283114حسن رضاولی زادهمحمد35
3429261390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس0858944601329رجبعلیاستواریانمحمد36
3429291390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358فردوس08596784158محمدحسنافسردهمحمدحسین37
3429241390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360فردوس0859345882790عباسآخونديناصر38
3429441390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347فردوس08592748454غالمحسینشریفمحمود39
3429581390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344فردوس08594931133رمضاننخعیقاسم40

3429381390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361همدان3873479753900حبیب الهرزقیمهدي41

3429311390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بجنورد591973498144قربانعلیاکبريرمضان42
3429431390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362فردوس0859358445278عباسشبانیمهدي43
3429491390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس0859313360110محمودقنبريجواد44
3429361390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359گنبدکاوس20316493291105رجبعلیخادمی خجسته آبادعیسی45
3429521390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341فردوس08596436891عباسمرجانیحسن46
3429541390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345فردوس0859269930261حسینمیناي زارعابراهیم47
3429271390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس08595215591علی اکبراصغري کریمويناصر48
3429561390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس08596794625اسدالهناصريحسن49
3429371390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859370348493غالمحسینراهیرضا50
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3429331390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس085968854232محمدابراهیمباستانی بقچیرعلیرضا51
3429531390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس0859326470190حسنمصباحمحمد52
3429451390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362فردوس0859360131446عباسعلیشکسته بندعلیرضا53
3429321390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369فردوس08500365770850036577ولی الهایارزادهناصر54
3429421390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348فردوس085965522924سیدابوطالبسیدمحمديسیدمهدي55
3429471390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343فردوس085964645914عبدالصمدصالحیغالمحسین56
3429411390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356فردوس0859310957349سیدابوطالبسیدمحمديسیداحمد57
3429251390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس08598844911824محمدحسنآشوريمجتبی58
3429301390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس0859873064678محمدجاناهوزحسن59
3429341390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356فردوس08596734317محمدرضاتارشجواد60
3429481390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس08598842361798محمدرضاصالحیمجتبی61
3429511390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354فردوس08586842259447اسمعیلمرادي باغستانیحسن62
3429401390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364تربت جام0732590604342محمدرضارضاپوررونجابوالقاسم63
3429501390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343فردوس0858873982258حسینمبارکیمحمدعلی64
3429571390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس0859377261155ابوالحسنناصريحسین65
3429281390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس08586863419658غالمرضاافسردهحسین66
3429241390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360فردوس0859345882790عباسآخونديناصر87
3429251390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس08598844911824محمدحسنآشوريمجتبی88
3429261390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس0858944601329رجبعلیاستواریانمحمد89
3429271390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس08595215591علی اکبراصغري کریمويناصر90
3429281390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس08586863419658غالمرضاافسردهحسین91
3429291390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358فردوس08596784158محمدحسنافسردهمحمدحسین92
3429301390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس0859873064678محمدجاناهوزحسن93
3429311390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بجنورد591973498144قربانعلیاکبريرمضان94
3429321390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369فردوس08500365770850036577ولی الهایارزادهناصر95
3429331390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس085968854232محمدابراهیمباستانی بقچیرعلیرضا96
3429341390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356فردوس08596734317محمدرضاتارشجواد97
3429351390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364کاشمر090259850333اسکندرحاجی جمهوريهاشم98
3429361390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359گنبدکاوس20316493291105رجبعلیخادمی خجسته آبادعیسی99
3429371390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859370348493غالمحسینراهیرضا100

3429381390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361همدان3873479753900حبیب الهرزقیمهدي101

3429391390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360فردوس08595635101محمدرستم پوراکبر102
3429401390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364تربت جام0732590604342محمدرضارضاپوررونجابوالقاسم103
3429411390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356فردوس0859310957349سیدابوطالبسیدمحمديسیداحمد104
3429421390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348فردوس085965522924سیدابوطالبسیدمحمديسیدمهدي105
3429431390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362فردوس0859358445278عباسشبانیمهدي106
3429441390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347فردوس08592748454غالمحسینشریفمحمود107
3429451390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362فردوس0859360131446عباسعلیشکسته بندعلیرضا108
3429461390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس085966601811علیشیخیمحمود109
3429471390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343فردوس085964645914عبدالصمدصالحیغالمحسین110
3429481390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس08598842361798محمدرضاصالحیمجتبی111
3429491390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس0859313360110محمودقنبريجواد112
3429501390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343فردوس0858873982258حسینمبارکیمحمدعلی113
3429511390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354فردوس08586842259447اسمعیلمرادي باغستانیحسن114
3429521390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341فردوس08596436891عباسمرجانیحسن115
3429531390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس0859326470190حسنمصباحمحمد116
3429541390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345فردوس0859269930261حسینمیناي زارعابراهیم117
3429551390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342فردوس0859274063323محمدنادمیسیدعلی اکبر118
3429561390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس08596794625اسدالهناصريحسن119
3429571390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس0859377261155ابوالحسنناصريحسین120
3429581390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344فردوس08594931133رمضاننخعیقاسم121
3429591390/01/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366فردوس0859908283114حسن رضاولی زادهمحمد122
61831801390/01/20کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338قاین09340776651704غالمرضاحسین پوررمضان182
61831811390/01/20کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین08893086243علی جانقلی زادهحسین183
61831801390/01/20کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338قاین09340776651704غالمرضاحسین پوررمضان184
61831811390/01/20کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین08893086243علی جانقلی زادهحسین185
3432351390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بیرجند56399247138نوروزوطن پرورمحمدرضا290
3431831390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند563950583487غالماردونیحسین291
3432211390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348نهبندان5639281804235حسینفرهیحسن292
3432081390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341نهبندان5639550309300غالمخسرويعلیجان293
3432221390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340نهبندان5639281707225حسینفرهیمحمدحسن294
3431981390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362زاهدان36215583221752علیباقريبهروز295
3432301390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358نهبندان5639667079159علیمقیمیمحمدرضا296
3432291390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365نهبندان56399715172علیمقیمیحسین297
3431911390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند5639937211934محمداردونیقربانعلی298
3432101390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بیرجند563995518187علیجانرضوانیمهدي299
3431791390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363نهبندان563996907511ملنگاردونیحسن300
3431921390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1373نهبندان56300571115630057111محمداردونیمجتبی301
3431871390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1372نهبندان56300316615630031661محمداردونیعزیز302
3432121390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366درمیان5239924473127علی اکبررمضانیعبدالحکیم303
3431801390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بیرجند563972726810حسناردونیحسین304
3431861390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363نهبندان56300054995630005499محمداردونیرحیم305
3432331390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365زابل3674314169336علینوريهادي306
3432061390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بیرجند06400279700640027970محمدخانه بادحسن307
3431901390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360نهبندان56398502214صفراردونیفیروز308
3432241390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بیرجند0653303629183محمدقربانیناصر309
3431941390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371زابل36604129103660412910محمدحسیناردونیمحمد310
3431841390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359نهبندان5639421304933غالماردونیحسین311
3431881390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بیرجند06400511030640051103محمداردونیعلی312
3432031390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بیرجند563971112482فریدونبهادريخلیل313
3432011390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بیرجند563997052955محمدبخشیامین314
3432181390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند06519682401936ابراهیمعلی اکبرياسماعیل315
3432311390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357نهبندان5639432561486موسیموالئیحسین316
3432361390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332نهبندان5639383259161محمدکوهی ناروئیموسی317
3431891390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بیرجند56396592701165علی اکبراردونیعیدمحمد318
3432091390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354نهبندان563931179770علیخیردوستغالمعلی319
3432021390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342بیرجند5639388986287محمدعلیبرکیمحمدحسین320
3432151390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354تربت حیدریه07035772632محب رضاطلبه سرخ آباديعلیرضا321
3432201390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350نهبندان5639281911246حسینفرهیاحمد322
3432141390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347نهبندان56392585003715حسینصادقیعباس323
3432281390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357نهبندان5639667109162حسینمقیمیپیمان324
3431961390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351نهبندان563934371099حسیناردونیمحمود325
3432071390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355نهبندان5639627220385حسینخدادادپورنوروز علی326
3432001390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344رابل3672861480681یارمحمدبام شادابراهیم327
3432251390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336قوچان0870560530145بهادرقهرمانی نژاداحمد328
3431971390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345بیرجند56398400991محمدباقريابراهیم329
3431991390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347زاهدان36210212131017علیباقريحمیدرضا330
3432161390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366نهبندان5639934867699عباسطیبی زادهمحمد331
3432111390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند563980098422علیجانرضوانیهادي332
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3432171390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367نهبندان56399406541278عباسطیبی زادهمصطفی333
3431811390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358زابل3672853313992ملنگاردونیحسین334
3432341390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357نهبندان5639360356689اسمعیلهاشمیمحمد335
3431931390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346خواف0769039057366غالماردونیمحمد336
3432271390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355نهبندان5639463198770محمدمحمدي پوررضا337
3432321390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365نهبندان5639932902503حسینناروئیاصغر338
3432261390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349نهبندان563997055358محمدمالکینعمت اهللا339
3432231390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347بیرجند065261152413علیقربانیمحمد340
3431851390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361نهبندان5639421878990غالمحسیناردونیحسین341
3431951390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357زابل36728870721399محمدحسیناردونیمحمود342
3431821390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358زابل36728870801400محمدحسیناردونیحسین343
3432041390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348درمیان52395847618محمدسرورتیبیغالمرسول344
3432051390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند5639441844103محمدعلیحسنیحسن345
3432131390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337نهبندان563934922077حسینشاه بیکیحیدر346
3432191390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367نهبندان5639951656125ابراهیمعلی اکبريرضا347
3431791390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363نهبندان563996907511ملنگاردونیحسن389
3431801390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بیرجند563972726810حسناردونیحسین390
3431811390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358زابل3672853313992ملنگاردونیحسین391
3431821390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358زابل36728870801400محمدحسیناردونیحسین392
3431831390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند563950583487غالماردونیحسین393
3431841390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359نهبندان5639421304933غالماردونیحسین394
3431851390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361نهبندان5639421878990غالمحسیناردونیحسین395
3431861390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363نهبندان56300054995630005499محمداردونیرحیم396
3431871390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1372نهبندان56300316615630031661محمداردونیعزیز397
3431881390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بیرجند06400511030640051103محمداردونیعلی398
3431891390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بیرجند56396592701165علی اکبراردونیعیدمحمد399
3431901390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360نهبندان56398502214صفراردونیفیروز400
3431911390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند5639937211934محمداردونیقربانعلی401
3431921390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1373نهبندان56300571115630057111محمداردونیمجتبی402
3431931390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346خواف0769039057366غالماردونیمحمد403
3431941390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371زابل36604129103660412910محمدحسیناردونیمحمد404
3431951390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357زابل36728870721399محمدحسیناردونیمحمود405
3431961390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351نهبندان563934371099حسیناردونیمحمود406
3431971390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345بیرجند56398400991محمدباقريابراهیم407
3431981390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362زاهدان36215583221752علیباقريبهروز408
3431991390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347زاهدان36210212131017علیباقريحمیدرضا409
3432001390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344رابل3672861480681یارمحمدبام شادابراهیم410
3432011390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بیرجند563997052955محمدبخشیامین411
3432021390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342بیرجند5639388986287محمدعلیبرکیمحمدحسین412
3432031390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بیرجند563971112482فریدونبهادريخلیل413
3432041390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348درمیان52395847618محمدسرورتیبیغالمرسول414
3432051390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند5639441844103محمدعلیحسنیحسن415
3432061390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بیرجند06400279700640027970محمدخانه بادحسن416
3432071390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355نهبندان5639627220385حسینخدادادپورنوروز علی417
3432081390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341نهبندان5639550309300غالمخسرويعلیجان418
3432091390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354نهبندان563931179770علیخیردوستغالمعلی419
3432101390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بیرجند563995518187علیجانرضوانیمهدي420
3432111390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند563980098422علیجانرضوانیهادي421
3432121390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366درمیان5239924473127علی اکبررمضانیعبدالحکیم422
3432131390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337نهبندان563934922077حسینشاه بیکیحیدر423
3432141390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347نهبندان56392585003715حسینصادقیعباس424
3432151390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354تربت حیدریه07035772632محب رضاطلبه سرخ آباديعلیرضا425
3432161390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366نهبندان5639934867699عباسطیبی زادهمحمد426
3432171390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367نهبندان56399406541278عباسطیبی زادهمصطفی427
3432181390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند06519682401936ابراهیمعلی اکبرياسماعیل428
3432191390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367نهبندان5639951656125ابراهیمعلی اکبريرضا429
3432201390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350نهبندان5639281911246حسینفرهیاحمد430
3432211390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348نهبندان5639281804235حسینفرهیحسن431
3432221390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340نهبندان5639281707225حسینفرهیمحمدحسن432
3432231390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347بیرجند065261152413علیقربانیمحمد433
3432241390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بیرجند0653303629183محمدقربانیناصر434
3432251390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336قوچان0870560530145بهادرقهرمانی نژاداحمد435
3432261390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349نهبندان563997055358محمدمالکینعمت اهللا436
3432271390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355نهبندان5639463198770محمدمحمدي پوررضا437
3432281390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357نهبندان5639667109162حسینمقیمیپیمان438
3432291390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365نهبندان56399715172علیمقیمیحسین439
3432301390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358نهبندان5639667079159علیمقیمیمحمدرضا440
3432311390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357نهبندان5639432561486موسیموالئیحسین441
3432321390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365نهبندان5639932902503حسینناروئیاصغر442
3432331390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365زابل3674314169336علینوريهادي443
3432341390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357نهبندان5639360356689اسمعیلهاشمیمحمد444
3432351390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بیرجند56399247138نوروزوطن پرورمحمدرضا445
3432361390/01/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332نهبندان5639383259161محمدکوهی ناروئیموسی446
3433011390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337فردوس085945673023احمدوجدانی سه قلعهعباس487
3432981390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح2فردوس085956682124علیندائیحسن488
3432781390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351ح3 قائنات088962130610محموداسماعیلیمحمد حسین489
3432801390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح2فردوس08599136866علیاکبريمهدي490
3432901390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343ح2فردوس085948731826علیعجمیحسن491
3432971390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367ح2فردوس0859914836120حبیب الهنجارعباس492
3432811390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح2فردوس08595734782رمضانبدیعی زادهمحمد493
3433001390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342ح2فردوس085949038655غالمحسیننسائیمحمدرضا494
3432991390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح2فردوس0859537420110علیندافمحمد495
3432911390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2فردوس08587527782066علی اکبرغالمی نیاغالمحسن496
3432861390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح2فردوس0859513688117حسینرحیمیعلی497
3432931390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح2 فردوس085953438315سید حسینمحمدي پورسید حمید498
3432961390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2 فردوس085950741628سید محمدمیرزائیسید حمید499
3432831390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح2فردوس085953183110محمد حسیندوست اباديقربان500
3432851390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح2فردوس08588009129659قربانرامیرضا501
3432821390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351ح3قائنات088962409728علی اکبرجوهري کرقندحسین502
3432921390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344ح2فردوس085949365223نجفعلیمحمدزادهحسینعلی503
3432871390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)31353قاینات088963644310محمدرمضانیعلی504
3432941390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340ح2فردوس085947132223سیدداودمهردادسیدحسن505
3432791390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح2فردوس08588085523601علیاصغر پورعباس506
3432881390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)71362تربت حیدریه070328932222علیرضاساالرزادهمحمدامین507
3432951390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح2 فردوس08595142343سید محمدموسويسید طاهر508
3432891390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح2 فردوس08588068613432صادقصادقی سرایانحبیب509
3432841390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2فردوس08587516661955عیسیدیده بانعلی510
3432781390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351ح3 قائنات088962130610محموداسماعیلیمحمد حسین522
3432791390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح2فردوس08588085523601علیاصغر پورعباس523
3432801390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح2فردوس08599136866علیاکبريمهدي524
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3432811390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح2فردوس08595734782رمضانبدیعی زادهمحمد525
3432821390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351ح3قائنات088962409728علی اکبرجوهري کرقندحسین526
3432831390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح2فردوس085953183110محمد حسیندوست اباديقربان527
3432841390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2فردوس08587516661955عیسیدیده بانعلی528
3432851390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح2فردوس08588009129659قربانرامیرضا529
3432861390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح2فردوس0859513688117حسینرحیمیعلی530
3432871390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)31353قاینات088963644310محمدرمضانیعلی531
3432881390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)71362تربت حیدریه070328932222علیرضاساالرزادهمحمدامین532
3432891390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح2 فردوس08588068613432صادقصادقی سرایانحبیب533
3432901390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343ح2فردوس085948731826علیعجمیحسن534
3432911390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2فردوس08587527782066علی اکبرغالمی نیاغالمحسن535
3432921390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344ح2فردوس085949365223نجفعلیمحمدزادهحسینعلی536
3432931390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح2 فردوس085953438315سید حسینمحمدي پورسید حمید537
3432941390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340ح2فردوس085947132223سیدداودمهردادسیدحسن538
3432951390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح2 فردوس08595142343سید محمدموسويسید طاهر539
3432961390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2 فردوس085950741628سید محمدمیرزائیسید حمید540
3432971390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367ح2فردوس0859914836120حبیب الهنجارعباس541
3432981390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح2فردوس085956682124علیندائیحسن542
3432991390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح2فردوس0859537420110علیندافمحمد543
3433001390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342ح2فردوس085949038655غالمحسیننسائیمحمدرضا544
3433011390/01/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337فردوس085945673023احمدوجدانی سه قلعهعباس545
3433741390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین088926016826محمدچوپانیحسن586
3433901390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین088939059225عباسشبانیعلی587
3433781390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08894128819غالمرضاحاجی نژادصادق588
3433791390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین0889084815132حسنحیدريمحمدرضا589
3433921390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین0889050627486علیمحمدصحراگردابراهیم590
3433821390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08894147504حسیندیانتیحجت591
3433881390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین0889042391466علی اکبرسمیعیحسین592
3433681390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین088965565014غالمرضاباوفامختار593
3433851390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین088961642610حسینرضائینورمحمد594
3433871390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین0889079935778محمدرضازریريجواد595
3433771390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین088935457162غالمحسینحاجی زادهحسین596
3434021390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین08892615391یاسینمحمدحسین نژادحسن597
3433841390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین08890828041065االیاررحمتی مقدمرضا598
3433761390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین088943269428محمدچوپانیعلیجان599
3434081390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین08893621301محمدکوه گردمحسن600
3433961390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین0888476817100محمدعرب خزاعیحمید601
3433721390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366قاین088988088328نصرالهجوانیمحسن602
3434071390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین08898436611589علیرضاکارگرمقدماسداهللا603
3434041390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین088825247163حسینمردانیمهدي604
3434001390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین088966470610علیگندمکارحسین605
3433751390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین088927125955محمدرضاچوپانیحسین606
3433891390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین0888400519280قربانسمیعیمهدي607
3434031390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین08896795333محمدمحمديمهدي608
3433731390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین0888394225273عسیچدانیقاسم609
3433981390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین0889934071126غالمحسینقربانیاسماعیل610
3433931390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین08882458745687سید اسمعیلصدر قاینیسید مهدي611
3433801390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین08893434463عباسدهقانمحمود علی612
3434051390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین088939682530رضاموسوي زادهعلی613
3433671390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین08893167164حسیناکبري سوركکلوخ علی614
3433651390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین08893168055علیاسماعیلیمحمدحسین615
3433911390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331قاین08891705689محمدشبانیمحمدحسین616
3433661390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بیرجند065262791931حسناعزامیمحمد617
3433691390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین08893813055ابراهیمبراتی جزنومجید618
3433951390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس085991417855محمدعربباقر619
3433701390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08894214207حبیبتقی زادهحسین620
3433991390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین08898391231135رمضانگندم کارمحمد621
3433811390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین0889023476173محمدعلیدوندهعلی اکبر622
3433941390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین088902437530عباسعباس نژادمقدممحمدرضا623
3434061390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین08898711833غالمرضانوروزيمحمدحسین624
3434011390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین08896555372علیگندمکارمحمدرضا625
3433711390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین0889068186715نوروزعلیجابريمحمدحسین626
3433971390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین088935046917غالمرضاقدمیمحمد627
3433861390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین08893796712ابراهیمزرعیحسین رضا628
3433831390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین088935678561خدادادراحتی مقدمغالمحسین629
3435081390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قائنات088969102933محمدخرمشاهیعلیرضا630
3433651390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین08893168055علیاسماعیلیمحمدحسین745
3433661390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بیرجند065262791931حسناعزامیمحمد746
3433671390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین08893167164حسیناکبري سوركکلوخ علی747
3433681390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین088965565014غالمرضاباوفامختار748
3433691390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین08893813055ابراهیمبراتی جزنومجید749
3433701390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08894214207حبیبتقی زادهحسین750
3433711390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین0889068186715نوروزعلیجابريمحمدحسین751
3433721390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366قاین088988088328نصرالهجوانیمحسن752
3433731390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین0888394225273عسیچدانیقاسم753
3433741390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین088926016826محمدچوپانیحسن754
3433751390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین088927125955محمدرضاچوپانیحسین755
3433761390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین088943269428محمدچوپانیعلیجان756
3433771390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین088935457162غالمحسینحاجی زادهحسین757
3433781390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08894128819غالمرضاحاجی نژادصادق758
3433791390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین0889084815132حسنحیدريمحمدرضا759
3433801390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین08893434463عباسدهقانمحمود علی760
3433811390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین0889023476173محمدعلیدوندهعلی اکبر761
3433821390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08894147504حسیندیانتیحجت762
3433831390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین088935678561خدادادراحتی مقدمغالمحسین763
3433841390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین08890828041065االیاررحمتی مقدمرضا764
3433851390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین088961642610حسینرضائینورمحمد765
3433861390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین08893796712ابراهیمزرعیحسین رضا766
3433871390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین0889079935778محمدرضازریريجواد767
3433881390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین0889042391466علی اکبرسمیعیحسین768
3433891390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین0888400519280قربانسمیعیمهدي769
3433901390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین088939059225عباسشبانیعلی770
3433911390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331قاین08891705689محمدشبانیمحمدحسین771
3433921390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین0889050627486علیمحمدصحراگردابراهیم772
3433931390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین08882458745687سید اسمعیلصدر قاینیسید مهدي773
3433941390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین088902437530عباسعباس نژادمقدممحمدرضا774
3433951390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس085991417855محمدعربباقر775
3433961390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین0888476817100محمدعرب خزاعیحمید776
3433971390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین088935046917غالمرضاقدمیمحمد777
3433981390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین0889934071126غالمحسینقربانیاسماعیل778
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3433991390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین08898391231135رمضانگندم کارمحمد779
3434001390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین088966470610علیگندمکارحسین780
3434011390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین08896555372علیگندمکارمحمدرضا781
3434021390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین08892615391یاسینمحمدحسین نژادحسن782
3434031390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین08896795333محمدمحمديمهدي783
3434041390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین088825247163حسینمردانیمهدي784
3434051390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین088939682530رضاموسوي زادهعلی785
3434061390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین08898711833غالمرضانوروزيمحمدحسین786
3434071390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین08898436611589علیرضاکارگرمقدماسداهللا787
3434081390/01/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین08893621301محمدکوه گردمحسن788
3435531390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337قاین0888865066102محمدحسینغالمیعلی847
3435501390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین088965515410محمدحسینشخم گرعلی848
3435411390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337قاین0888982127228حسینپري پورغالمرضا849
3435601390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین08895646203غالمحسینقلی نژادمحمدرضا850
3435451390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین088930048818محمددیانتیمحمدعلی851
3435561390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332قاین088950626415نوروزفدائینورعلی852
3435521390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341قاین088924465040محمدعلیعباسیحسین853
3435611390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین08890824481029محمداللهغالمحسین854
3435631390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333قاین08895098677حسینندامتمحمد855
3435651390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین08895459281علیکرامتیمحمدحسین856
3435431390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1325قاین0888576374559علی جانجمالیمحمدخو857
3435471390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین08892335004غالمرضارحمتی مقدممحمدعلی858
3435381390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335قائن088897477946سید محمد علیاحمديسید سعید859
3435461390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333قاین08891842406غالمحسنرحمتی مقدماالیار860
3435621390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334قاین08891963463اسدالهمحمدپورمقدممحمدعظیم861
3435481390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین088929146215غالمرضازعفرانیعلی رضا862
3435391390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330قاین08894363208محمداکبري تیگابحسن رضا863
3435421390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین088927353721محمدعلیجانیغالمرضا864
3435661390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین08882589417091رضاکهنسالعلی اکبر865
3435581390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین088960366910سیدابراهیمقاريسیدمهدي866
3435541390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین08892406209برات الهغالمی گوشیکحسن867
3435491390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قاین08892542143کریمسبزه کارمحمدحسین868
3435551390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین08893379015حیدرعلیغالمی نوقابحسن869
3435441390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین088923051112محمدحسنحسین نژادغالمعلی870
3435511390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336مشهد0937619256506ابوالقاسمشخمیمحمدرضا871
3435401390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین08892887814حسینبرات پورحقداد872
3435571390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین65298895744علی اکبرقادريرضا873
3435591390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345قاین08885161421260حسینقاینی فدافنغالمرضا874
3435641390/01/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین08893474924رمضانهیزم کنحسن875
3435731390/01/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بیرجند5239418837112حسیندالکهمحمد906
3435751390/01/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360نهبندان56399192138رمضانهاشمی زادهعلیرضا907
3435741390/01/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364نهبندان563998287129رمضانهاشمی زادهاسماعیل908
3435731390/01/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بیرجند5239418837112حسیندالکهمحمد915
3435741390/01/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364نهبندان563998287129رمضانهاشمی زادهاسماعیل916
3435751390/01/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360نهبندان56399192138رمضانهاشمی زادهعلیرضا917
3437921390/02/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352درمیان5239443531397حسینباقريمحمد1202
3438341390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341ح2درمیان523962408911محمد یوسفعظیمی آوازمحمد ابراهیم1247
3438251390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح7بیرجند523976908719دوست محمدساالريغالمرسول1248
3438261390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351ح3درمیان52395049111143دوست محمدساالريمحمد رضا1249
3438221390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح7بیرجند52392214051351رحیمرمضانی فوركمصطفی1250
3438101390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353ح2درمیان52395876632رمضانچکی فوركعبدالرحیم1251
3438041390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347ح7بیرجند5239074070419عزیزاسماعیل پورمحمد1252
3438441390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح7بیرجند523963503122ابراهیمیعقوبیعبدالرئوف1253
3438071390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339ح7بیرجند523957613014غالمرضااکبريعبداهللا1254
3438391390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح7بیرجند5239260745492بوالننهتانی پورعبداهللا1255
3438131390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358ح7بیرجند52391904292580محمد حسنخالقیعبدالبصیر1256
3438061390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح7بیرجند52391456522582رضااسماعیلیمجید1257
3438121390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340ح7بیرجند06529851512محمدحقیقیبرات1258
3438381390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح7بیرجند523964061062محمد عمرناضمی طبسمحمد1259
3438271390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367ح7بیرجند5239925011181غالمرسولساالري فوركغالمحسین1260
3438031390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353ح2درمیان523927037691حسناسديمحمد ابراهیم1261
3438151390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح1درمیان523954270855محمودخسرويمحمد صادق1262
3438161390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344ح7بیرجند5239534438516احمدخسرويمحمد عظیم1263
3438111390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح2درمیان52391887502414محمدحسنی طبسمحمد حسین1264
3438311390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح7بیرجند52392220711412محمد کریمصوفیعبدالباقی1265
3438411390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح7بیرجند52391917432712نور احمدوطن دوستعبدالرحمان1266
3438331390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351ح7بیرجند523963042913محمدعاشوريمحمد رحیم1267
3438141390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365ح7بیرجند5239914567106غالمرضاخسرويابراهیم1268
3438201390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح7بیرجند523959847930غالم سخیرحمتی فوركعبدالرحمن1269
3438301390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح2قائنات65297407321253محمدصادقیحمید1270
3438431390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح1بیرجند5239076197626شاه محمدکلندر زهیعبدالحکیم1271
3438371390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347ح1درمیان5239074038415محمدحسیننادياحمد رضا1272
3438231390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح2درمیان523976672149حبیب اهللازارعیرمضان1273
3438321390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح1بیرجند06519770372819محمد کلوخصوفی فوركمحمد عظیم1274
3438211390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح7بیرجند5239266992527عبداهللارمضانینور احمد1275
3438091390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح7بیرجند52395887753محمدچکی فوركحسین1276
3438351390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366ح7بیرجند523993423131غالمحسینمحمد پور علی آبادعبداهللا1277
3438421390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342ح6تربت جام07314120441362بهرامکاوسیرجب1278
3438361390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح7بیرجند5239151660385محمودمحمدياحمد1279
3438241390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح2درمیان52396374318اسماعیلساالريعبدالغفور1280
3438051390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358ح7بیرجند523959135010رضااسماعیلیجمشید1281
3438401390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366ح2درمیان5239930619351نوراحمدوطن دوستابراهیم1282
3438171390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368بیرجند06400690880640069088عوضده مردهاحمد1283
3438081390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح7بیرجند523964022123سرورتاجیقنبر1284
3438291390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366ح7بیرجند06400820680640082068محمد حسینسلطانی فیض آبادحسن1285
3438191390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358ح1درمیان523954479415محمد رضارحمانی فوركمحمد یوسف1286
3438281390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح7بیرجند52395971111محمد ربیعسلجوقی درمیانهادي1287
3438181390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353ح2درمیان52396786263محمد رضارحمانی فوركعبداهللا1288
3438031390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353ح2درمیان523927037691حسناسديمحمد ابراهیم1322
3438041390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347ح7بیرجند5239074070419عزیزاسماعیل پورمحمد1323
3438051390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358ح7بیرجند523959135010رضااسماعیلیجمشید1324
3438061390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح7بیرجند52391456522582رضااسماعیلیمجید1325
3438071390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339ح7بیرجند523957613014غالمرضااکبريعبداهللا1326
3438081390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح7بیرجند523964022123سرورتاجیقنبر1327
3438091390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح7بیرجند52395887753محمدچکی فوركحسین1328
3438101390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353ح2درمیان52395876632رمضانچکی فوركعبدالرحیم1329
3438111390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح2درمیان52391887502414محمدحسنی طبسمحمد حسین1330
3438121390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340ح7بیرجند06529851512محمدحقیقیبرات1331
3438131390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358ح7بیرجند52391904292580محمد حسنخالقیعبدالبصیر1332
3438141390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365ح7بیرجند5239914567106غالمرضاخسرويابراهیم1333
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3438151390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح1درمیان523954270855محمودخسرويمحمد صادق1334
3438161390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344ح7بیرجند5239534438516احمدخسرويمحمد عظیم1335
3438171390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368بیرجند06400690880640069088عوضده مردهاحمد1336
3438181390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353ح2درمیان52396786263محمد رضارحمانی فوركعبداهللا1337
3438191390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358ح1درمیان523954479415محمد رضارحمانی فوركمحمد یوسف1338
3438201390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح7بیرجند523959847930غالم سخیرحمتی فوركعبدالرحمن1339
3438211390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح7بیرجند5239266992527عبداهللارمضانینور احمد1340
3438221390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح7بیرجند52392214051351رحیمرمضانی فوركمصطفی1341
3438231390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح2درمیان523976672149حبیب اهللازارعیرمضان1342
3438241390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح2درمیان52396374318اسماعیلساالريعبدالغفور1343
3438251390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح7بیرجند523976908719دوست محمدساالريغالمرسول1344
3438261390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351ح3درمیان52395049111143دوست محمدساالريمحمد رضا1345
3438271390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367ح7بیرجند5239925011181غالمرسولساالري فوركغالمحسین1346
3438281390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح7بیرجند52395971111محمد ربیعسلجوقی درمیانهادي1347
3438291390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366ح7بیرجند06400820680640082068محمد حسینسلطانی فیض آبادحسن1348
3438301390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح2قائنات65297407321253محمدصادقیحمید1349
3438311390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح7بیرجند52392220711412محمد کریمصوفیعبدالباقی1350
3438321390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح1بیرجند06519770372819محمد کلوخصوفی فوركمحمد عظیم1351
3438331390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351ح7بیرجند523963042913محمدعاشوريمحمد رحیم1352
3438341390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341ح2درمیان523962408911محمد یوسفعظیمی آوازمحمد ابراهیم1353
3438351390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366ح7بیرجند523993423131غالمحسینمحمد پور علی آبادعبداهللا1354
3438361390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح7بیرجند5239151660385محمودمحمدياحمد1355
3438371390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347ح1درمیان5239074038415محمدحسیننادياحمد رضا1356
3438381390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح7بیرجند523964061062محمد عمرناضمی طبسمحمد1357
3438391390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح7بیرجند5239260745492بوالننهتانی پورعبداهللا1358
3438401390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366ح2درمیان5239930619351نوراحمدوطن دوستابراهیم1359
3438411390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح7بیرجند52391917432712نور احمدوطن دوستعبدالرحمان1360
3438421390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342ح6تربت جام07314120441362بهرامکاوسیرجب1361
3438431390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح1بیرجند5239076197626شاه محمدکلندر زهیعبدالحکیم1362
3438441390/02/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح7بیرجند523963503122ابراهیمیعقوبیعبدالرئوف1363
3440261390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بشرویه0859810887260غالمرضاصفري حاجیمحمد تقی1383
3440251390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341بشرویه085975551747حسنصبامحمد1384
3440321390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369بشرویه08500300310850030031حسینمعینیاحمد1385
3440341390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بشرویه0859954366261محمدعلینام شادمهدي1386
3440241390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بشرویه08597888657غالمرضاساعیعباس1387
3440281390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بشرویه085981570664سید حسنمجتبایانسید علی1388
3440351390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بشرویه085981591985محمدوکیلیاحمد1389
3440211390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349بشرویه085978021118باقربرزگريحسین1390
3439121390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353بیرجند065024571759قاسمدره کیمحمد1391
3439151390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366درمیان5239928177130احمدراه گممحمود1392
3439131390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند06523852148عید محمددهقانیحسین1393
3439111390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347بیرجند0651735475577حسنبرجستهغالمرضا1394
3439191390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند06523875194محمدقاسمیرضا1395
3439181390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بیرجند065330877946رمضانزنگوئیمهدي1396
3439141390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364بیرجند06531111932355محمد حسندهقانی رخعلیرضا1397
3440991390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348فردوس0858966581614محمدطلوعیعلی1398
3441041390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340فردوس085964125218محمدزرعیرضا1399
3441151390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350فردوس08596587831غالمرضاتارشعلی اکبر1400
3441081390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس085953003513محمدرستم پورحسین1401
3441001390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337فردوس08596302186هاشمصراطیحسین1402
3440941390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360فردوس0859339785181علیقاینیرحمت1403
3441131390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس08599458124حسینجمالهادي1404
3441161390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333فردوس085961725412ابوطالباوران رمضانیعباس1405
3440921390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339فردوس08596363484عباسمفیدي بیدسکانحسین1406
3441181390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345فردوس08596511695نوروزاسفراممحمد1407
3441121390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332فردوس085961374726علیخوشیحجی رضا1408
3441171390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348گناباد56298991396حبیبافروزيقربان1409
3441101390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331فردوس0859221687227کلوخراهیمحمدعلی1410
3441031390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348گناباد0919320015119محمدباقرسعیديمجید1411
3441221390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359گناباد56299306998فرهادآزمودهعلی1412
3441211390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350فردوس08596587671سیدعلی اکبرابراهیمیسیدابراهیم1413
3441111390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334بجستان56298556893عباسدلدارنوقرمضان1414
3441201390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343فردوس08589750763حسناحتیاطیحسین1415
3440331390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بشرویه0859845141248حسنمورعابديجواد1416
3440221390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341بشرویه085975376111علیبهمنیحسن1417
3440201390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بشرویه08597739068غالمحسیناحمدیانغالمرضا1418
3440231390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بشرویه08598620975حسینرضاییجواد1419
3440291390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بشرویه085986177573محمدمحمد علی نیاهادي1420
3440311390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بشرویه085982892175علیجانمحمديمهدي1421
3440271390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بشرویه0859963780772مهديفرخ پورمحمد1422
3440301390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347بشرویه08597779602غالمحسینمحمديحسن1423
3439161390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348زهان08897837568غالمرضائی یگانهمحمدرضا1424
3439101390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349بیرجندموالید 0651754062670ثنا الهافشاريعلی اکبر1425
3439201390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بیرجند5639674695127محمدمحمدي پورعباس1426
3439171390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند0650199571101عطاءالهزرگريمحمد1427
3441231390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342گناباد09197710767غالمرضاآتش افروزعلی1428
3440971390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1329فردوس08597154857محمدعزیزياحمد1429
3441011390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859372529711شعبانشرعیمجتبی1430
3440961390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355فردوس085953769226محمدفرهاديحسین1431
3441061390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335فردوس08596225921حسینروحیحسن1432
3440901390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343فردوس0858850184683حسینندافسلیمان1433
3440931390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368فردوس08500245950850024595ذبیح الهگلبادي نژاد امیريمحمد1434
3441191390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346فردوس08596541413علی جمعهاحمديغالمرضا1435
3440911390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس085929373429عباسعلیمقامیجواد1436
3441141390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340فردوس085963884711عیدمحمدتمدنغالمرضا1437
3441091390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333بجستان562985247716رحمنرحمانی نوقموسی1438
3440981390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361فردوس085956688930محمدحسنعربیعباس1439
3440951390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس0858865637476حبیب الهفغانیحسین1440
3441051390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338فردوس085963270923حسینروحی بیدسکانابراهیم1441
3441071390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341فردوس08588012312872محمدرمضانی اکبريابوالحسن1442
3440891390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338فردوس085963965716قربانیارمندعلی اکبر1443
3441021390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344فردوس085964986520کلوخسلمانیانعباس1444
3439101390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349بیرجندموالید 0651754062670ثنا الهافشاريعلی اکبر1536
3439111390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347بیرجند0651735475577حسنبرجستهغالمرضا1537
3439121390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353بیرجند065024571759قاسمدره کیمحمد1538
3439131390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند06523852148عید محمددهقانیحسین1539
3439141390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364بیرجند06531111932355محمد حسندهقانی رخعلیرضا1540
3439151390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366درمیان5239928177130احمدراه گممحمود1541
3439161390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348زهان08897837568غالمرضائی یگانهمحمدرضا1542
3439171390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند0650199571101عطاءالهزرگريمحمد1543
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3439181390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بیرجند065330877946رمضانزنگوئیمهدي1544
3439191390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند06523875194محمدقاسمیرضا1545
3439201390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بیرجند5639674695127محمدمحمدي پورعباس1546
3440201390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بشرویه08597739068غالمحسیناحمدیانغالمرضا1611
3440211390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349بشرویه085978021118باقربرزگريحسین1612
3440221390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341بشرویه085975376111علیبهمنیحسن1613
3440231390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بشرویه08598620975حسینرضاییجواد1614
3440241390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بشرویه08597888657غالمرضاساعیعباس1615
3440251390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341بشرویه085975551747حسنصبامحمد1616
3440261390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بشرویه0859810887260غالمرضاصفري حاجیمحمد تقی1617
3440271390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بشرویه0859963780772مهديفرخ پورمحمد1618
3440281390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بشرویه085981570664سید حسنمجتبایانسید علی1619
3440291390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بشرویه085986177573محمدمحمد علی نیاهادي1620
3440301390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347بشرویه08597779602غالمحسینمحمديحسن1621
3440311390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بشرویه085982892175علیجانمحمديمهدي1622
3440321390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369بشرویه08500300310850030031حسینمعینیاحمد1623
3440331390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بشرویه0859845141248حسنمورعابديجواد1624
3440341390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بشرویه0859954366261محمدعلینام شادمهدي1625
3440351390/02/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بشرویه085981591985محمدوکیلیاحمد1626
3441371390/02/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336بیرجند06530614811محمد کلوخحسن زادهمحمد1648
3441491390/02/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337بشرویه08597444772نوروز علیسخاوتمندحسن1649
3441501390/02/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349بشرویه0859781054102غالمرضامستشاريعلی1650
3441551390/02/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344بیرجند065284849413رمضانناديعباس1660
3441531390/02/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند06528757505عباسحسینی عباسیحسن1661
3441561390/02/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بیرجند0651501415257نجفقلییوسفیاسداله1662
3441521390/02/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بیرجند0653338708332محمدجنت آباديمحسن1663
3441541390/02/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند065293601688محمد حسینصباغی زاده سربیشهحسن1664
3441521390/02/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بیرجند0653338708332محمدجنت آباديمحسن1674
3441531390/02/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند06528757505عباسحسینی عباسیحسن1675
3441541390/02/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند065293601688محمد حسینصباغی زاده سربیشهحسن1676
3441551390/02/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344بیرجند065284849413رمضانناديعباس1677
3441561390/02/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بیرجند0651501415257نجفقلییوسفیاسداله1678
3443631390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368فردوس08500265810850026581قدرت الهحسین پورعلیرضا1684
3443821390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859372601719حجی محمدمیرزاي قلیعلی1685
3443801390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346فردوس0859274497366حسنمصباحمحمدرضا1686
3443841390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339فردوس08596378167حسینقلیکوشکیعلی حمزه1687
3443691390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس08598770271074حسینرمضانی اکبريجواد1688
3443871390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359تربت حیدریه070251704648غالمحسینیگانهمحمد1689
3443581390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367فردوس08598943202806علیرضاافسريداود1690
3443621390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس08596898166علیمرادجهانیاسماعیل1691
3443661390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349فردوس08586824009265محمددلپذیرعلیرضا1692
3443681390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس08599463206محمدحسینرمضانیکاظم1693
3443731390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355فردوس08586851249537محمدعربمهدي1694
3443611390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346گناباد56298919444غالمحسینجهانیابراهیم1695
3443781390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349فردوس085928196512غالمرضامالکی دومحسن رضا1696
3443671390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361فردوس0859352307628حسندهقان سرندابراهیم1697
3443971390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بیرجند06530391316محمدپرواعلی مدد1698
3443791390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس0859332934835ابراهیممبانیه میرزاي قلیمهدي1699
3443711390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس0859296768333مجیدشریفی سرندسیدعلی1700
3443561390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس08593756761026غالمحسینآورجهحمید1701
3443851390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351فردوس08596608932حسینکیوانیرضا1702
3443741390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس0858947692178محمدحسینعلیمراديغالمرضا1703
3443761390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859368955354محمودقنبريمهدي1704
3443861390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس08599390142حسن رضایعقوبیعلی1705
3443771390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350فردوس0859289885384محمدعلیقنبریانعلیرضا1706
3443721390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354فردوس085930070641رجب علیصالح پورجواد1707
3443601390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859369196378غالمحسینایومنسعید1708
3443751390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس085994691665محمدعلیفیروزيسجاد1709
3443701390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339مشهد0935447350438محمدزاده گیعلی اکبر1710
3443591390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352سبزوار0790888041263خدادادانگیزه رمضانیعباس1711
3443811390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361درمیان523990344128محمدمهدي زادهعلیرضا1712
3443651390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348فردوس0859280063148سیدحسنخزاعی فرسیدمهدي1713
3443641390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362فردوس08596855945محمدخدابخشیعباس1714
3443571390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362فردوس0859356884123علیاسفرانجواد1715
3443831390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس0859869334305علینیازي بیدسکانمحمد1716
3443561390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس08593756761026غالمحسینآورجهحمید1729
3443571390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362فردوس0859356884123علیاسفرانجواد1730
3443581390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367فردوس08598943202806علیرضاافسريداود1731
3443591390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352سبزوار0790888041263خدادادانگیزه رمضانیعباس1732
3443601390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859369196378غالمحسینایومنسعید1733
3443611390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346گناباد56298919444غالمحسینجهانیابراهیم1734
3443621390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس08596898166علیمرادجهانیاسماعیل1735
3443631390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368فردوس08500265810850026581قدرت الهحسین پورعلیرضا1736
3443641390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362فردوس08596855945محمدخدابخشیعباس1737
3443651390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348فردوس0859280063148سیدحسنخزاعی فرسیدمهدي1738
3443661390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349فردوس08586824009265محمددلپذیرعلیرضا1739
3443671390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361فردوس0859352307628حسندهقان سرندابراهیم1740
3443681390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس08599463206محمدحسینرمضانیکاظم1741
3443691390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس08598770271074حسینرمضانی اکبريجواد1742
3443701390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339مشهد0935447350438محمدزاده گیعلی اکبر1743
3443711390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس0859296768333مجیدشریفی سرندسیدعلی1744
3443721390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354فردوس085930070641رجب علیصالح پورجواد1745
3443731390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355فردوس08586851249537محمدعربمهدي1746
3443741390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس0858947692178محمدحسینعلیمراديغالمرضا1747
3443751390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس085994691665محمدعلیفیروزيسجاد1748
3443761390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859368955354محمودقنبريمهدي1749
3443771390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350فردوس0859289885384محمدعلیقنبریانعلیرضا1750
3443781390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349فردوس085928196512غالمرضامالکی دومحسن رضا1751
3443791390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس0859332934835ابراهیممبانیه میرزاي قلیمهدي1752
3443801390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346فردوس0859274497366حسنمصباحمحمدرضا1753
3443811390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361درمیان523990344128محمدمهدي زادهعلیرضا1754
3443821390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859372601719حجی محمدمیرزاي قلیعلی1755
3443831390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس0859869334305علینیازي بیدسکانمحمد1756
3443841390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339فردوس08596378167حسینقلیکوشکیعلی حمزه1757
3443851390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351فردوس08596608932حسینکیوانیرضا1758
3443861390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس08599390142حسن رضایعقوبیعلی1759
3443871390/02/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359تربت حیدریه070251704648غالمحسینیگانهمحمد1760
3445981390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قائن088988040911غالمرضامالئی علی آبادعیسی1778
3445931390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین08887294991830محمدصداقتعباس1779
3445921390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قاین08882480405904حجی محمدزرديمحمد رضا1780



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
3445951390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین088902916442محمد علیغیاثیمجتبی1781
3445881390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین088933896532غالمرضاثمريمحمد رضا1782
3445911390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین0889935351254صفر علیزراعتیجواد1783
3445901390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین0889070458942حسنرشیديوحید1784
3445891390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند0650765168817محمدحسینرجبیعلی1785
3445971390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین088857059764محمداکرممحمد پورمقدمحسین1786
3445871390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین08882448435584علیاسداللهیمحمدحسین1787
3445991390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قائن088931362811ابراهیممالئی علی آبادمحمد حسین1788
3446031390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366قاین08898519312416غالمحسینکوهی نژادرضا1789
3446011390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین0889831890412سیدکاظمنوربخشسید علی1790
3445941390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354تهران00667450045707سیدعلیطالبیسیدمهدي1791
3445961390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین088901960636غالمرضافرخیمحمدحسن1792
3446001390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین08896176944علی جانمنجمموسی1793
3446021390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند06526337915حسینکمالیانجواد1794
3446281390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین08893079974محمدعلیعباسیمحمدحسن1795
3446251390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین08894036195سیدمهديهاشمیسیدمحمد1796
3446351390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین08896603433257علیخیرآباديمحمد1797
3446261390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین088902240266محمدعلیغیاثیابراهیم1798
3446311390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین0889075387323حسینشهابیکیمهدي1799
3446301390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین08897854302حسینطالبیاسحاق1800
3446341390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین0888898231489رضاداديمحمدجواد1801
3446271390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین088979235610محمدحسینعبداللهیاسماعیل1802
3446331390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین08882572526922سیدمحمددلدارسیدغالمرضا1803
3446321390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین088939990524محمدقلیسرويمحمدحسین1804
3446291390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین0888987625271قربانعباس پور فردعلی1805
3446251390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین08894036195سیدمهديهاشمیسیدمحمد1846
3446261390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین088902240266محمدعلیغیاثیابراهیم1847
3446271390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین088979235610محمدحسینعبداللهیاسماعیل1848
3446281390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین08893079974محمدعلیعباسیمحمدحسن1849
3446291390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین0888987625271قربانعباس پور فردعلی1850
3446301390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین08897854302حسینطالبیاسحاق1851
3446311390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین0889075387323حسینشهابیکیمهدي1852
3446321390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین088939990524محمدقلیسرويمحمدحسین1853
3446331390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین08882572526922سیدمحمددلدارسیدغالمرضا1854
3446341390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین0888898231489رضاداديمحمدجواد1855
3446351390/02/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین08896603433257علیخیرآباديمحمد1856
3446411390/02/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند065332096546حسنصمیمی نیاصادق1859
3446391390/02/24کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336بیرجند06523413652علی رضاخسروي نیامحمد حسین1860
3447541390/02/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2 فردوس08587078021373حسینخزاعیرضا1873
3447521390/02/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح2 فردوس085990208039محمد ابراهیمجاویديحامد1874
3447571390/02/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح2 فردوس08595458305علیعربی آیسکرضا1875
3447561390/02/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح2فردوس0859568334176صادقصادقیعلیرضا1876
3447521390/02/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح2 فردوس085990208039محمد ابراهیمجاویديحامد1880
3447541390/02/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2 فردوس08587078021373حسینخزاعیرضا1882
3447561390/02/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح2فردوس0859568334176صادقصادقیعلیرضا1884
3447571390/02/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح2 فردوس08595458305علیعربی آیسکرضا1885
3448631390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08894140843علیگلیامیر1896
3448641390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین08893672808علیگلیمحمد رضا1897
3448491390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین0889835977820سید محمد علیحسینی نژاد گوشیکسید محمود1898
3448481390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین08893306976حاجی رضاتخم افشانمحمد1899
3448601390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین08898810068علیجانفرجامیمحمود1900
3448591390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین08893165893علیعلی پور زیرنجاسماعیل1901
3448621390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337قاین088898023139محمد علیگل چینعلی1902
3448511390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین08898586913092محمد علیرضائی نژادمحمد حسین1903
3448441390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین08898630593528براتآبیاريعلی اصغر1904
3448501390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین08893728451غالمحسنرحمتی مقدمحسینعلی1905
3448651390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین08896033241علیگندم کارعید محمد1906
3448561390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345قاین08892831174علی اکبرطحانیعیسی1907
3447751390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343بیرجند56397757501محمداسماعیلیحسن1908
3447891390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364نهبندان563996465014رضاکرامتیابوالفضل1909
3447801390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بیرجند065293685773غالمعباسیمحمد1910
3447871390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بیرجند5639954337201علی اکبرکدخدارسول1911
3447811390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346نهبندان56398969659درویشعباسیناصر علی1912
3447781390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334نهبندان56397633029غالمحسینحسین زادهغالمرضا1913
3447761390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364بیرجند563997084719حسنبخشیمرتضی1914
3447771390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369بیرجند06401106060640110606محمدجوان بختعباس1915
3448551390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قائن08893503536غالمرضاصنفیعلی1916
3448521390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین088901489236محمدزعفرانیمحمد حسین1917
3448681390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین0889920621105عباسنخعیحسین1918
3448611390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین08800005620880000562محمد حسینفیروزي سفتوكهادي1919
3448671390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08896865642محمد عظیمنخعیجواد1920
3448531390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین08882430735407گلزارشهابیکیمحمد رضا1921
3448571390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بیرجند065327496333مرادعاقلی پورمهدي1922
3448451390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352تهران006030450222005غالمرضاآزاديعلی1923
3448661390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین08897002578غالمحسنمردانیمصیب1924
3448691390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین08896391755فتح الهنیکزادرحمت اله1925
3448471390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین08898383721060غالمحسنبرات پوراولامیر1926
3448461390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین0888600526592احمدبادامکیمحمد کاظم1927
3448581390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین088995184527خلیلعربمحمد حسین1928
3448541390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368قاین08800324640غالمرضاشیري نژادیاسر1929
3447821390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338بیرجند56397668409حاجیعبديمحمد1930
3447851390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بیرجند5639463635815محمد رضاقربانیحسین1931
3447881390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365نهبندان563995329297علی اکبرکدخدامحمد1932
3447841390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363نهبندان56398014768محمد حسنفرهیعلی1933
3447791390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1326نهبندان56397560395براتشهابیعلیجان1934
3447831390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند5639448830248عیدمحمدغالم حسنیملک داد1935
3447861390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345زاهدان36209992281147علی اکبرمحمديمحمدرضا1936
3448281390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363مشهد093463516123356طاهرقاسمیمصیب1937
3449001390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین088988161869غالمعلیاشتريمحمدرضا1938
3448281390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363مشهد093463516123356طاهرقاسمیمصیب1982
3449001390/03/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین088988161869غالمعلیاشتريمحمدرضا1983
3449781390/03/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین088995249392حسینبنی اسدي گزنشکمجتبی1984
3449771390/03/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین0889944059328حسنبنی اسديمسعود1985
3449851390/03/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین088935094920علی جمعهمحمديحسن1986
3449851390/03/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین088935094920علی جمعهمحمديحسن1993
3450821390/03/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1326بیرجند0651619920214محمد ابراهیمدرویشپرویز1994
3450881390/03/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بیرجند065262078716رمضاننظر پورحسن1995
3450831390/03/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347بیرجند0650682262150صفرعارف جوپرویز1996
3450791390/03/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331بیرجند065163754665حسینحاجی آباديرضا1997
3450801390/03/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338بیرجند08895411327محمد علیحدادیانذوالفقار1998
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3450771390/03/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344بیرجند065247285010محمدچهکندي میناخوعلیرضا1999
3450811390/03/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344بیرجند06527366102علیخیرخواهحسن2000
3450851390/03/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بیرجند0651093910140علیمالداريمحمد2001
3450861390/03/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352بیرجند5239492395417مرتضی قلیملکیاحمد علی2002
3450871390/03/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339بیرجند06521862112محمدنخعیرضا2003
3450781390/03/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348بیرجند52398740692حسیناچوپانیابراهیم2004
3450841390/03/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347بیرجند0650196201301محمد علیعبدالهی روبیاتغالمرضا2005
3451681390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح2 درمیان523963661327احمددوستی طبسقربان2160
3451721390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح7 بیرجند523976907918نور احمدیزدانیعبدالقادر2161
3451731390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333ح3 درمیان52398299421علی اکبراسماعیلیغالمحسین2162
3451741390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح7 بیرجند523954423920محمدسلطانیاسماعیل2163
3451761390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح7 بیرجند5239266824510محمد صادقصادقی طبسغالمرسول2164
3451771390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح2 درمیان52396357493محمد صادقصادقی طبسعبداله2165
3451781390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370ح1 درمیان52300187555230018755نوروزنوروزيمحمد2166
3451801390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح3 درمیان5239512035155عید محمدخسروي نخ آبعبدالصمد2167
3451831390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح7 بیرجند52392212941340غالمرضایعقوبیمحمد یوسف2168
3451851390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح1 بیرجند06519133062043محمد حسیناکبريمحمد رضا2169
3451901390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح2 درمیان52395858065محمد حسنخسروي فوركغالمرسول2170
3451911390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358ح7 بیرجند52391910772644محمدمرتضائیگل محمد2171
3451921390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341ح7 بیرجند523957863110رمضانچکی فوركنور احمد2172
3451961390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح1 درمیان52495418847محمودخسرويرضا2173
3451711390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح2درمیان52301476955230147695احمدنهتانی زادهعلی2174
3451751390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335ح3 درمیان523983569113رضافالحعلی اکبر2175
3451811390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365ح1 بیرجند06531467285908یوسفیوسفیعبداهللا2176
3451821390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح7 بیرجند52395441077عید محمدسلطانیغفار2177
3451871390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352ح2 درمیان5239164800480نواهللاسماعیلیعبداهللا2178
3451881390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح7 بیرجند5239267006528محمد علیسلحشورمحمد2179
3451891390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح7 بیرجند523963202219رحمت الهبزرکارعبدالطیف2180
3451931390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح2 درمیان523959067214محمد ابراهیمچکیغالمحسن2181
3451941390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح7 بیرجند523959773222محمد حسنباقريمحمود2182
3451951390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح2 درمیان52302505185230250518غفورنهتانی سیرترضا2183
3452041390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح7بیرجند523978076542عبدالکریمآذريرسول2184
3451981390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح7بیرجند523963883753توکلجعفري طبسمحمد یعقوب2185
3451991390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345ح7بیرجند52397514124عبدهللامالئی هندواالنبرات اله2186
3451981390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح7بیرجند523963883753توکلجعفري طبسمحمد یعقوب2230
3451991390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345ح7بیرجند52397514124عبدهللامالئی هندواالنبرات اله2231
3452041390/03/07کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح7بیرجند523978076542عبدالکریمآذريرسول2236
3452991390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360فردوس08595583126علی اکبردیده بانعلی2273
3453011390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس08588100343749عبدالحسینرنجبربینواعلی2274
3452941390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349فردوس085950619331محمدپاسبان آیسکحسین2275
3452971390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361فردوس0859567758101غالمحسینخلوتیمجتبی2276
3452961390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358فردوس08586885739880غالمحسینخلوتیعلیرضا2277
3453081390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح3 قائنات088961593421قنبرکرقنديرضا2278
3452951390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح3 قائنات088968401421غالمحسینحسنی کرقندمحمد علی2279
3452921390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح2 فردوس0859919201234محمد علیبراتیقاسم2280
3453031390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح2 رشتخوار65098322914غالمحسینساالريابوالقاسم2281
3452931390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس0859918343148اسمعیلبنی آدممحمدرضا2282
3453021390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس08595840974عباسزارعیحسن2283
3453051390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس0859920860400علیشادمانیمحمد2284
3453001390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح2 فردوس08595402192محمد رضارمضانیمهدي2285
3453061390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348ح2فردوس085873027817محمد رضاشرافتیحیی2286
3452981390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح2 فردوس0859575934108غالمرضادشتبانیمهدي2287
3453091390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348ح2 فردوس08588323641618غالمرضایگانه سه قلعهعلی2288
3453071390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس085992822560محمدرضانادریانحمیدرضا2289
3453041390/03/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356فردوس0859543617103غالمرضاسرایانیمحمدرضا2290
3453171390/03/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352بیرجند06508406311310محمد حسنبرزگررضا2316
3453191390/03/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337بیرجند06528213081حسننوکنديرضا2317
3453181390/03/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339بیرجند06524555222محمد حسنمساح شوکت آبادناصر2318
3454021390/03/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین08899166407محمد رضاگزنشکیکاظم2375
3453991390/03/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین09378217801169ابراهیمحسین زادهجواد2376
3454001390/03/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین08893416646ابراهیمخانیعیسی2377
3454041390/03/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین0889059748683محمدنوريعلی2378
3454011390/03/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین088988588515قربانعلی پورمهدي2379
3454061390/03/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین088939072138رمضانکریمیقاسم2380
3454051390/03/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08890716321059محمد علیهاديسعید2381
3453981390/03/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین08896206019حاجی رضاچدانیعلی اکبر2382
3454031390/03/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347قاین088929356213سید صادقمعراجیسید احمد2383
3454231390/03/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331بیرجند065291548524محمد علیمقیمیعلی2392
3454211390/03/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343بیرجند06530191224غالمرضاسلمانیغالم2393
3454161390/03/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342نهبندان56398884151خوجه عباسپندورمحمد2394
3454181390/03/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بیرجند0651458455135اسماعیلحسینیعباس2395
3454201390/03/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بیرجند065153032644غالمرضاخواجويحسین2396
3455111390/03/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368بیرجند06400947240حسنعرببهمن2406
3455081390/03/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بیرجند065328660047محمدسلیمانیحامد2407
3455151390/03/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند06525128954محمدمحمودي بجدرمضان2408
3455101390/03/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند52395948642غالمسنگ کوبمحمد2409
3455061390/03/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاینات08897094243محمد حسنحبیب زادهعلی2410
3455131390/03/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین08899606663نعمت اهللامحمديعلی اکبر2411
3455051390/03/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بیرجند06531811249348شیرمحمداصغريمهدي2412
3455141390/03/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369بیرجند06401189170حسنمحمدي پورمرتضی2413
3455091390/03/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند065252124110محمدسلیمانیحمید2414
3455161390/03/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358درمیان5239151253344علیمرتقیاحمد2415
3455121390/03/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قائن0888840632219رضامحمدياحمد2416
3455071390/03/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348بیرجند08898286012حیدر علیزیبامحمد2417
3455591390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بشرویه0859856348114حسنسخاوتمنداکبر2469
3455571390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بشرویه08598372461محمدحسنآذريمحمود2470
3455631390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بشرویه08598425332علیعبديمرتضی2471
3455581390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بشرویه08598406382غالمرضااکبريمهدي2472
3455611390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح7تربت حیدریه070325087620غالمحسینسنگل آبادي سرباالئیاحمدرضا2473
3455651390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بشرویه085997364652محمدعلیغالمیجواد2474
3455601390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369بشرویه08500487370850048737حسنسخاوتمندرضا2475
3455641390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح4نیشابور644959490118حسینعین آباديحسن2476
3455661390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368بشرویه08500084760850008476عباسمحمديحسن2477
3455621390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364بشرویه0859959635357حسینشیرزادهمجید2478
3455771390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بشرویه0859061485842محمدایوبیحسن2479
3456071390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337نهبندان563947148421حاجیسلیمانیحسین2480
3455771390/03/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بشرویه0859061485842محمدایوبیحسن2514
3457971390/04/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343مشهد09368356721181موسیبهرامی گوشحسین2534
3457961390/04/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361مشهد09334814899026حسینبهرامی گوشاحمد2535
3458051390/04/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353گناباد56299146931ماشاء الهنرگسیحبیب2536
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3458021390/04/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس085952174517مختارعجمی دوحصارانحسن رضا2537
3458031390/04/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس08593371971261مختارعجمی دوحصارانمهدي2538
3458011390/04/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس0859316009374محمدرضازراعتیمجید2539
3457951390/04/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس08596625869رجبعلیاستواریانحسین2540
3458001390/04/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس0859941507112عباسعلیروح بخشمحمد2541
3457981390/04/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354فردوس0858929244137ابراهیمدادخواهحسین2542
3458041390/04/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354فردوس085966856812علیمراديعلی اکبر2543
3457991390/04/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس0859331067648اکبردهشوريعلیرضا2544
3176251388/05/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339بیرجند06524563911سیدمحمدهاشم آباديسیدرضا699
3176261388/05/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356درمیان5239164894489درمحمدکیقباديسعید700
3176271388/05/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند0650324951745غالمحسینآرامجورمضان701
3176281388/05/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338بیرجند06528221264غالم حیدرمحمدي بیژائممحمد702
3176291388/05/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1326بیرجند0650198301151محمدکیانی زنوكغالم703
3176301388/05/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1329بیرجند06527121262غالمیوسفیعباس704
3176311388/05/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352درمیان523976248119اسماعیلاسداللهی نوقابالهداد705
3176321388/05/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بیرجند06527449664علیمرکیمحمد706
3176331388/05/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332بیرجند06521642183خدابخشنخعیرضا قلی707
3176341388/05/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360نهبندان56399170241ولیکاظمی پورعلی708
3176521388/05/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح7 بیرجند523963670236محمدمحمدي طبساحمد رضا726
3179951388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاینات652985762114غالمعلییاريغالم حسین752
3179961388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338قاینات65298573972غالمحسینیاريعلی ترخ753
3179971388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاینات652991520660اکبرکبیراسماعیل754
3179981388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین0888901402133غالمرضانظري فردمحمد حسن755
3179991388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین08893627503محمد علیمیغانی تجرودحسین756
3180001388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاینات652994167369غالمرضاگندمکارمحمد757
3180011388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336قاین08892068565محمد علیفیروزيمحمد حسین758
3180021388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین088940055517محمد حسینفیروزيعلی759
3180031388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاینات652988830620محمد رضاعلیزادهمحمد علی760
3180041388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاینات652991796915علیصالحی زادهغالمرضا761
3180051388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین0888901321125رضاصادقیبرات اهللا762
3180061388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاینات652987475567نصراهللاشنگول آبیزجمعه763
3180071388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاینات65297216659محمد گداشبانی کبودانحسین764
3180081388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین088890095387مصطفیحقدوستجان محمد765
3180091388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336قاینات65296494171506خلیلحسینیمحمد علی766
3180101388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاینات652989658928غالم علیحسینیغالم حسین767
3180111388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاینات652988860850حسنحسنی آبیزعلی اصغر768
3180121388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین0889956502290محمدجوان کالته شیخیبهزاد769
3180131388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین0888901151108رضاجوانمحمد رضا770
3180141388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاینات65299511054علیجانجانیهادي771
3180151388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاینات652990904471علیجانجانیرضا772
3180161388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاینات652991514154غالمرضااسماعیلیمحمد علی773
3180171388/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338قاینات652985385546رضا قلیابراهیمیمحمد علی774
3183011388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند06528934142علی شیرسرزهیمحمد رضا885
3183021388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین08887286111768علی محمدوقاريعلیرضا886
3183031388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین0889934061125عباسعلیاکبريمحمد887
3183041388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین08896690584اکبراکبريابوالفضل888
3183051388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366قاین0889935157234غالمحسنبرزگرمحسن889
3183061388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین088967656945غالمعلیصابريعلی890
3183071388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین0889935750294ابراهیمزراعتکارحسین891
3183081388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین08896439383حسندراقیعلی892
3183091388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین088969104535محمد حسنشخمگراسماعیل893
3183101388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368قاین08800226300حسیندروگر فردمحمد رضا894
3183111388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین088960115126غالمدروگر فردحسین895
3183121388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1373قاین08801834380علینیازيرضا896
3183131388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361کرمان2992722091450عباسجواهري زاده عسکريمحمد علی897
3183141388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند0651877229877عباسمهر نیامحسن898
3183151388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین088900542755محمددرویشمحمدعلی899
3183161388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین0889021074183محمددرویشرمضان900
3183171388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین08896575648محمد ولیزارعاسماعیل901
3183181388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356بیرجند065016595016517عبدالهمیرزائی عباس آبادعلی902
3183191388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین08896793044محمد حسینجمالی فرمحمود903
3183201388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین088964382274رضا علینجف پورمحمد904
3183211388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین08896602634قربانعلی نیامحمد905
3183221388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین088965977121رضا علیچاالکیعلی906
3183231388/06/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341قاین0888593570583محمدحبیبی برکوكموسی907
3186411388/06/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338بیرجند56397668166محمدتنهاعلی919
3196851388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بشرویه0859790487169محمدنقیبحسین1015
3196861388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334بشرویه085973172320رجبعلیغالمیحسین1016
3196871388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بشرویه08590472104326اسداهللاشریفی محترمهاشم1017
3196881388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348بشرویه08590365963668علیحسین زادهرضا1018
3196891388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بشرویه0859834905224محمدعلیایازمهدي1019
3196901388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352بشرویه0859061582852حسنرامینغالمرضا1020
3196911388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353بشرویه085980279521حسینمشفقمهدي1021
3196921388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بشرویه0859809935165علی اکبرصادق زادهمحمد1022
3196931388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بشرویه0859061744868غالمعلیرئوفعباس1023
3196941388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بشرویه0859962067600حسنملهحسین1024
3196951388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بشرویه085983238424حسنرفعتیعباس1025
3195701388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340ح2 قاینات65297177306حاجیحسینییوسف1056
3195711388/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح5بیرجند0651406587899اسدالهعلی پور بهلولی احمديعلی1057
3203571388/07/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356بیرجند52398860911احمدحسینیحسن1072
3203591388/07/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337بیرجند06525841799حسیندريمحمدعلی1074
3203601388/07/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352بیرجند065222784824غالمرضاسمائیمهدي1075
3203611388/07/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند0651792223533غالمرضاسمائیمحمدرضا1076
3203711388/07/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند0651287596518علی اکبرنظريمحمد1086
3203721388/07/12کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350بیرجند0651286387400آقاجانهرمزيخداداد1087
3217701388/08/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قهستان523990335319محمداکبريمهدي1135
3217711388/08/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360تربت حیدریه070041157741313عباسعلیمسلمی شورابحسن1136
3217721388/08/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338خوسف065218106620یداهللایداهللا پورحاجی محمد1137
3219911388/08/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350بشرویه08590427823881غالمحسینتازه بهارمحمد1155
3219921388/08/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بشرویه0859850781161علیتازه بهارمهدي1156
3219941388/08/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بشرویه085980898170علیحسین زاده محلیحسن1158
3219981388/08/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بشرویه085982839522حسندهقانی مقدممحمدرضا1162
3220001388/08/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بشرویه0859845435277علیصفریان محبیحسین1164
3220011388/08/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بشرویه0859818349225علیغالمیعباس1165
3220031388/08/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بشرویه0859964132807علی اکبرقلی نیا عدالتیمهدي1167
3220121388/08/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بشرویه0859845516285محمدنوروززادهرضا1176
3220451388/08/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330بیرجند06530550804محمدصحرائیحسین1183
3220471388/08/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350بیرجند08898292685حسینعلیزلدهمحمد1184
3222221388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بیرجند06526381122عیسیبرات زاده فورجانمرتضی1219
3223021388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قاین65298715352حسیناحمديرمضان1298
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3223031388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قاین65298715271عبد اهللاچوپانی بهمن ابادنور محمد1299
3223041388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371قاین65200088340غالم نبیحسینی نژادمحمد1300
3223051388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین652984514420عزیز محمدحکیمیشیر محمد1301
3223061388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین652986277310عزیز محمدحکیمی بهمن ابادولی محمد1302
3223071388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341قاین652986602732حسینخرمیغالم رضا1303
3223081388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337قاین652985124017میر محمددريمحمد1304
3223091388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین65298627063الل محمددري بهمن آبادتاج محمد1305
3223101388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337قاین652985123216شیر محمدشیري بهمن اباداسماعیل1306
3223111388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین652985797449محمد جانعبداهللا زاده ابیزعلیرضا1307
3223121388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین65298972168عطا محمدعطاییجان محمد1308
3223131388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین652991188120عزیزعطاییقربان1309
3223141388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین6529970061143اکبرعلی محمديمنصور1310
3223151388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین08800635640غالمرضاغالمیان کالته نوحسین1311
3223161388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین65299158508حسنفاطمیصفی اله1312
3223171388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین6529692959806قلندرگلزاريمحمد ظاهر1313
3223181388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین6529980903186محمدمحمديعبد المجید1314
3223191388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368قاین08800042150رمضاننظرياله نظر1315
3223201388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین652990528610کریمنظريخدامراد1316
3223211388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336قاین65298482237اله نظرنظريرمضان1317
3223221388/08/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین652991931723رمضاننیکینیک محمد1318
3226141388/08/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359زاهدان3621381228837محمدتقیباغبانمصطفی1354
3226221388/08/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1373نهبندان56300431885630043188سیدابراهیمحسینیسیدهادي1362
3226311388/08/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371نهبندان56300266585630023969غالمعلیعبدالهیسلیمان1371
3226321388/08/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370نهبندان56300245585630024558علیعدالتیاحمد1372
3226431388/08/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348ح 2 درمیان52390933341227عبداهللاذوالفقاريسلطان1383
3227121388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1326بشرویه08597085514رحمت الهاسمعیلی اولحسین1397
3227251388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بشرویه0859811166288غالمحسینغنچهغالمعلی1410
3227311388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بشرویه085982878661حسینمعینیمهدي1416
3227321388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بشرویه085978975696حجی محمدمالزادهمهدي1417
3227361388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بشرویه08599671821112حسنملهمحسن1421
3227641388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح1 سبزوار07935742422016حسنافروقعلی1427
3227651388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353ح4بیرجند06515121071020اسماعیلاکرمی پورمحمد1428
3227661388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح5بیرجند0651376661150میرزاحسینیاسماعیل1429
3227671388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367ح5بیرجند065334606981علیخسرويرضا1430
3227681388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340ح5بیرجند06530679765براتداختهحسین1431
3227691388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح4قائن6529762876294غالمحسینرحیمیعلی1432
3227701388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352ح7بیرجند0651286468408غالمسیروسیحسین1433
3227711388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330ح5 بیرجند06530559008غالمحسینعبداللهیعلی1434
3227721388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337ح 5 بیرجند06530632886محمدفداییغالمرضا1435
3227731388/09/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح5بیرجد065303648516ابراهیمنادي بهلولیحسن1436
3228431388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بشرویه0859845397273رجبعلیاکبرزادهمحمد1439
3228461388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369بشررویه08500486800850048680عباسثامنیعلی1442
3228481388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368فردوس08500247300850024730پرویزحجی زادهابوطالب1444
3228491388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بشرویه0859961346528عباسخاکپورمحمد1445
3228501388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بشرویه08590407983293علیرمضانیعباس1446
3228521388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بشرویه0859962660660حسنسلیمان نژادمحمد1448
3228531388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بشرویه08590402673240علی اکبرسیارمحمد1449
3228541388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بشرویه0859818888279محمدشبانیحسین1450
3228561388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بشرویه08599691771311محمدتقیعطار بشرویهاکبر1452
3228571388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338بشرویه0859748057186عبدالحسینعطار بشرویهمحمدتقی1453
3228591388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بشرویه0859810437215حسینکمالیمحمد1455
3228601388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بشرویه0859839321209علیمرادپورحسین1456
3228611388/09/05کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بشرویه0859818713262علی اکبرمراديعلی1457
3229951388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354فردوس08588056503311ذبیح الهساعديسیدنعمت1467
3229961388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس08588088543631رمضانخالصیمهدي1468
3229971388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس085952358685رمضانخالصیغالمحسین1469
3229981388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قائنات088960572610محمداحمديعلی1470
3229991388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1315فردوس0858858436559غالمحسیننباتیحسن1471
3230001388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس085990777563رجبابراهیم زادهمحمود1472
3230011388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341فردوس085948054289غالمرضاجمعگیحسن1473
3230021388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس085954670592عبدالهروحی نیاعباس1474
3230031388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358فردوس08588092493670علی اکبرصمدزادهمهدي1475
3230041388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1322فردوس085938642234رجبعلیرجبیعلی اکبر1476
3230051388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363فردوس0859583880258رمضانعباسپورمحمدرضا1477
3230061388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336فردوس085944915710عباسعلیعباسپوررمضان1478
3230071388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند0650949099387محمدبراتی تاجکوهعلی1479
3230081388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354فردوس08595340146حسن رضاقلی زادهعلی1480
3230091388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356فردوس0859543811123غالمعلیمراديغالمرضا1481
3230101388/09/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336فردوس085944732412حسینافسونحسن رضا1482
3230381388/09/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348بیرجند065261336528صفرمحمدقاینی نژادصفر علی1549
3233041388/09/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح7بیرجند523996483192محمداسداللهیمحمود1637
3233071388/09/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح 7 بیرجند523959671931غالمرضاخداداديرسول1640
3233331388/09/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337بیرجند06525841799حسیندريمحمدعلی1658
3233451388/09/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند0651287596518علی اکبرنظريمحمد1668
3233461388/09/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350بیرجند0651286387400آقاجانهرمزيخداداد1669
3234601388/09/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360فردوس0859561771159ناصراسعدهعلی1692
3234611388/09/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح2فردوس085957002985محمدسلوکیحسن رضا1693
3234621388/09/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1329ح2فردوس085941665814علیباقريمحمدباقر1694
3234631388/09/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333فردوس08594355933سیداحمدمهدي پورسیدرضا1695
3235351388/09/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح5 بیرجند06530304443علیحسینیحسن1717
3235361388/09/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341ح5بیرجند065143134459علیحسینیرضا1718
3235301388/09/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح5بیرجند065293432345دارمحمدجالل براهوئی مقدمابراهیم1719
3235311388/09/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح5بیرجند56398529411علیخسرويحیدر1720
3235321388/09/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح5بیرجند065293603290غالمرضامیرزاجانیمحمدعلی1721
3235331388/09/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358ح5بیرجند06530317421محمدنادي بهلولیحسن1722
3235341388/09/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح5بیرجند06530314162محمدنادي بهلولیحسین1723
3235521388/09/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338فردوس08594636641جاللآورمزدجلیل1746
3235531388/09/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361کاشمر57299015018عباسبهاريرضا1747
3235601388/09/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356فردوس08595440013قرباننوروزي کریمويعلی1754
3235621388/09/28کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348فردوس08588021712966ابراهیمیگانهرضا1756
3236581388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین0889078815666رضاآبیارحمید1757
3236651388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بیرجند563953543168محمدعلیاحمديمحمدحسین1764
3236661388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1373نهبندان56300555935630055593محمدرضااحمديمرتضی1765
3236681388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1374نهبندان56300686445630068644نوروزعلیاردونیمحمدرضا1767
3236691388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین0888490577587اسماعیلازادعباس1768
3236731388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین08893586561محمداسماعیلیحسین1772
3236741388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین651998100117غالمرضااسماعیلیعلی1773
3236781388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین0889900132139عزیز الهاکبريابوالفضل1777
3236791388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369بیرجند06401428420640142842حاجیاکبرياحمد1778
3236811388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین088943013667عزیزالهاکبريامیر1780
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3236841388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین976615836172عزیز الهاکبريجواد1783
3236851388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بیرجند563997639136حاجیاکبريعیلرضا1784
3236861388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین088936999230علیاکبريمحمد1785
3236911388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین088937042773قربانبارانیحمید1790
3236921388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین088989886312قربانبارانیعلی1791
3236931388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین088918213133قربانبارانیقاسم1792
3236951388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین08898455731780قربانبارانیمحمد1794
3236961388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371نهبندان56300265345630026534محمدتقیباغبانمجتبی1795
3237021388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین088903469955غالمحسنباقريمحمد حسین1801
3237051388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین088988188196براتبرات پورحسین1804
3237071388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین088989911837عبداهللابراتیبالل1806
3237101388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین088935904040عیديبراتیمحمد حسین1809
3237151388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین09407983522018ابراهیمبینواجواد1814
3237211388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین08892641638حسینجانیعلی اکبر1820
3237231388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین0888490690599علیجانجانیمحمد1822
3237271388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قاین65298713724عباسجانی بمرودغالم حسین1826
3237281388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347قاین652989322940علی گداجعفريحسن1827
3237291388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین652987999429علی گداجعفريعباس1828
3237301388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین65299331315غالمعباسجوان شیرمحمد رضا1829
3237311388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین65296844171111غالمعباسجوانشیرحسین1830
3237351388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین65298982392صاحب دادحجتی پورحسین1834
3237421388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین08893328613محمد حسینحسین خومحمد1841
3237441388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین088938507637علیحسینیحاتم1843
3237451388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین088940133051محمدحسینیحسن1844
3237501388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین65298824134یوسفحسینیمحمد1849
3237521388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366قاین0889901041266براتحسینی اسد ابادعلی1851
3237551388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین0888549156135محمدخانیناصر1854
3237631388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین08898988127قربانخوشایندناصر1862
3237651388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین08896702698غالمحسینداشگرخدامراد1864
3237661388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین088994753814غالمحسینداشگرمحمد1865
3237671388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین0889043906617حسن قلیدانشیهادي1866
3237691388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین652994198317در محمددري بهمن ابادمسعود1868
3237711388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347قاین65298918979غالمحسیندالکهمحمد1870
3237721388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین65298897105غالمرضادالکهمحمد1871
3237741388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین08893191707حسیندوستیحسن1873
3237771388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین088943011165محمددوستیرضا1876
3237801388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین0889340609125حسیندوستیعلی1879
3237811388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین0889064016298محمددوستیعلی1880
3237821388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین088989908834علی اکبردهقانحسن1881
3237831388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین6519936431844علی اکبردهقانمهدي1882
3237851388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین652991959715محمدرجبی بمرودعلی1884
3237861388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین224854087612072حسینرحیمیمحمد1885
3237911388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین652992475220عباسرضاییعلی رضا1890
3237921388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین6529682546945محمدرضایی بمرودابراهیم1891
3238021388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین0888380801379رجبزارعیبرات1901
3238081388/10/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین652991509549علیزنگنهحیدر1907
3238391388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بیرجند563994882548علی اکبرعلی زادهنورالدین1918
3238401388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337نهبندان563961808649حسنمرادپورعلی1919
3238411388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350نهبندان5639462515702عباسقربانیعلی1920
3238541388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین088968497934رضاصائبینادر1933
3238611388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360قاین088935668851حسینطرازيمحمد رضا1940
3238631388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین652972262983عباسعباسیعلی اکبر1942
3238641388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08894191329حیدرعباسیمحمد1943
3238651388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین0888780419928شیر علیعبدي اسد ابادمحمد1944
3238711388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347قاین652989313131علیغالمحسینی بمرودحسن1950
3238741388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین6529664084433ابراهیمفتاحی زادهمحمد صادق1953
3238791388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین652994702732جان میرزاقادريحبیب اله1958
3238801388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین6529693394849جان میرزاقادريرمضان1959
3238851388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین088939518723علی اکبرقندي نوقابمهدي1964
3238921388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347قاین0888779771864محمد علیگریمنجیحاجی قربان1971
3238941388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین08892872874رمضانگلیجعفر1973
3238991388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345قاین08895833824اسد الهمهماندوستعبداله1978
3239011388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08800000000عیسیمیرزاییابوالفضل1980
3239081388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین65299153031حسیننوروزيمحمد رضا1987
3239091388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین6529682521943حسیننوروزي بمرودحسن1988
3239161388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین07312853443005براتوحید پورحسن1995
3239251388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین65298584667باقریاريغالمحسین2004
3239271388/10/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قاین65298712512باقریاري اردکولمحمد2006
3240401388/10/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335بیرجند06524392099ابراهیمپرویزي فرموسی2036
3240411388/10/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح7 بیرجند52397912877حسنکیانیابراهیم2037
3242671388/10/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371فردوس08500861670850086167غالمحسینآرمیدهمحمد2077
3242681388/10/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370فردوس08500783500850078350خدادادآژندجواد2078
3242691388/10/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1372فردوس08500992420850099242محمد ولیآسودهاحسان2079
3242771388/10/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1373فردوس08501206160850120616علیپورشهریارمحمد2087
3242811388/10/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371فردوس08500823410850082341محمد رضادباغمحسن2091
3242921388/10/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1372فردوس08501098170850109817اسمعیلشریفعلی رضا2102
3247111388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1326بشرویه08597081791حسیناگبري زادهغالمرضا2202
3247121388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بشرویه0859810178189حسینالهام بخشمهدي2203
3247131388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1328بشرویه085971454361تقیامیدفرعلی2204
3247151388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348بشرویه085977914921غالمحسینباقريعلیرضا2206
3247321388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بشرویه08598199497محمدغالمیعلی2210
3247331388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364بشرویه085997327115علی اکبرقاسم پوررضائیمصطفی2211
3247411388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352بشرویه085979655849غالمرضامحمدزاده مقدمعلی2215
3247451388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بشرویه0859811727344محمدرضامیرودنگحسین2216
3246131388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاینات088865528214قربانبذرافشانحسن رضا2225
3246221388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاینات088961163713نظرعلیتخم کارحسین2234
3246321388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343بیرجند06524986821حسینحاجی آباديعلی2244
3246361388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاینات088959861436محمدحسینحاجی زادهعبدالحسین2248
3246371388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371بیرجند06402648670موسیحبیبی برکوكادریس2249
3246591388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاینات08887293671818ابراهیمزراعتکارمحمد2271
3246691388/10/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349بیرجند06523698552محمدعباسیغالم رضا2281
3248141388/10/26کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366ح7 بیرجند5239929955285عبداهللاعبرانیمحمد امین2365
3248151388/10/26کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344ح2 درمیان523974939643غالم نبیتباینیمحمد2366
3248161388/10/26کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370ح3 درمیان52300179965230017996محمدتباینیامین2367
3248351388/10/26کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344بیرجند06520330246محمودمداحیموال2383
3251031388/11/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365ح 2 درمیان523992212817محمدساالريفرامرز2518
3251841388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348بیرجند52395044821101براتاسماعیلیمحمدرضا2519
3251851388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356سربیشه0651549418850محمدامامداديرضا2520
3251861388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364بیرجند06532842097عباس علیامیر ابادپزادهجواد2521
3251871388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بیرجند0650610350716حسنامیر ابادیزادهمهدي2522
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3251881388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قائن08896969696محمدعلیتنومندرضا2523
3251891388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343بیرجند5239289761340برات اهللاخسرويمحمد2524
3251901388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بیرجند06525112441علیدلیلیجواد2525
3251911388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند06518901792172حسنرضاییحسین2526
3251921388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بیرجند06531467115907محمدعلیسنبلیمجتبی2527
3251931388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بیرجند523995401115صفرطالبیحسین2528
3251941388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362نهبندان56399239112محمدمحمدي پورعلی2529
3251951388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356بیرجند0651287022464حسننخعیعلی2530
3251961388/11/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348بیرجند06529641841درمحمدنخعیمحمدرضا2531
3254441388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح2 درمیان5239918562138غالمرسولساالريمحمد فاروق2542
3254771388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح7 بیرجند52391879912338براتاحمد زاده طبسعطاء محمد2545
3254781388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح7 بیرجند52392212351334علماسماعیلی فوركامان اهللا2546
3254791388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح7 بیرجند523963720286رحمت اهللاپرناكعبدالحمید2547
3254801388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح7 بیرجند523992404184محمد ابراهیمچکیعلی محمد2548
3254811388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370ح2 درمیان52300259135230025913مصطفیچکیمحمد رضا2549
3254821388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365ح7 بیرجند523992384164محمد حسنچکی فوركحامد2550
3254831388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح7 بیرجند52392210061311محمد عثمانچکی فوركمحمد رحیم2551
3254841388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2 درمیان5239155372340عبداهللاچکی فوركمحمد رضا2552
3254851388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح7 بیرجند523963531550محمد حسنخالقیعبدالکریم2553
3254861388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح2 درمیان52391870372242محمد حسنخالقی طبسعبدالرحیم2554
3254871388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367ح7 بیرجند5239963215292غالمرضاخسرويعبداهللا2555
3254881388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح7 بیرجند523960014714محمد رسولخسرويقادر2556
3254891388/11/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح3 درمیان52395051871170ورقهنوغابمحمد آذري2557
3255431388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین652986250110حسناسکندريمحمد2608
3255441388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370قاین08801118360عبد الهبراتیمحمد2609
3255451388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین6529633901385حسنپیر پایهانمحمد حسن2610
3255461388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330قاین6529672192107محمدتوکلی نسبمحمد حسن2611
3255471388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین088938515745غالمجانی اسدابادحسین2612
3255481388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین652991544315محمدجانی بمرودعلی2613
3255491388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین6529968458247غالمحسینجانی بمرودمحمد رضا2614
3255501388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین6529682422933حسنچوپانیمحمود2615
3255511388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین088987498054حسنچوپداراحمد2616
3255521388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین0888780834970قلیحسین پورولی2617
3255531388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345قاین652988407659محمد علیحیدريعلیرضا2618
3255541388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1325قاین08888806261329حسینروحیغالم نبی2619
3255551388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین088989390158محمد رضاضابطهمحسن2620
3255561388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین65299065175عباسعلی اکبري زهانرضا2621
3255571388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین652991557528حسینغالم حسینیمحمد2622
3255581388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین08894098625قاسمقاسمیابوذر2623
3255591388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359قاین0888490682598قاسمقاسمیامین اله2624
3255601388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین088963161112خلیلگلی اسد ابادمحمود2625
3255611388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین08898404581268محمدمحمديعلی اکبر2626
3255621388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین088931150183حاجیموالئی بهلولیعلی مراد2627
3255631388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین0887276168386موسینادي اسد ابادباقر2628
3255641388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین088970196241عید محمدنباتیمجید2629
3255651388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین65298906883غالمرضاهمدانی درحمحمد رضا2630
3255661388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347قاین088978006417غالمحسینکاظمیامیر2631
3255671388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین0731504909345محمدکمائیاسماعیل2632
3255681388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334قاین65298435823حاجیکوتاهرضا2633
3255691388/11/15کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین65299077853محمدیاريحسن2634
3257031388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370بشرویه08500648210850064821عباسکرمیرسول2718
3257041388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353بشرویه085980290632محمدنوروززادهمهدي2719
3257051388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365بشرویه0859962962690محمدنوروززادهحسین2720
3257061388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بشرویه085980738154عباسعلیمهدي زادهحسین2721
3257071388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بشرویه085984322157علی اکبرمنصوري فرمهدي2722
3257081388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340بشرویه08589907091497محمدمتقیرضا2723
3257091388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بشرویه085984211892رضاعلی جانیحجت2724
3257101388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بشرویه085983737814حسینعسکريحسن2725
3257111388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338درگز0779318651164رستمرستمیاسمعیل2726
3257121388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340بشرویه085907233990رضارحیمی پورمحمد2727
3257131388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1326بشرویه085970777622حسینحیدرزادهمحمد2728
3257141388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345بشرویه085905217679حسینحسین زادهحسن2729
3257151388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352طبس083971768721فیض الهجمشیدي مقدمحمیدرضا2730
3257161388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360طبس083974167724فیض الهجمشیدي مقدماحمدرضا2731
3257171388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بشرویه0859963802774علیتوان بخشهادي2732
3257181388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بشرویه085984139120محمدبرکاتیمهدي2733
3257191388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367بشرویه08599698351377رضاباقري مقدممحمد2734
3257201388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356بشرویه08598269614رمضانعلیباقريمهدي2735
3257211388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353بشرویه0859802108258رجبعلیاکبرزادهحسین2736
3257221388/11/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371بشرویه08500908730850090873علیابدانمحمد2737
3261921388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345قائن000000000023عید محمدآهنیحسن2764
3261961388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قائنات08899303330علیرضابرومند نسبمحمد2768
3261971388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قائنات08899310380علیرضابرومند نصبحسن2769
3261991388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین06526337149مختارخروجیعلیرضا2771
3262081388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین0889081336918علی محمدشیرداد بهلولیجواد2780
3262111388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1372قائنات08801624300مجتبیصبوحیعلی2783
3262151388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370قائنات08800951720نوروز علیغیرتیاسماعیل2787
3262161388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قائن08882246105710اسدالهفاقديمحسن2788
3262181388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1372قائنات08801577000محمد حسینقدرتیمجتبی2790
3262201388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366قائنات08898659300بکادرپورعلی2792
3262251388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331قاین08891740755اسداهللامحمد پورمقدممحمد اکرم2797
3262271388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369قائنات08800512560علیمختاريمحمد2799
3262311388/12/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370قائن64023533610محمد حسینملک آباديعلیرضا2803
3262581388/12/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332بیرجند06524303511محمدعلیسیدآباديغالمرضا2824
3262941388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371قاین65200047740امان الدینآسیابانضیاءالدین2846
3263121388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین65298632146حسیناسماعیلیهادي2864
3263331388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین65298588919امیر جانجانیمحمد ابراهیم2885
3263501388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین65298760067اسماعیلچوپانیغالم احمد2902
3263601388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین6529692691782فیض محمدحسنیمحمد2912
3263691388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341قاین65298681947عبد العظیمحسینی بهمن آباداحمد2921
3263701388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371قاین65200041030احمدحسینی بهمن آبادعبد الرحمن2922
3263731388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاینات073013448213568غالمعلیحسینی نژادابراهیم2925
3263851388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368قاین08800339590خداداددادي بهمن ابادغالمرضا2937
3263861388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366قاین6529980113106خداداددادي بهمن ابادمحمد حکیم2938
3263961388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین65299467484دین محمددرویشیمسعود2948
3264631388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347قاین652989339312ابونصرقادري بهمن آبادخدانظر3015
3264781388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین07012864821271سیف الهکاظمیحسین3030
3264941388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین652994206825محمدمحمديحمید3046
3264991388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337قاین65298511356محمدمحمدي فندختنور الدین3051
3265001388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347قاین652989343116محمودمحموديمحمد حسین3052
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3265051388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین652992417519ابراهیممحمودي بهمن ابادرمضان3057
3265061388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین65299373155رمضانمقداديدین محمد3058
3265121388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین652996916053نصر الهنصر اللهیعبد الرحیم3064
3265211388/12/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347قاین65298933013رمضاننیکی  بهمن ابادغالم احمد3073
3265811388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین6529767207428غالمرضااکبريمحمد3087
3265821388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قاین6529768165524عباسعلیاللهی تجنودابراهیم3088
3265831388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین652992664127عباسعلیاللهی تجنودمحمدعلی3089
3265841388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین65299500285عباسعلیالهی تجنوداکبر3090
3265851388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333قاین65298404864اسحاقالهی گزختخداداد3091
3265861388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین6529767924500غالمحسینباختهمحمد علی3092
3265891388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین08856055212غالمرضابنی اسديمحمد رضا3095
3265901388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354سبزوار07926217611218سلمانبیگیمحمدحسین3096
3265921388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین088935159727حسنتابشاسماعیل3098
3266001388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین652998322847داد الهحسینی گزختحسن3106
3266021388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین0889835802803داد محمدحسینی گزختعلی اکبر3108
3266071388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین652998329554حسینحیدريروح اله3113
3266101388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336قاین65298494323شیري جانخزاعیعلی3116
3266111388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358قاین00888258137010حسینخزاعیعلیمراد3117
3266121388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338قاین65298566417موسیخزاعیعیسی3118
3266131388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین06529896427اکبرخزاعیمحمد3119
3266201388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین652992655018عباسدهقان گزختمحمد حسین3126
3266361388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364قاین0889832587481محمدعابدعلی3142
3266371388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345قاین65298868934ابراهیمعابد گزختاسماعیل3143
3266381388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین6529768459553غالم نبیعابد گزختجعفر3144
3266421388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1371قاین65200079860محمدعابدياسماعیل3148
3266461388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین65299500366غالم رضاغالمی گزختداود3152
3266631388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین088624535511حسینمیريحسن3169
3266651388/12/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین6529767622470حسینمیريگلزار3171
3270671388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357قهستان523988903110رضاباقرياحمد3201
3270691388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند06503647402564حاجی محمدیداله پورعلیرضا3203
3270171388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح5بیرجند0651287561515غالمسیروسیاسماعیل3205
3270431388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348ح5بیرجند06522195611محمدحسینیوسفیعلی3207
3269811388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح5بیرجند523995643118غالمرضاآراممحسن3208
3269821388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح1زاهدان36211364871497حسینابراهیمی اولعلیرضا3209
3269841388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366ح7زابل36600424810محمداردونیاحمد3210
3269911388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370ح5بیرجند06401967130خدامرادپرورش سمیعیاحمد3211
3269921388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335ح5بیرجند06513037711559نظرپرورش سمیعیخدامراد3212
3269941388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351ح5بیرجند065138301351محمد حسینحسنیحسین رضا3213
3270021388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368ح5بیرجند06400179400رضاحسینیموسی3214
3270061388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2بیرجند06521078778محمد رضاحسینی محمديغالمرضا3217
3270081388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366ح5بیرجند0653339003362عباسحمامیمهدي3218
3270141388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح5بیرجند0653935036116علیساالريجواد3219
3270181388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354ح5بیرجند065296898824محمدحسنشاه زهیمحمدرضا3220
3270351388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339ح2نهبندان56398800823حسنمحموديمحمد3222
3270761388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350نیشابور0106271255558حسینافتخاريرمضان علی3228
3269851388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بیرجند065303864111ابراهیماسماعیلیاسماعیل3231
3269881388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند06530337458محمدحسینبخشیقربان3233
3269961388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355بیرجند06522381063نورمحمدحسینیحبیب اله3236
3269971388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند065333555517اسماعیلحسینیحسین3237
3269991388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369بیرجند06401785370اسماعیلحسینیعلی3238
3270001388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند06530351284علیحسینیفضل اهللا3239
3270011388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح7بیرجند523954701738غالمحسینحسینیمحمود3240
3270031388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح5بیرجند065304275211حسنحسینیمهدي3241
3270111388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1337بیرجند06530633011علیدرکیمحمد3243
3270151388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350بیرجند0651405947835ولی اهللاساالريحمیدرضا3244
3270241388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345بیرجند06530211192حسینعلیعباسیرسول3248
3270261388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358بیرجند065297144118محمدعلیعباسی فردحسین3249
3270281388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341درمیان523985459918محمدجانکردکوهستانخدارحیم3250
3270291388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند06530417135ملنگکریمی زادهمحمدرضا3251
3270311388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند06530373766محمدمحمديرضا3252
3270391388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356بیرجند0651397383354دادخدامیريمحمد3253
3270401388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند06519159532308علی اصغرنادي بهلولیمصطفی3254
3270271388/12/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1323ح 5 بیرجند06529927065الهیارعزیزي بهلولی احمديعلی اکبر3257

3282721389/01/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363بیرجند52397924021غالمرضاخلیلیرضا14
3282731389/01/08کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند5239492611439ابراهیمصفريناصر15
3285171389/01/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاینات0650764846786احمدپیشه جو اوجانمحمد21
3285191389/01/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاینات08863757122غالمرضاساالريمجید22
3285201389/01/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاینات088994809769ناصرکاظمیمهدي23
3284291389/01/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح 7 بیرجند5239164738473نوراهللاسماعیلیحمید رضا35
3285181389/01/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330قاین65298314447عبدالهدرویشیدین محمد48
3292681389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344ح2 درمیان523962732034نور احمداحمد زادهابراهیم143
3292691389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348ح2 درمیان5239196370401محمدجهان بینمحمد حسین144
3292701389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح 2 درمیان523993307393غالمحسینحسن زاده طبسعبداهللا145
3292711389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح2 درمیان52395949107حسنحسینی کالته نوعزیز146
3292721389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2 درمیان52391858242122احمدرحمانی طبسیوسف147
3292731389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح 7 بیرجند52391889712436محمد علیصادقی طبسمحمد امین148
3292741389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1369ح 7 بیرجند09209775290محمد رضاصفاري درمیانعلی اکبر149
3292751389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح7بیرجند52395062051272غالمعباسیمحمد حسین150
3292761389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح2 درمیان52391850182041محمد یوسفعظیمی آوازسر افراز151
3292771389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343ح 7 بیرجند523958008121تاج محمدقطب درمیانغالمرضا152
3292781389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344ح7 بیرجند52396270375محمودمحموديبرات153
3292791389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351ح2 درمیان52391878432323نوراهللامحمودي طبساسماعیل154
3292801389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح2 بیرجند523963529348عبیداهللامحمودي طبساسماعیل155
3292811389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح3 درمیان52397903964یحییناصريعبدالکریم156
3292821389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364ح7 بیرجند523996475084یحییناصرينوراهللا157
3292831389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358درمیان5239155879390محمد رسولکاوسیاسماعیل158
3292841389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح7 بیرجند52395996713محمد رحیمکاوسیغالمرسول159
3292851389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح 7 بیرجند52396411534احمدیعقوبیعبدالرحمان160
3292861389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358ح7 بیرجند52396825501محمدیعقوبیغالم161
3292871389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح 2 درمیان5239266735501رمضانیعقوبیمحمد امین162
3292881389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح7 بیرجند5239267014529رمضانیعقوبیمحمد گل163
3292891389/01/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح7 بیرجند52395979114عبداهللایونسیمحمد164
3293431389/01/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین04915368601024مالکبرزگرهدایت اهللا175
3293441389/01/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366قاین0889956235263محمدخاوريباقر176
3293451389/01/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342اردبیل14615789061684خانعلیصادقی آلدوزگهعلی177
3293461389/01/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365اردبیل146760625969علیصادقی آلدوزگهموسی178
3293471389/01/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین088799916429غالمحسنمحمد پور اسفدنعلی رضا179
3295281389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370بشرویه08500726700850072670علیباقريامید186
3295291389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333بشرویه085972860916غالمحسینپناهیغالمرضا187
3295301389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341بشرویه0859756831179غالمحسینرجبی مقدممحمد188
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3293971389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342بیرجند06524658468رضاالونديمحمد212
3293981389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348بیرجند06521062344مرادبراتیعلی213
3293991389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بیرجند06521107461مرادبراتیمحمود214
3294001389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1328بیرجند06524211211عید محمدبنی اسدي نژادعلی اکبر215
3294011389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353بیرجند0651781371219حسینبهره برمحمدرضا216
3294021389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349شمیران045277200123علی اکبرجبلی فورگعلیرضا217
3294031389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330بیرجند06524249964محمد حسنخیر آباديمحمد حسین218
3294041389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341قوچان0871766930491محمدداوديخسرو219
3294051389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339بیرجند06525872081محمددهقانیعلی اکبر220
3294061389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339بیرجند06524552201محمد حسینسورگیمحمد حسن221
3294071389/01/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بیرجند065248002011محمدعلی آباديغالمرضا222
3295771389/01/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند06525163433حسیناحسینیمحمدرضا310
3295851389/01/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348بیرجند06520390819رمضانخسروي گیو شادمحمدرضا317
3295881389/01/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359بیرجند0651852730763غالمرضادهنوئیمحمد320
3296061389/01/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند06518914932304ذوالفقارکوچیغالمرضا338
3296151389/01/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بیرجند06525196445محمدنادياسداهللا347
3296211389/01/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368بیرجند06400988000علینیازيمحسن353
3296241389/01/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354نهبندان0563962296139غالمرضاهنرمندمحمد356
3296351389/01/22کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332فردوس08596129108غالمحسینطالبیسلیمان360
3298731389/02/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352قاین06526220460علیشکاريحسین422
3299611389/02/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368فردوس08500265470رضازارع مصعبیعباس466
3299621389/02/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس085954665987غالمرضاسرمديحسین467
3299641389/02/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345فردوس08594971432محمدرضاشرافتحسین469
3299791389/02/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس0859919129226مختارمرادي خانکوكحمیدرضا484
3299821389/02/14کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364فردوس0859868656237اله بخشنوذري تاجکوهعلی487
3306291389/02/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بشرویه0859856623142سیدعبدالههاشمی محترمسید مرتضی522
3307981389/02/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340ح2 درمیان52391822051663نور احمدآذري طبسغالم526
3307991389/02/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356ح7 بیرجند5239075301539رجبپارسائیمحمد اسماعیل527
3308001389/02/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359ح7 بیرجند52391465612671محمد یوسفدهقانی درمیانمجید528
3308011389/02/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح3 درمیان52397812731احمددوستی نوغابغفا ر529
3308021389/02/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح2 درمیان523963283929نور محمدرمضانی طبسمحمد ابراهیم530
3308031389/02/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348ح3 درمیان523975681326شهاب الدینشعبانیذکر اله531
3308041389/02/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361ح2 درمیان52395961231محمد رسولغفاريحسین532
3308051389/02/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335ح2 درمیان523961704117مصطفیغفوري طبسغالم533
3308061389/02/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1370ح2 درمیان52300105845230010584براتمحموديهاشم534
3308071389/02/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352ح1 درمیان5239074836492محمد حسینناديمحمد رضا535
3308081389/02/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342ح7 بیرجند523962467414محمدیوسفیغالمرسول536
3308191389/03/20کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1327فردوس08596050279عباسآموزيمحمد562
3310301389/03/26کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361زاهدان36215300611392محمد کلوختجلیلیحامد572
3312421389/03/29کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356بیرجند52391890212441مهديعباسی طبستاج محمد575
3314041389/03/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356قاین07012864821371سیف اهللاکاظمیحسین584
3315631389/04/06کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342بیرجند06521966161ابراهیمبنی اسديیوسف590
3318791389/04/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343بیرجند06522031245حاجیدهقانیعلی اکبر635
3318861389/04/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347بیرجند06523661989حسینصحرانوردغالمرضا642
3318871389/04/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333درمیان523961458114رمضانعباسی طبسمهدي643
3318231389/04/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین08898085213محمد علیفاطمیمجتبی653
3318661389/04/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348درمیان523987184115نوروزحسن زادهحسین656
3318681389/04/13کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند0650554418355حسنعلی نژادعلی658
3319461389/04/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346فردوس085927131548علی اکبرجهاندارمحمدباقر664
3319491389/04/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361فردوس0859353801778علی براتوطن پرست نودهرضا667
3320501389/04/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332بیرجند06520120191نور محمدشهریاريعلی671
3320511389/04/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352درمیان523987917610محمد حسنصالحیعلی جمعه672
3320521389/04/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351برجند523915664661عبدالهعبدلیمحمد673
3321681389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355ح5بیرجند06530845442ترخعلیجعفريغالمرضا677
3321691389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349ح5بیرجند06530799151ترخ علیجعفريمحمد678
3321711389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح5بیرجند065304091110یارمحمدحسینیغالمرضا680
3321721389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح5بیرجند06530309832حسینحسینیمهدي681
3321601389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349بیرجند065136357838محمددرحیاسحق686
3321611389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بیرجند065333553915عباسریشه کنحسن687
3321621389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366بیرجند065336135134حسینقاسمیعلیرضا688
3321631389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361بیرجند065297440618محمدحسینمقیمیمحمد689
3321361389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348بیرجند0651738822106علیحجازيحمیدرضا694
3321431389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340بیرجند06529574635غالمحسینحسینیمحمد701
3321441389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346نهبندان56397354658عبدلدهقانیقربان702
3321461389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358درمیان5239429340123محمدزینلیعلیرضا704
3321491389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342بیرجند06521969425محمدلبیبعلیرضا707
3321641389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364بیرجند06533566519علیساالريمحسن716
3321651389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1372بیرجند06403458160640345816نظرساالريمرتضی717
3321661389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362بیرجند065303798816نظرساالريمهدي718
3321671389/04/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368بیرجند06400336280640033628عباسشازهی درحمحمد باقر719
3323191389/05/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363ح7 بیرجند523979507142غالمحسنخسرويابراهیم720
3323201389/05/09کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366ح7 بیرجند523992590963غالمرسولیوسفیمحمد امین721
3328291389/05/18کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360ح7 بیرجند52396359434جمال الدیناحمد آباديقربان748
3330091389/05/25کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1368بیرجند06400656780سیدمحمودنقرکیسیدابوالفضل768
3333391389/06/01کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349فردوس08586871199735حسنخورشیدي سلطانیمحمود778
3334201389/06/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345فردوس085949650327رضاکارگرحسین789
3334211389/06/03کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362فردوس523990869920غالمرضامحتشمیمحمد790
3335441389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330نیشابور10636690653محمدایرانی شهريعزیز832
3335451389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346بیرجند56392689314734غالمرضابلورينعمت اله833
3335461389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند56397924934احمدجعفريخدابخش834
3335471389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356بیرجند0651444772942برفیجمالزهیعبدالحمید835
3335481389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند0651434203220علیخرم روزحسین836
3335491389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351بیرجند563961821362علی اکبردره کیغالمرضا837
3335501389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360نهبندان563972544311گل محمدسعادتحسین838
3335511389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359زاهدان3621479023194خدابخششازهیرحمت اله839
3335521389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362زابل23م3674083590غالمعلیصیادحسین840
3335531389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357بیرجند56392662114463محمدغالم حسینیبهمن841
3335541389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1360بیرجند56392682814669غالمرضاقاسمیجواد842
3335551389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361نهبندان5639279931434غالمرضانیکرومرتضی843
3335561389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363نهبندان563992873586علیهاشمی نژادابراهیم844
3335571389/06/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364نهبندان563992824737رضایوسفیموسی845
3344221389/06/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351فردوس085888525589قاسمآزره گزحسن896
3344231389/06/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365اسفراین063988314111موسی الرضااصالنیانمرتضی897
3344241389/06/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338مشهد094440012413موسیبهرامیرسول898
3344251389/06/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356مشهد093227891464671رسولبهرامی گوشامیر899
3344261389/06/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363مشهد0943542911857رسولبهرامی گوشعباس900
3344271389/06/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364مشهد09460141591185رسولبهرامی گوشعلی901
3344281389/06/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361تربت جام073219082771محمدرضارضاپوررونجاحمد902
3344291389/06/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364مشهد09457881935633غالم حسینقلی زادهمجتبی903
3344301389/06/21کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس0859326381181علیمرادي حسن آبادمحمد904



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
3344361389/06/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1364تایباد074982271620عبدالهجهان بیگینصراله913
3344371389/06/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350بیرجند06524924951غالمحسینخسرويمحمد914
3348161389/06/31کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348ح3 درمیان52396296173غالمخزاعیاحمد936
3351501389/07/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362ح5 بیرجند523978934724محمدخسرويیاسین949
3351511389/07/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351ح7 بیرجند523954291015غالمرسولعبدالهیحبیب اهللا950
3351521389/07/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350ح2 درمیان52395857681محمد کریمعبدالهیحسین951
3351531389/07/04کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365ح7 بیرجند523992388468محمدقطبیغالمحسین952
3465401390/04/19کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین0889913099115سید محمددلدارسید ابراهیم2604
3467241390/04/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین08892289734اسماعیلاسماعیل پوربرات2616
3467251390/04/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین08890834791132براتاسماعیل پورحمید2617
3467261390/04/23کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین088981287117محمد حسینعبداللهیمهدي2618
3468921390/05/10کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین08892646004اسماعیلآبیاريعلی اصغر2638
3469491390/05/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357ح5 بیرجند523959082610محمد یوسفرجبیعلیرضا2643
3469501390/05/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358ح7 بیرجند52395071711367نور احمدشعبانیعبدالغنی2644
3469481390/05/11کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333ح3 درمیان5239279578763غالم حسیناسدزادهعلی رضا2645
3471031390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین088906145942غالمرضادروازبان زادهعلی2652
3471061390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1335قاین08891996551غالمحسنحسنیخدابخش2653
3471151390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331قاین088916685410حجی علیبیکسمحمدعلی2654
3471161390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341قاین08892427126غالمجانی اسدآباداسداهللا2655
3471111390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354قاین08882457425674محمدآبیاريحسین2656
3471181390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1323قاین088912830831غالمحسنرحمتیحسین2657
3471121390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین0889011532150حاجی ابراهیمابراهیم زادهمحمدحسین2658
3471281390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354زابل3673485741300موسیعرباحمدعلی2659
3471391390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1338قاین08892196052عباسنصیري سورگحسن2660
3471131390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334قاین0888397267109محمداطهریانحسن2661
3471201390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341قاین088924957134محمدعلیسروريغالمحسن2662
3471171390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1361قاین0888484666292ابراهیمخونیکی نژادفضل اله2663
3471411390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین088925977119محمدنمازياحمدرضا2664
3471311390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330قاین08894970285براتقادريمحسن2665
3471321390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین0889006482161غالمرضاقاسمی قاینمحمدعلی2666
3471271390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین088902736694حسنعباس پورمقدمعلی2667
3471231390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین08897092624کریمصمديحسین2668
3471361390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین0888985924101قربانملکی نژادمحمدحسین2669
3471421390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین08897624147علیوالیتیعبداله2670
3471351390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345مشهد09348708372924محمدمسعوديرضا2671
3471401390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344قاین08892764391شریفنظامیغالمحسین2672
3471301390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343قاین08892640155محمدفیروزي سفتوكعباس2673
3471221390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین08894349056حسنشاديعلی2674
3471331390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1334قاین088951791633علیجانمحمديحسین2675
3471341390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قاین65298624989براتمحمدي مولودغالم عباس2676
3471431390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین08882593957137ابراهیمکوهیعلی2677
3471381390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1331قاین08891735242محمدحسیننصیريابراهیم2678
3471371390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1350قاین0888577834706غالمعلیمنجم رادهمحمدرضا2679
3471291390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1339قاین08892325392علی محمدعلیجانیمحمدحسن2680
3471441390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین08895874505اله یاریعقوبیمحمدعلی2681
3471191390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1327قاین08891485895قربانرهنماعلی2682
3471141390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346قاین0889007081221غالمرضااکبرنژادمحسن2683
3471211390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346میانه153302891519علیسلیمانیعزیزاله2684
3471261390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1348قاین08893026187علی اکبرطاحونه بانمحمدرضا2685
3471251390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1354بیرجند0650764791781کریمصمديمختار2686
3471241390/05/16کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342قاین08886147214کریمصمديعباس2687
3473151390/05/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1362قاین088941397514رضانژاديمهدي2700
3473161390/05/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340قوچان0870899872807علی اکبروکیل زاده بگلرابوالقاسم2701
3473201390/05/17کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1366قاین08898524642469ابراهیممقصوديحسین2702
61880301390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1323فردوس0859203905317کریمخاتمی نیاحسین2748
61880381390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1356فردوس0859309614215رجبعلیبخشیدهجواد2749
61880171390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1344فردوس085964864813رحیمفیضیعلی اکبر2750
61880371390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345فردوس08596516061علی براتبهمدي طاهرآباداسماعیل2751
61880361390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس0859299074232ذبیحپژمانغالمرضا2752
61880411390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358گناباد56299275237فرهادآزمودهمحمد2753
61880131390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1342فردوس0859257851256عباسمیرزائیغالمرضا2754
61880271390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1315فردوس0858928892102محمدزراعتیحسین2755
61880281390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1357فردوس0859314189192قرباندیاري خانکوكکاظم2756
61880161390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1359فردوس0859326403183محمدعلیمحب رادحسین2757
61880181390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340فردوس08594766506حجی رضاغالمیمحمدعلی2758
61880111390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353مشهد0942362896928محمدنخعیعلیرضا2759
61880091390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351فردوس085888532896شعبانکارگر باغستانمحمدعلی2760
61880191390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355فردوس0858877236271حسینعبديعلی2761
61880291390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1332فردوس0859224139152اسدالهخادمیمحمدباقر2762
61880391390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1341فردوس085925171339حسنارجمندمحبیحسین2763
61880321390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365فردوس085994338023نجفعلیحسین پورهادي2764
61880231390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347فردوس085927496916قدرت الهشریفیمحمدحسین2765
61880261390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1346فردوس08592709209غالمحسینسلیمعلی اکبر2766
61880101390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351فردوس0859291464119محمدعلینقی زادهرضا2767
61880081390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1336فردوس08586746968492علیمرادکاویانیماشااله2768
61880211390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347فردوس0858940906411محمدتقیصفريعباسعلی2769
61880331390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333فردوس085922623931سیدرضاچاوشیسیدعباس2770
61880151390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1347فردوس08586812859154غالمحسینمحمودزادهحسین2771
61880221390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1340فردوس08596394876علیصبرينصرت اله2772
61880351390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345فردوس08594979092رمضانتقی زاده دوحصارانابراهیم2773
61880241390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345فردوس085869081010099غالمحسینشریفعلی اکبر2774
61880251390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1352فردوس085929364520شعبانشرعیعلی2775
61880341390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353فردوس08588058393329غالمحسینجمالعلی2776
61880311390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1343فردوس0858724170857سیدجوادحسینی بغدادهسیدهادي2777
61880121390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1345فردوس0859269922260مرتضیمیرزاي قلیعلی2778
61880141390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1358فردوس085931793567علیمرادي حسن آباداحمد2779
61880401390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1330فردوس085960890516حسینآوریامحمد2780
61880201390/05/30کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1333مشهد094366595738حسنطوطی نژادمسلم2781
61882541390/06/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1355قاین08893708851ابراهیمارشادياکبر2810
61882561390/06/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1365قاین08898749991355غالمرضافالحتیقاسم2811
61882381390/06/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین088969624111علیحسینیمصطفی2812
61882401390/06/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1363قاین0889074704225ابوترابگلزاريابراهیم2813
61882551390/06/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1349قاین08893148611محمد علیاسداللهی ذولعلیرضا2814
61882411390/06/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1367قاین6529964517145غالمرضانوروزيجواد2815
61882391390/06/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1353قاین0888885237186زین العابدینعابدینیمحمد2816
61882621390/06/02کارگر عمومی سفت کاري (درجه 3)1351قاین088933173132علیعیسائی دشت بیاضمحمد2817

3112971387/11/07کارگر عمومی سفتکار درجه 13673بیرجند5639982438116رضاتقی پورمحمدرضا13
3112981387/11/07کارگر عمومی سفتکار درجه 13553نهبندان5639463058756حسینخانه بادمحمدحسین14
3112991387/11/07کارگر عمومی سفتکار درجه 13523زابل36707300871086قربانقاسمیسلطانعلی15
3113001387/11/07کارگر عمومی سفتکار درجه 13503نهبندان5639462515702عباسقربانیعلی16



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
3113011387/11/07کارگر عمومی سفتکار درجه 13583نهبندان563941056650عیسیمنصوري پوررسول17
3115461387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13653فردوس08598765351025رضاقلیآردینمحمد20
3115511387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13593فردوس08589261051881حسناسدي میرزاي قلیحسین25
3115551387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13513فردوس0859292339205غالمحسیناقبالی پورولی اله29
3115571387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13553فردوس085930396943حسینانگیزهجواد31
3115601387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13643فردوس085994641115رمضانبخشی خانکوكمهدي34
3115701387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13543فردوس08586840479429ذبیح الهخزیمهغالمرضا44
3115731387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13663فردوس085994710684محمدرضادانشورمحسن47
3115751387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13563فردوس08595449074محمدرستم پورحسن49
3115781387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13553فردوس08595379351غالمرضازارعیمهدي52
3115791387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13343فردوس0859231283211عباسزحمت کش خوبمحمدرضا53
3115811387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13433درگز0779471237303حسنساسانیعلیرضا55
3115931387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13513شمیران04528257511058علیفرهاديحسین67
3116111387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13603فردوس085933828231ابراهیمناصريجواد85
3116131387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13363فردوس08596257457محمدناصريمحدابراهیم87
3116141387/11/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13403فردوس08592482329کریمیزدانمهدي88
3118751387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13643قائن0889186669119رجبآهنجانرضا102
3118771387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13383قائن0888984766257محمد علیاشپز زادهغالمرضا104
3118781387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13483قائن088960205020غالمحسیناصغريمحمد رضا105
3118791387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13583قائن0888500890192حسینبراتیعلی106
3118801387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13513قائن08893336536حسینبراتیمسلم107
3118811387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13563قائن111111111131حسینبنفشهرضا108
3118821387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13673قائن088921615010علی اکبرجانیحاجی قربان109
3118841387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13513قائن088962667860جمعهچوپانیرمضان111
3118851387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13593قائن088939292739حسینقلیچوپانیمحمد حسن112
3118861387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13483قائن08896024254جمعهچوپانیمحمد علی113
3118871387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13583قائن0888276222391قربانحسنی اسد ابادعید محمد114

3118901387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13613قائن088888888829رمضانحکیمی نیاعلی117

3118921387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13493قائن08893191707حسیندوستیعباس119
3118951387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13483قائن08893089261رمضانسلطانی نوقابعلی122
3118961387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13593قائن088967047129خدارحمسمندريحسین123
3118971387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13613قائن08894087269رمضانفراقیعقیل124
3118981387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13613قائن088941097228محمد علیقاسمیحمید125
3118991387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13693گناباد09100372210حبیبگله دار بجستانیالیاس126
3119021387/12/18کارگر عمومی سفتکار درجه 13593قائن088966898110محمد رضانادريمیرزا محمد129

3128101388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13363حوزه2فردوس085944732412محمدافسونحسن رضا1
3130441388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13363بیرجند0650252012355غالمحسیناکبريمحمد حسین7
3130471388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13393بیرجند065258779818خدادادجان نثار مقدمابراهیم10
3130481388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13303قاینات0888787782382حسینجوقه ساالرعلی محمد11
3130541388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13383بیرجند0650698347183محمدعلیدهنويمحمد17
3130611388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13653درمیان5239965341143احمدفالحیبهروز24
3130641388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13403بیرجند065202595110علیلطفی فریزحسین27
3129231388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13613فردوس08596845122حسناسدي میرزاي قلیمجتبی32
3129351388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13583فردوس085967879210حسینجنگیمحمد44
3129391388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13563فردوس08596721078حجی رضاخوشیجواد48
3129431388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13623فردوس0859363910823حسینراحتیعلی52
3129441388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13633گناباد091988664717غالمرضارجبیمحمد53
3129461388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13593فردوس08593370491246حسنرحیم پناهعباس55
3129481388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13443قاینات088957186427غالم حسینرمضانی چاهکاله بخش57
3129501388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13403فردوس08590398893202محمدرمضانی چاهکغالمرضا59
3129511388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13553قاینات088965468928حسینرمضانی چاهکمحمد60
3129541388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13623فردوس0859363945826محمدعلیژولیدهکاظم63
3129551388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13463فردوس08596537492عباسعلیسفريرضا64
3129671388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13453فردوس0859270092277علیمداح سرندمحمدعلی76
3129681388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13393فردوس0859247392241محمدموحدي رادابوالقاسم77
3129731388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13553بجستان562980280150علی جاننیکنامیاناحمد82
3127531388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13573حوزه2فردوس08588339051769محمدابراهیمیرحمت114
3127551388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13173حوزه2فردوس08591569668محمداسديعلی اکبر115
3127561388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13153حوزه2فردوس0858858444560حسناسماعیلیغالمحسین116
3127571388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13473حوزه2فردوس08588315891540امان داراصغرنیاکاظم117
3127581388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13503حوزه2قاینات08896157482محمدحسنامامی کرقندامام داد118
3127591388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13563حوزه2فردوس08595447026غالمحسینبازيغالمرضا119
3127601388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13173حوزه2فردوس08591567716غالمرضاباقري نژادنصراله120
3127611388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13433حوزه3قاینات08895652442حسنبرشکیمحمد121
3127621388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13593حوزه2فردوس085955462030رضاقلیبیهقیحجت122
3127631388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13483ح2فردوس08595105221علیپهلوانغالمحسین123
3127641388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13653حوزه2فردوس0859929922230علیپیروز سه قلعهولی اله124
3127661388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13543حوزه1بیرجند065015455115378مهديچاحوضیمحمد125
3127681388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13133حوزه2فردوس085911214423حاتمحاتمیرجب126
3127711388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13643حوزه2فردوس085990265196حسن رضاخزاعیمجتبی127
3127721388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13433حوزه3قاینات08895682350براتخوش ریشعلی اکبر128
3127731388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13483ح2فردوس08588021042959عبدالهداشگرعلی129
3127741388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13493ح2 فردوس085950995896براتدولت شناسرحمت اله130
3127751388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13563ح2فردوس085954186135حجی حسینرادمحمد131
3127761388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13453حوزه2فردوس08588311471496غالمرضارحیم زادهاحمد132
3127771388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13563حوزه2فردوس08595407238کاظمرحیم زادهحجت133
3127781388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13553حوزه2فردوس085956973155محمدرضارحیم زادهعلی134
3127791388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13463ح2فردوس08595006594غالمرضارمضانیعلی135
3127801388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13613حوزه1فردوس0859353532751علیرمضانی چاهکغالمرضا136
3127811388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13593حوزه1فردوس08593348131023علیروشن ضمیرمهدي137
3127821388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13193حوزه2فردوس08591608236خدامرادزراعتیرمضان138
3127831388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13593حوزه2فردوس08595559684رمضانزراعتیمحمد139
3127841388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13703حوزه2فردوس08500578410محمدمهديزراعیهادي140
3127851388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13363حوزه2فردوس08594519301علی قلیزراعی مصعبیمحمد مهدي141
3127861388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13193حوزه2فردوس08591617818علیسرمديذبیح اله142
3127871388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13563حوزه2فردوس08595444864رمضانسکندري کریموعلی143
3127881388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13643حوزه1فردوس085992846284حسنسلمانیمصطفی144
3127891388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13613ح2فردوس0859569128256رضاسمیعیانمحمد145
3127921388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13563تایباد0749035099348حسنشجاعی رباطینادعلی146
3127931388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13433حوزه2فردوس085949198619علی اصغرشیردلاکبر147
3127941388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13503حوزه2فردوس085951469228غالمحسینصفرپوریوسف148
3127951388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13653حوزه2فردوس085993028928محمدصفريجواد149
3127961388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13593حوزه2فردوس085955632840موسیظهیريابراهیم150
3127971388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13693حوزه2فردوس08500414650محمدحسنظهیريرضا151
3127981388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13643حوزه2فردوس085993697115محمدحسنظهیريعباس152
3127991388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13413حوزه2فردوس0858858827597موسیظهیريمحمدحسن153
3128031388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13483ح2فردوس08588312871510محمدفرزانهغالمرضا154
3128041388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13523حوزه2فردوس085955204752علیفروتن سه قلعهمحمدتقی155
3128061388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13423ح3قائنات0888798210828اله یارمراديغیاث156
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3128071388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13653ح2فردوس0859920550369غالمحسینمرادي خانکوكعلی157
3128081388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13583ح1فردوس085931796170حسنمقنی عمروئیمحمود158
3128091388/01/17کارگر عمومی سفتکار درجه 13543حوزه 2فردوس0858860368751یحیینریمانیمهدي159
3133331388/01/23کارگر عمومی سفتکار درجه 13523بیرجند0650779037203عباسآذرنوشمحمد حسین163
3133341388/01/23کارگر عمومی سفتکار درجه 13463درمیان523975321026علی اکبربراتیمحمد164
3133351388/01/23کارگر عمومی سفتکار درجه 13423بیرجند0650630254332غالمحسینبهلگرديغالمرضا165
3133361388/01/23کارگر عمومی سفتکار درجه 13513بیرجند06531164892884غالمرضاخزاعی اسفزارمحمد رضا166
3133371388/01/23کارگر عمومی سفتکار درجه 13313بیرجند065216074355رجبخیاطغالمرضا167
3133381388/01/23کارگر عمومی سفتکار درجه 13663بیرجند0653252145190محمد حسندهجوعلی168
3133391388/01/23کارگر عمومی سفتکار درجه 13633بیرجند06519617421287حسنذوقیمهدي169
3133401388/01/23کارگر عمومی سفتکار درجه 13543بیرجند06521146283مرادرضاییمحمد حسین170
3133411388/01/23کارگر عمومی سفتکار درجه 13493بیرجند06530802472محمدقاسمیغالمرضا171
3133421388/01/23کارگر عمومی سفتکار درجه 13383بیرجند06530639627ابوالحسنمالداريمحمود172
3134221388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13613بیرجند06521233252محمدحسنی مرتضویهحسن173
3134231388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13663بیرجند5239963053276محمدخسرويعبدالجلیل174
3134241388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13633بیرجند523979531266علی اکبررسولیعبدالواحد175
3134251388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13613بیرجند523978490622علی اکبررسولیمحمد176
3134261388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13573بیرجند06522414334غالمحسینروغنیعلی اکبر177
3134271388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13383بیرجند06524508228حسینزمانیغالمرضا178
3134281388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13603بیرجند065225017320غالمحسینصبحیعلی179
3134291388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13583بیرجند06522432821غالمحسینصبحیمحمد رضا180
3134301388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13653بیرجند5239929114201مهديعباسی طبساحمدرضا181
3134311388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13643بیرجند52399660799احمدرضامالیی هندواالنحسین182
3134321388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13683بیرجند06400575780احمد رضامالیی هندواالنمحمد183
3134331388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13473بیرجند52396750582جهانگیریعقوبیخدابخش184
3134341388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13673بیرجند065336970087محمدیوسفیرضا185
3134351388/01/24کارگر عمومی سفتکار درجه 13633بیرجند065309445010محمدیوسفیعلیرضا186
3134991388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13493درمیان52301065495230106549اکبراحمد زادهحبیب اهللا196
3135051388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13653ح7 بیرجند5239929661256غلمحسینبزرامحمد حسن202
3135081388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13543ح7 بیرجند523954400127رمضانخسرويغالم محمد205
3135091388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13533ح7 بیرجند52392206111272عبداهللاچکیمحمد کلوخ206
3135101388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13473ح7 بیرجند5239074089420رمضانخسروينوروز207
3135121388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13643ح7 بیرجند5239933669152حقدادداورياسماعیل209
3135131388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13383ح3 درمیان52398442323علیرضادرخشیرمضان210
3135171388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13573ح7 بیرجند523954458119محمد رضاشبان سروعلیرضا214
3135181388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13653ح5 بیرجند5239929696259یوسفعباسی طبسمحمد امین215
3135231388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13543ح2 درمیان523963219736محمدناصمی طبساحمد220
3135241388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13693ح7 بیرجند06401240210640124021محمدناصمی طبسمحمود221
3134591388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13493ح3درمیان52398744099سلیمانترابیفریدون222
3134601388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13483ح3درمیان523987069161سلیمانترابیمنصور223
3134611388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13493ح3درمیان5239280673873حسنحسنیمحمد224
3134621388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13633ح7بیرجند523979618122محمد سلطانخسرويعبدالرحمن225
3134661388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13493ح3درمیان52398743443براتدودويعلی جمعه229
3134681388/01/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13453ح6بیرجند523986416014محمد اسحقملکیابراهیم231
3138701388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13383قائن0888788241425ابراهیمآهنیغال مرضا234
3138711388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13503قائن08896176002ابراهیمآهنیمحمد رضا235
3138721388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13533قائن088963911626حسن رضااسالمی نیامحمد رضا236
3138731388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13583قائن08882495786056براتاکبريمحمد237
3138741388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13513قائن08896247396براتاکبريمحمد رضا238
3138751388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13623قائن08896934554براتاکبريمهدي239
3138761388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13613قائن08896803615غالمرضاپیغامبرموسی240
3138811388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13483قائن08896032276غالم حسنجامی موسویهغالمحسین245
3138821388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13603قائن088967877430غالمرضاجامی موسویهمحمد246
3138831388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13493 قائن08896080838غالمحسینجامی موسویهمهدي247
3138851388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13513قائن08896177328محمد حسینجمالیاسحاق249
3138861388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13493قائن08896036185غالمعلیجمالیمحمد  رضا250
3138871388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13373قائن08895306533نورمحمدجمالیمیرزا حسن251
3138881388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13503قائن08896176436محمدچوبکیابرزاهیم252
3138891388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13553قائن088965455715یوسفچوبکیمحمد رضا253
3138921388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13463قائن08895836336غالمعلیحسینیمحمد رضا256
3138931388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13573قائن0888577923714سید احمدحفاظیسید مهدي257
3138961388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13393قائن08895470761محمدخواجوي موسویهدادخدا260
3138991388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13353قائن08895209926غالمعلیخوشخولقغالمرضا263
3139021388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13553قائن088964691047محمددهقانعلی266
3139041388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13383قائن088954127221عباسراستگوخدا مراد268
3139081388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13463قائن088958998415حسن رضازارعی موسویهمحمد علی272
3139091388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13653قائن088994961183علی اکبرزینلی موسویهغال مرضا273
3139101388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13533قائن088963267726رمضانستاره شناسغالمعلی274
3139111388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13553قائن088964686442رمضانستاره شناسماشاء اله275
3139121388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13283قائن08894878047غالمحسینسیاحابراهیم276
3139141388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13563قائن08896561508ابراهیمسیاحموسی278
3139151388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13483قائن0638639018566ابراهیمشفاعتمحمد رضا279
3139171388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13543قائن088964592219محمدضمیريعلی اصغر281
3139181388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13383قائن08895368482غالمحسینعاقلرحمان282
3139191388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13513قائن088962165931علی دوستعدالتی نیامحمد علی283
3139201388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13553قائن088964666016غالمرضاعیديابراهیم284
3139221388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13503قائن088960906314محمدمنجمعلی286
3139231388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13333قائن088951007511علیجانمنجمعلی محمد287
3139241388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13573قائن0888579393761سید حاجیموسويسید رضا288
3139251388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13483قائن08895988515حسیننخعیمحمد رضا289
3139261388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13563قائن08896571654حسیننخعیهاشم290
3139271388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13583قائن08882509086189عباسندامتعلی291
3139281388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13503قائن0871820129427نورمحمدنصیريقربان محمد292
3139291388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13613قائن08896803291ابراهیمنفسانیمجید293
3138141388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13633قاین088969735326محمداسماعیلیعلی اصغر296
3138151388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13583قاین08886495171234محمداسماعیلیعلی رضا297
3138161388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13553تیغدر088964889119عبداهللاپیغامبرغالمرضا298
3138211388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13503قاینات08896163533حسینفرجامیابراهیم303
3138221388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13633تیغدر08896961875علیمستحقمحمد304
3138231388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13443قاین088957175916نور محمدنوري چاهکعلی رضا305
3138241388/01/26کارگر عمومی سفتکار درجه 13603قاینات088967385324غالمرضانوري چاهکمحمد306
3139311388/01/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13493بیرجند06528643921محمد حسنافروزعلیرضا307
3139321388/01/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13393بیرجند52397372319علی اکبرباقريمحمد308
3139341388/01/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13573بیرجند0651090415563محمد حسینخسروي اسفزاراسماعیل310
3139361388/01/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13303بیرجند06524249964محمد حسنخیراباديمحمد حسین312
3139371388/01/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13493بیرجند5239516227412غالم عباسرازيجمشید313
3139381388/01/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13583بیرجند06522436309غالمرضاشبانحسین314
3139411388/01/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13423بیرجند065307089616سید محمدمحمدي زادهسید ابوالفضل317
3139421388/01/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13313بیرجند0650298810632محمد حسینهمنديحسن318
3144631388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13653فردوس0859960153409محمدرضاتازه بهارحسین326
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3144661388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13613درگز077860635117618اسمعیلرستمیسهراب329
3144461388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13513بشرویه08590432663929حسینارفعیحسن333
3144471388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13533بشرویه0859801561204حسینارفعیعلی334
3144491388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13513بشرویه085978955176علیاژدريحسین336
3144501388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13573بشرویه085982844127علیاژدريمحمد337
3144511388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13623بشرویه0859857751255محمدعلیایازمحمد338
3144531388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13503بشرویه08597829721محمدجهان پورعباس340
3144551388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13493بشرویه0859781178114عباسصحراییعلی342
3144561388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13553بشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي343
3144571388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13443درگز0779312430887براتمحمدي سعد آبادنورمحمد344
3144591388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13483بشرویه08590366853677محمدملهمحمدرضا346
3144621388/01/29کارگر عمومی سفتکار درجه 13533بشرویه0859802353283سیدحسنهاشمیانسید عباس349
3145441388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13443مشهد0937700304252محمدخداداديعلی361
3145451388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13613بیرجند06519168282394محمدیوسفیحبیب اله362
3145461388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13693بیرجند06401494640حسینوارستهمحمد363
3145481388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13373بیرجند06520205692محمد علیمحمد زاده قصبهمحمد365
3145491388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13613بیرجند06528930231علیرضاگواهیعلی366
3145571388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13363بیرجند06520177622محمد علیسیروسیموسی374
3145601388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13603بیرجند06522978383حسینرمضانیمحمد رضا377
3145611388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13573بیرجند0650503211271عید محمددهقانعلیرضا378
3145631388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13543بیرجند52397658478علیخسرويصادق380
3145651388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13463بیرجند0650502590211غالمرضاتواضعی نژادحسین382
3145661388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13583بیرجند0650567447385حسینبنده کارمحمد علی383
3145671388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13383بیرجند06525822063غالمرضااکبريعلی384
3145681388/02/06کارگر عمومی سفتکار درجه 13453بیرجند06501384141363اسماعیلاسماعیلی بویکفریدون385
3146401388/02/09کارگر عمومی سفتکار درجه 13343بیرجند065243666810محمدامینی نسبغالمرضا399
3146411388/02/09کارگر عمومی سفتکار درجه 13273نهبندان563972918110حاجی محمد حسنجهان بیناحمد400
3146421388/02/09کارگر عمومی سفتکار درجه 13343بیرجند06524353781رضاقاسمی اسفهرودمحمد حسین401
3146431388/02/09کارگر عمومی سفتکار درجه 13503درمیان52391431882335محمد کریمکریمی پورعبداله402
3146441388/02/09کارگر عمومی سفتکار درجه 13423بیرجند0650201620176محمد حسینیوسفیعلیرضا403
3147411388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13623قائن088968787010عیسیپاکسازابراهیم405
3147421388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13603قائن088967346228غال مرضاعباس زادهحسین406
3146871388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13443این08887391331364غالمعلیابراهیمیفرج علی453
3146881388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13623بادامک0888601281656حسینبادامکیحسن454
3146891388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13503بادامک088961051756احمدبادامکیمحمد اسماعیل455
3146901388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13583بادامک0888600781606حسن رضابادامکیمحمد حسین456
3146911388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13513موسویه08896227287رضابرناي موسویهمحمد457
3146921388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13533تیغاب088963494730حسینتیغابیرمضان458
3146931388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13543سده08896411292غالمعلیحاجی پورحسین459
3146941388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13523اوج088963033193غالمعلیحاجی پورنجف علی460
3146951388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13613سده08896830773علی جمعهحسن زادهمحمد حسن461
3146961388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13443سده088957434031غالمدروگر فردحسن462
3146971388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13593تیغدر0888624182771محمودزینلیعلی463
3146981388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13593بادامک0888600917619علیشبانیانمحمد464
3146991388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13393تیغاب088954296114براتصادقیاله465
3147001388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13343قاین652984232218رضاصادقیعباس466
3147011388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13443تیغاب0888631227654قربانصادقیغالمرضا467
3147021388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13623تیغاب0888632282759الهصادقیمحمد حسین468
3147031388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13653تیغاب088992165298الهصادقیمحمد رضا469
3147041388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13593باراز08883425351054حبیب اهللاصفاريمهدي470
3147051388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13383تجن08892200341حسینعجمیرجب471
3147061388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13563موسویه088965801332محمدکلوخقدريرضا472
3147071388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13493موسویه088960826126کلوخقدري موسویهاسماعیل473
3147081388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13643بادامک088991697711حسنمرادي بادامکحسین474
3147091388/02/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13583بادامک0888600623562حسنمرادي بادامکعلی475
3147941388/02/21کارگر عمومی سفتکار درجه 13613بیرجند065017635917561علینوشاديمیثم511
3154051388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13523ح 5 بیرجند0651443911859محمدحیاتیحاجی517
3154061388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13593ح 5 بیرجند06514454501009اله یارحیاتیحسین518
3154071388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13563ح 4 بیرجند5639583282201علی اکبرباقريقربان519
3154081388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13453بیرجند06521012081علیعباسیمحمد520
3154131388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13643ح 5 بیرجند0653336969158علی اصغرجمشیديمهدي525
3154141388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13593ح 5 بیرجند065293341650ولی اهللاساالريحسین526
3154151388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13503ح 5 بیرجند065138289039نوروزحسینیاکبر527
3154161388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13543ح 3 بیرجند0651106427530رمضانحسینی بیژائمحسن528
3154171388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13543ح 5 بیرجند065138305655نوروزحسینی چشمه زنگیمحمد رضا529
3154181388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13573ح 5 بیرجند0651406633904نوروزحسینی چشمه زنگیحسین530
3154191388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13553ح 7 بیرجند52396330296علیحجابیحسن رضا531
3154201388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13673ح 5 بیرجند065335995032محمدعباسیعلی532
3154211388/03/10کارگر عمومی سفتکار درجه 13583ح 3 بیرجند0651232511299رجبعلیضیفیحسین533
3159181388/03/25کارگر عمومی سفتکار درجه 13413بیرجند5639388889277قاسمسکندرينادي539
3159731388/03/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13513قاین65299065256محمدبصیریانعلی549
3159741388/03/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13433قاین65258766188شاه مرادکامکار دالکهعلیرضا550
3159751388/03/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13443قاین652990883850عزیزاهللانظريامین اهللا551
3159761388/03/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13473قاین652989297415حسینغالمحسینی بمرودعلی552
3159771388/03/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13443قاین652987997827علیغالمحسینی بمرودحسین553
3159781388/03/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13553قاین652991973229عباسعلیبیابانی بمرودحسن رضا554
3159791388/03/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13383قاین652985384745حسینابراهیمیاصغر555
3159801388/03/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13503قاین652990227951حسنکردوییابراهیم556
3159811388/03/27کارگر عمومی سفتکار درجه 13433قاین652987443734غالمرضاونديعلی اکبر557
3168161388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13323درمیان523961394114محمدیوسفی طبسمحمد حسین587
3167291388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13523تهران005895088511965ابراهیماکبريحسین599
3167301388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13703بیرجند06402016870640201687حسینغریبیمسعود600
3167311388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13483بیرجند06527414791محمدبانوئیحسین601
3167321388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13423بیرجند0651105684431غالم حیدرمحمدي بیژائمعیسی602
3167331388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13643بیرجند06531040301639غالم عباسمحمديرضا603
3167341388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13413بیرجند06524622351غالمرضادرویش زادهمحمد604
3167351388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13463بیرجند065102253367محمددالکهرضا605
3167361388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13313بیرجند065107750815علیمعصومیمحمدحسین606
3167371388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13593بیرجند06522962385علیجانیمحمد607
3167651388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13593ح1 قاینات08882508786186محمدکارپیچجواد635
3167661388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13593ح6 بیرجند52392823821043محمدتوکلیعلی اکبر636
3167671388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13553ح6 بیرجند523988495122محمدبیابانگردمهدي637
3167681388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13663ح6 بیرجند5239970246163غالمعلیترابیمحمد رضا638
3167691388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13613ح6 بیرجند523990069838غالمعلیترابیحسین639
3167701388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13553ح6 بیرجند523988249532علی اصغرقالیبافابراهیم640
3167951388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13623فردوس0859359581392غضنفرفرخیمجتبی665
3167961388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13393فردوس08596367476نورعلیآشناوهنصراله666
3167971388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13553فردوس08596702955رجبعلیبخشیعباس667
3167981388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13643فردوس0859871134485محمدرضانصیريحسین668
3167991388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13553قاینات088965473533محمدرمضانیعلی669
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3168001388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13553قاینات088964977442رضارمضانیحسین670
3168011388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13483فردوس08587068811289محمدطاهرزادهعباس671
3168021388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13533فردوس085929713637محمدعلیدادگرمحبوبمحمدهادي672
3168031388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13413فردوس0859252841152عباسقلیخاتمی فرحسن رضا673
3168041388/04/16کارگر عمومی سفتکار درجه 13463فردوس08595030387یوسفدهقانغالمرضا674
3362091389/07/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1344فردوس085926406870علی اکبرنصیریانمحمدحسین1006
3363691389/07/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357قاین0888857799125محمدغالمیصادق1040
3364731389/07/25کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365بیرجند523998169843اسمعیلمحمديجعفر1076
3364741389/07/25کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362بیرجند5639390093396محمدقاسمیحبیب اهللا1077
3364751389/07/25کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361بیرجند56397413515ذوالفقارذوالفقاريحجت اهللا1078
3374801389/08/24کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359ح7 بیرجند5239080666394یوسفیوسفیاحمد رضا1176
3374811389/08/24کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360اسمعیل523963605215اسمعیلیوسفی احمد آبادنیاز محمد1177
3375381389/08/24کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1356فردوس085967421517محمدحسندشتی گستجغالمرضا1197
3384741389/09/17کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364ح2 درمیان5239118295111احمدیعقوبیعبدالوهاب1343
3384581389/09/17کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360ح7 بیرجند5239080682396احمدیعقوبیمسعود1359
3387511389/09/27کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365نهبندان563998597656محمدپندورعلی1413
3389641389/10/09کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1370نهبندان56300148465630014846عباساکبريمجید1443
3390491389/10/11کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354قاین0888857659111محمد علیمحمديیعقوب1478
3390501389/10/11کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1348قاین0889011575154رجبعلیعباس نژاد مقدممحمد رضا1479
3390511389/10/11کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354قاین088902427820غالمرضادروازه بانمجید1480
3391431389/10/12کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1349زبرخان5749398722320مهديبیگیعلی1485
3392511389/10/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362ح7 بیرجند523954645218صفریونسیامین اهللا1563
3392521389/10/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366ح7 بیرجند5239924813161محمد صادقصادقی فوركمحمد1564
3392531389/10/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363ح1 درمیان523954707644محمد صادقصادقی فوركعبدالحمید1565
3393761389/10/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354قاین088935904040عیديبراتیمحمد حسین1632
3393771389/10/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین0889081336918علی محمدشیرداد بهلولیجواد1633
3393781389/10/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1351قاین0889018936161رجبعلیعباس نژاد مقدممحمد علی1634
3393791389/10/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1347قاین0888779771864محمد علیگریمنجیحاجی قربان1635
3393801389/10/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353قاین088934708514موسیمالیی علی ابادزین العابدین1636
3393811389/10/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1345قاین08892797993موسیمالیی علی ابادقاسم1637
3393821389/10/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353قاین088934707713علی جمعهمالیی علی ابادمحسن1638
3393831389/10/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1348قاین088901075772غالمرضاکاهیمهدي1639
3395191389/10/29کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364قاین088991549017غالمرضاشفیعیعلی1649
3396931389/11/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363فردوس085958219188حسنخورشیديرضا1657
3396941389/11/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364فردوس0859918564170مهديمحمدزادهحسین1658
3396951389/11/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362فردوس085957580295حسینیعقوبیانمحمد1659
3396961389/11/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367فردوس08599334661155حسینیعقوبیانمحمدمهدي1660
3399771389/11/14کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354نهبندان56397887203علیاکبرياحمد1701
3399791389/11/14کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358نهبندان56397926127علیاکبريمحمد1703
3399831389/11/14کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1348بیرجند5639289325247محمدتنهاهادي1707
3399901389/11/14کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1350بیرجند065204215511حسنسلم آباديمحمد1714
3400051389/11/14کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1369درمیان52300051065230005106محمدنظريحسین1729
3400111389/11/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1350فردوس08595125514حسنبیابانیعلیرضا1735
3400201389/11/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1336فردوس085944935130جعفرصالحی فرعلی1744
3400231389/11/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1340فردوس085947475547محمدعلیعقباییمحمد1747
3400241389/11/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361فردوس08595703712ابراهیمقربان زادهحمید1748
3400271389/11/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362فردوس085957543858عبدالحسیننجف زادهمحمدصادق1751
3400671389/11/17کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1337فردوس0859239659142غالمعلیتقاضائیمحمدحسین1777
3400691389/11/17کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1344فردوس0859266893354محمدجوانمرد فردوسرضا1779
3400761389/11/17کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357فردوس0859316841458حجی اسماعیلدالورعلی1786
3404981389/11/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1371قاین08801376300رمضاناکبريمحمد2010
3404991389/11/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354قاین088935643226غالمرضاثمريمحمدحسین2011
3405001389/11/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین088988610537محمدچدانیاسماعیل2012
3405011389/11/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین088988598225عباسچدانیحسن2013
3405021389/11/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین088905366975ابراهیمخاشاکیجواد2014
3405031389/11/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین0889057176426عباسعفیفهعلیرضا2015
3405041389/11/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1369قاین08800604680غالمرضاعلی پور مطلقعلی اکبر2016
3405051389/11/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1349قاین0888857616107محمدعلیمحمديتقی2017

3405061389/11/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360قاین0888857837129علیمحمديمحمد2018

3406521389/11/26کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1368ح7 بیرجند06400237030640023703محمدرحیمی درمیانحسن2087
3407801389/11/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360فردوس0859341941397یاوراخترشناسمهدي2127
3407811389/11/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361فردوس0859347753175علی اکبرروشنکاظم2128
3407821389/11/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353فردوس0859298213146سیف الهمحرابیانعبداله2129
3407831389/11/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365فردوس085995003439محمدحسنندافخلیل2130
3410151389/12/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1340قاین0888475160241غالمرضاترسیرسول2218
3410161389/12/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1351قاین088901779447زین العابدینرونقیحمید2219
3410171389/12/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1347قاین0889009589196غالمرضامقصوديبرات2220
3410181389/12/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362قائن088906138635ابراهیممهمیمحمد رضا2221
3413161389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360مشهد093233288970015محمداعتمادیانابوتراب2262
3413171389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353مینودشت4888860051281رضاافري کفانرمضان2263
3413181389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364قاین088992975010درویش محمدبخشیحسن2264
3413191389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین0889890870372محمدبیابانیجواد2265
3413201389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین088940788635محمدبیابانیقربان2266
3413211389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1337قاین08892156018حسینقلیجاللیاکبر2267
3413221389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357قاین088903115767ابراهیمخاشاکیمحمدحسین2268
3413231389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین0889888752543رضاخضرینیعلی2269
3413241389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357قاین0888465361852حبیب الهدلدارحمید2270
3413251389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1369قاین08800626140محمدسربازسعید2271
3413261389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1356مشهد09408588431896محمدقدرتیهادي2272
3413271389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360تربت حیدریه65196286622058علیمشمولعباس2273
3413281389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1356قاین088937766942عبدالهنژادحسینحسن2274
3412201389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360قاین088940200017حسنبنفشهمحمد حسین2389
3412211389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362قاین0889066671564رسولترسیجواد2390
3412221389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین08898414701370محمد علیترسیمحمد حسین2391
3412231389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1369قاین08800789190رسولترسیهادي2392
3412241389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359قاین08893923158غالمحسینحسنیمحمد رضا2393
3412251389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین0889082049989علیخاکیمحمدرضا2394
3412261389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357قاین088903195947ابوترابخرمن کوبعلی اکبر2395
3412271389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353قاین088902185611غالمرضادروازه بان زادهرضا2396
3412281389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1355قاین088902686664غالمرضادروازه بان زادهفرامرز2397
3412291389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین08894230912محمدرضاشجاعحسین2398
3412301389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین088942446220محمدرضاشریف نژادعلی2399
3412311389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362قاین0889067023599علی محمدشیرزاد بهلولیحسن2400
3412321389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین08898587053093براتصادق واحديجالل2401
3412331389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1336قاین08892073212غالمرضاصادقیحسن2402
3412341389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین0889864659156غالمرضاصبرياکبر2403
3412351389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354قاین088935655638براتطرازيحسینعلی2404
3412361389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354قاین0889026254218عباسعباس پور فرداکبر2405
3412371389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358قاین088903498284عباسغالمیمحمد2406
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3412381389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین088941054210موسیغالمیمهدي2407
3412391389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362قاین08894187723غالمرضافیروزيعلی2408
3412401389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین088969475315اسماعیلنخعیابراهیم2409
3412411389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362قاین08890711441010سید حسینیعسوبیسید محمد2410
3412421389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357قاین08882473465834محمدیوسف نژادحسین2411
3412431389/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359قاین0889036380165محمدیوسفیمحمدحسین2412
3417171389/12/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1355تربت حیدریه070324335713نعمت الهآشوريعزیزاله2543
3417181389/12/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358ح3تربت حیدریه07032549366محمدآشوريغالمرضا2544
3417191389/12/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1356بشرویه085982416096علی اکبرچوپان وفاحسین2545
3419601389/12/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین652993891518مصطفیاحمدیانیاسر2631
3422061389/12/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361ح2فردوس085956975658رمضانبنان سه قلعهمهدي2902
3422071389/12/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365ح2فردوس0859903796210حسینسجاديرسول2903
3430371390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1355بجنورد59191871743712برات اهللاکبريحسن191
3430401390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357بجستان5629597353219محمدعلیمراديجواد192
3430391390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361فردوس0859352757673سیدعلیخاکپورسیدیاسر193
3430381390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354فردوس0859302581229محمدجوانمردفردوسعلی194
3430411390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366فردوس08599503607محمدعلیمراديمجید195
3430221390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367فردوس085994615038حسینجمالجالل196
3430241390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1368فردوس08500053290850005329محمدحسنظهوريمجتبی197
3430251390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357فردوس0858763771499محمدواحديمهدي198
3430231390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1346فردوس08596540443محمدخاتمی تبارحسن199
3430371390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1355بجنورد59191871743712برات اهللاکبريحسن243
3430381390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354فردوس0859302581229محمدجوانمردفردوسعلی244
3430391390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361فردوس0859352757673سیدعلیخاکپورسیدیاسر245
3430401390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357بجستان5629597353219محمدعلیمراديجواد246
3430411390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366فردوس08599503607محمدعلیمراديمجید247
3430221390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367فردوس085994615038حسینجمالجالل272
3430231390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1346فردوس08596540443محمدخاتمی تبارحسن273
3430241390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1368فردوس08500053290850005329محمدحسنظهوريمجتبی274
3430251390/01/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357فردوس0858763771499محمدواحديمهدي275
3432391390/01/24کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1350نهبندان5639431911421محمدفالحعلی348
3432381390/01/24کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366نهبندان563994788851علیصادقیحسین349
3432371390/01/24کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353زاهدان36203171434775علیجانروانبخشمحمد350
3432371390/01/24کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353زاهدان36203171434775علیجانروانبخشمحمد447
3432381390/01/24کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366نهبندان563994788851علیصادقیحسین448
3432391390/01/24کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1350نهبندان5639431911421محمدفالحعلی449
3434351390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین0889888876555علییعقوبیمحمد631
3434231390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353جاجرم0759405077370حسینعبديقاسم632
3434301390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1338قاین08892199822غالمرضامحمدحسین نژادمحمدحسین633
3434251390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین08898382911052محمدعلیعلی اکبرزادهمحمد634
3434211390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین088942849217حسینطرازيابراهیم635
3434261390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین0889883033211محمدغفوريرحمت اله636
3434171390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین0889934347153محمدعلیزراعتیمهدي637
3434321390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1355قاین0889027560114غالمرضامقصوديمحمدحسن638
3434361390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358قاین08883421791020حسن رضایعقوبیهادي639
3434151390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360قاین088939607821محمدرضارازقیعلی اکبر640
3434161390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364قاین0889830622285حسینرضائی سفتوكمحمدعلی641
3434141390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1346قاین088929136522حیدر حسنخیبريمحمد642
3434221390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1369قاین08800601310علی جمعهعبادي واالاسماعیل643
3434091390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357قاین08882478425884غالمرضاآفتابیعلیرضا644
3434101390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین08898536652589غالمرضاآفتابیمصطفی645
3434311390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین08898599493217غالمعلیمظفرزادهمحمود646
3434341390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین0889903522116عیسیهمدمیحسین647
3434291390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1356قاین088857059764محمداکرممحمدپورمقدمحسین648
3434121390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین088942534516رمضانثبوتیعلیرضا649
3434331390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین08894116543عبدالقادرهجرتیمحمدعلی650
3434181390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین08898492772150حسنژالهجعفر651
3434271390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1356قاین08893771113غالمرضافیروزيمحمد652
3434131390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364قاین08898928148علی اکبرخسروي سفتوكحسین653
3434281390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین08894264571ابراهیمگیاهیمحمد654
3434191390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1368قاین08800393880ابراهیمشجاعمحمدرضا655
3434241390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360قاین088940054716محمدرضاعبدي سفتوكعلی اکبر656
3434201390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354قاین0889026009193براتشخم کاراکبر657
3434111390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360قاین0889049920416غالمرضاتدینیمهدي658
3434091390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357قاین08882478425884غالمرضاآفتابیعلیرضا789
3434101390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین08898536652589غالمرضاآفتابیمصطفی790
3434111390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360قاین0889049920416غالمرضاتدینیمهدي791
3434121390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین088942534516رمضانثبوتیعلیرضا792
3434131390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364قاین08898928148علی اکبرخسروي سفتوكحسین793
3434141390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1346قاین088929136522حیدر حسنخیبريمحمد794
3434151390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360قاین088939607821محمدرضارازقیعلی اکبر795
3434161390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364قاین0889830622285حسینرضائی سفتوكمحمدعلی796
3434171390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین0889934347153محمدعلیزراعتیمهدي797
3434181390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین08898492772150حسنژالهجعفر798
3434191390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1368قاین08800393880ابراهیمشجاعمحمدرضا799
3434201390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354قاین0889026009193براتشخم کاراکبر800
3434211390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین088942849217حسینطرازيابراهیم801
3434221390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1369قاین08800601310علی جمعهعبادي واالاسماعیل802
3434231390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353جاجرم0759405077370حسینعبديقاسم803
3434241390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360قاین088940054716محمدرضاعبدي سفتوكعلی اکبر804
3434251390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین08898382911052محمدعلیعلی اکبرزادهمحمد805
3434261390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین0889883033211محمدغفوريرحمت اله806
3434271390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1356قاین08893771113غالمرضافیروزيمحمد807
3434281390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین08894264571ابراهیمگیاهیمحمد808
3434291390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1356قاین088857059764محمداکرممحمدپورمقدمحسین809
3434301390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1338قاین08892199822غالمرضامحمدحسین نژادمحمدحسین810
3434311390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین08898599493217غالمعلیمظفرزادهمحمود811
3434321390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1355قاین0889027560114غالمرضامقصوديمحمدحسن812
3434331390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین08894116543عبدالقادرهجرتیمحمدعلی813
3434341390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین0889903522116عیسیهمدمیحسین814
3434351390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین0889888876555علییعقوبیمحمد815
3434361390/01/28کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358قاین08883421791020حسن رضایعقوبیهادي816

3438451390/02/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1368ح7بیرجند06400473000640047300ابوالقاسماکبريمنوچهر1289
3438461390/02/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364ح7بیرجند523992552625غالمحسینیوسفیعبداله1290
3438451390/02/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1368ح7بیرجند06400473000640047300ابوالقاسماکبريمنوچهر1364
3438461390/02/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364ح7بیرجند523992552625غالمحسینیوسفیعبداله1365
3440881390/02/06کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360فردوس085955912220محمدریاحیمجید1445
3446231390/02/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1347قاین088861565523محمدمشمولعلی1806
3446241390/02/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1371قاین08801308060علی اکبرمرتضوي سفتوكاسماعیل1807
3446231390/02/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1347قاین088861565523محمدمشمولعلی1844
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3446241390/02/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1371قاین08801308060علی اکبرمرتضوي سفتوكاسماعیل1845
3448751390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین0889914516106غالمحسینخاکزادمحمود1939
3448801390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1348قاین0889011354132حسینشخم کارعلی اکبر1940
3448721390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358قاین088903513199محمدجابريحسن1941
3448731390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354بجنورد0680789081415موسیحمزوي خاورغالمرضا1942
3448741390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360قاین08896720402غالمحسینخاکزادعلی1943
3448761390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362قاین0889066744571ابوترابخرمن کوبمحمد علی1944
3448781390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1351قاین088901781649محمد علیذال بیکمحمد1945
3448771390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین0889913153121حسن رضاداوطلبمحمد رضا1946
3448791390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358بیرجند06523816938محمد حسنرضائی مقدمعلی1947
3448701390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354قاین0888481195136حجی علی اکبراکبرنژادرحمت اله1948
3448711390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360قاین0888481233140حسیناکبرنژادمهدي1949
3448811390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354قاین08882515726256غالمعلیمظفرزادهاحمد1950
3448291390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363بیرجند56398011661محمدعبديعلیرضا1951
3448291390/03/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363بیرجند56398011661محمدعبديعلیرضا1981
3449791390/03/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین088993215879حسین رضانوروزيهادي1987
3449861390/03/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366بیرجند065327702413محمدبنده کاررضا2006
3449881390/03/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365بیرجند06531401935255عبداهللاخسرويمحمد2007
3449901390/03/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367بیرجند0653320051143محمدکارجوعباس2008
3449871390/03/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363بیرجند065276216616محمدجعفريعلیرضا2009
3449891390/03/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367بیرجند5239982503124علینودهیحسن2010
3450891390/03/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1350بیرجند0651761700588سید علینارمنجیسید محمد2011
3451691390/03/07کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359ح7 بیرجند523959290110غالمحسینطحان فوركمحمد اعظم2187
3451701390/03/07کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360ح2 درمیان523963606016محمدیوسفیغالمرضا2188
3451651390/03/07کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362ح7 بیرجند523959797910محمد رسولرسولیقربانعلی2189
3451661390/03/07کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366ح7 بیرجند523992291838نور محمدهرمزي طاغانمحمد اسماعیل2190
3451671390/03/07کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360ح1 درمیان523954541319خدا مرادساالريمحمد2191

3454071390/03/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین0889882185126غالمرضاسرابیمرتضی2384
3454081390/03/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین08896960559علیشبانی برکوكمیثم2385
3455171390/03/18کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364بیرجند065327474211علیباغیمهدي2418
3455851390/03/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین0889895015169علی محمداصغرزادهایمان2481
3455861390/03/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362قاین08894164864غالمحسینچدانیاسماعیل2482
3455671390/03/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354ح7تربت حیدریه07012868141404حسینحسینیاسماعیل2483
3455871390/03/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1368قاین08800168760غالمحسینگلیعبدالحمید2484
3458071390/04/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1355فردوس08586852562550احمدخاتمی تبارسهراب2545
3458061390/04/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363فردوس0859367851244موسیپورقربانرضا2546
3458081390/04/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359فردوس085955587943یوسفدهقان عباسیرضا2547
3458091390/04/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366فردوس085995016652غالمرضازاهدي گستججواد2548
3460661390/04/06کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362بیرجند065303841012عیسیرضائی بهلولی ناديابراهیم2581
3174811388/05/11کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1338بیرجند06525822063غالمرضااکبريعلی691
3174821388/05/11کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358بیرجند06526346211محمداکبريحسین692
3174831388/05/11کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353بیرجند0650793811219محمدحسینیعقوبینقی693
3174841388/05/11کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358بیرجند52392217311384نصرالهزلیرانی فورگعبدالحمید694
3174851388/05/11کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1349بیرجند06526149062حسینابراهیمیمحمد695
3174861388/05/11کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1349بیرجند06526149305عباسعسگريمحمدحسین696
3176351388/05/13کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1352بیرجند065067906763علیتقوائی خواجهمحمدحسین709
3176361388/05/13کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1349بیرجند06522196595علی قلیبنی اسديعبداهللا710
3176371388/05/13کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363بیرجند523960032532محمددرویشی فورگعبدالقادر711
3179931388/05/25کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357قاین0888901321125رضاصادقیبرات اهللا750
3179941388/05/25کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین088980692613اکبرجعفري پرونحسن751
3184731388/06/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361بیرجند06523872252محمدبانوئیعلی908
3184741388/06/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363بیرجند06523916802محمدبانوئیحسین909
3184751388/06/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353بیرجند065081868736محمد جانداديمحمد910
3186421388/06/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365نهبندان563996475824عباساکبريحبیب920
3194591388/06/26کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359ح7 بیرجند523959272110دالورخداداديموسی988
3194601388/06/26کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1348ح2 درمیان52395416124علیرضاهرمزي طاغانعبدالحکیم989
3196961388/06/31کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353بشرویه0859801561204حسینارفعیعلی1026
3196971388/06/31کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1351بشرویه0859790487169محمدنقیبحسین1027
3196981388/06/31کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354بشرویه0859810437215حسینکمالیمحمد1028
3196991388/06/31کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359بشرویه08590472104326اسدالهشریفی محترمهاشم1029
3197001388/06/31کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358بشرویه0859834905224محمد علیایازمهدي1030
3197011388/06/31کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362بشرویه0859857751255محمد علیایازمحمد1031
3197021388/06/31کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354بشرویه0859809935165علی اکبرصادق زادهمحمد1032
3197031388/06/31کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362بشرویه085985954133غالمعلیرئوفحسین1033
3220051388/08/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361بشرویه0859850978180محمد علیمعیلمهدي1169
3226121388/08/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1371نهبندان56300238375630023837علیاردونیعباس1352
3226151388/08/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367زاهدان362213739812636محمددینبراهوییفرهاد1355
3226161388/08/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359نهبندان563979468213محمدتقوي فرنوروز1356
3226181388/08/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362نهبندان5639410000192علیجعفريسعید1358
3226191388/08/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1372زاهدان36106689463610668946حسینجعفريعلی1359
3226341388/08/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1371نهبندان56300226875630022687حسینقاسمیابوالفضل1374
3226481388/08/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361ح 7 بیرجند52395959331نوروزکاووسیاحمد رضا1388
3226491388/08/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363ح 7 بیرجند5239156023404نوروزکاووسیعبداهللا1389
3227211388/09/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1355بشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي1406
3227261388/09/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361بشرویه085984931714حسینفرهمنداکبر1411
3227341388/09/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1351بشرویه085978975696حجی محمدمالزادهمهدي1419
3228471388/09/05کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1355کاشمر0901153575406حسنچوب بازحسین1443
3228511388/09/05کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365بشرویه0859962652659علیزارعیحسین1447
3230111388/09/10کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354فردوس085953306928عیسیخشروحسین1483
3230121388/09/10کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354فردوس085953297619علیکشاورزيمحمدرضا1484
3230131388/09/10کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362فردوس085957513627موسیعلی پورمحمدرضا1485
3233091388/09/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364ح 7 بیرجند523995189636عید محمدخسروي نخ آبعبدالرحمن1642
3233211388/09/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1369ح 7 بیرجند06401100100640110010عبداهللایوسفیمحمد1654
3234531388/09/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353حوزه3قاینات085952671211حسینرسالتی زادهعلی اصغر1685
3234541388/09/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359حوزه3قاینات08595541394رمضاننوروزي دوست اباديمحمد1686
3234551388/09/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1356ح2فردوس0859930289266محمدصفريجواد1687
3234561388/09/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1346قاینات08895891273غالمعلیبنی اسدي کاته سرياسماعیل1688
3234571388/09/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1348فردوس08588312871510محمدفرزانهغالمرضا1689
3234581388/09/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364فردوس0859918734187عبدالحسیننجف زادهعلی1690
3234591388/09/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1349فردوس08595105221علیپهلوانغالمحسین1691
3236881388/10/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین088994820880محمدالهیعلی اکبر1787
3237031388/10/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358قاین088903469955غالمحسنباقريمحمد حسین1802
3237141388/10/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354قاین09407983522018ابراهیمبی نواجواد1813
3237331388/10/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1352قاین088938201821علیجوهريمحمد1832
3237391388/10/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1346قاین652988860850حسنحسنی ابیزعلی اصغر1838
3237681388/10/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359قاین0889043906617حسنقلیدانشیهادي1867
3238101388/10/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1352قاین088902008684حسینسامعیعلی1909
3238111388/10/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین08896946212جعفر قلیسبحانیمهدي1910
3238421388/10/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360بیرجند5639282754330صادقعربحسین1921
3238661388/10/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358قاین088966606712غالمرضاعربحسن1945
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3238951388/10/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1346قاین08892872874رمضانگلیجعفر1974
3246231388/10/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاینات08898458831811علی محمدتنومند زادهامیر2235
3246431388/10/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354قاینات08887284681753عباسحسیناییحسین2255
3248121388/10/26کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365ح1 درمیان042194520610465عیدي گلسروسیرضا2363
3248131388/10/26کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363ح3 نجف آباد549988389020بهرامترکیمجتبی2364
3249681388/10/29کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359بیرجند06522485519غالم رضایداللهیعلی2502
3249691388/10/29کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360بیرجند065186871826علیکیانیغالم رضا2503
3249701388/10/29کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1368بیرجند06400592280عباسمجیديمحمود2504
3249711388/10/29کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360بیرجند0651870811237محمد رضاعباسی شهرستانکمهدي2505
3249741388/10/29کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1352بیرجند06521116294غالم رضارسانیمحمد اهللا2508
3249751388/10/29کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357بیرجند0651823961614محمد ولیرجبی اسفهرودکاظم2509
3249761388/10/29کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1355بیرجند0651797896244علیخیرآباديمهدي2510
3249771388/10/29کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364بیرجند0651987288489محمدحسن اباديمهدي2511
3249781388/10/29کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1370بیرجند06401956440عباس علیحسن اباديمحسن2512
3249791388/10/29کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363بیرجند06525213203ابراهیمترش آبیمهدي2513
3254901388/11/14کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360ح7 بیرجند523978050116غوث الدیناسدالهیعبدالحکیم2558
3254911388/11/14کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365ح7 بیرجند523991446196پرویزخنیاگرعبدالقادر2559
3254921388/11/14کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360ح3 درمیان52397812731احمددوستی نوغابغفار2560
3254931388/11/14کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362ح7 بیرجند52396411534احمدیعقوبیعبدالرحمان2561
3255701388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1349قاین088931948013محمد حسیناسدالهیرحیم2635
3255711388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین0889901414263محمد رضابیهوديحسین2636
3255721388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358قاین088938515745غالمجانیحسین2637
3255731388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین088987498054حسنچوبداراحمد2638
3255741388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین0889058288537عیسیحسنیمهدي2639
3255751388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360قاین00000000010حاجی رضارافعیاسماعیل2640
3255761388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین1000000000290رضارافعیقدیر2641
3255771388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین0889902011323احمدشرفپورحمید2642
3255781388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین088968497934رضاصاحبینادر2643
3255791388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1369قاین08800816940غالمرضاصادقیحمید2644
3255801388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1370قاین08801255430علیصادقی موسویهاصغر2645
3255811388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین0889899983124علیصادقی موسویهاکبر2646
3255821388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362قاین088941946143علیصادقی موسویهمحمد2647
3255831388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360قاین08896781114غالمرضاعربحسین2648
3255841388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین0889901627284احمدعیديعلی اکبر2649
3255851388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین08894098625قاسمقاسمیابوذر2650
3255861388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359قاین0888490682598قاسمقاسمیامین اله2651
3255871388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین088941009728محمد علیقاسمیحمید2652
3255881388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357قاین0887276168386موسینادي اسد ابادباقر2653
3255891388/11/15کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین088907277962محمد حسنیاريمحمد2654
3257021388/11/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366بشرویه0859965643958علیتازه بهارحمید2717
3262491388/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1352بیرجند0650682424166رمضانآبشريمحمدرضا2815
3262541388/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1343بیرجند06524698171محمودحسن آباديعباسعلی2820
3262551388/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1339بیرجند065245449611محمودحسن آباديمحمد2821
3262561388/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1336بیرجند06523411115ابراهیمحسین زادهبرات2822
3262591388/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1347بیرجند06521045332محمدعباسیخداداد2825
3262671388/12/08کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362بیرجند52397894959محمدکیانیحسین2833
3268931388/12/12کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363بیرجند065239254721محمدسلیمیغالمرضا3190
3268941388/12/12کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358بیرجند0650305086175محمدعلیناحیه هردنگیمحمد3191
3269681388/12/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361بشرویه0859850781161علیتازه بهارمهدي3200
3272361388/12/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358ح7 بیرجند523977408015ابراهیمشعبانینور احمد3260
3272371388/12/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364ح7 بیرجند523996448357علی رضاشعبانی نوقابمحمود3261
3272431388/12/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366ح7 بیرجند5239924406120محمد رضاعسکرياسماعیل3262

3285211389/01/09کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1357قاینات0888465505866موسیبراتیعلیرضا24
3285221389/01/09کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاینات08894086885موسیبراتیقاسم25
3285231389/01/09کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364قاینات08898954499محمد رضابراتیکاظم26
3285241389/01/09کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاینات08894094719علی اکبربراتی سفتوكحسن27
3285251389/01/09کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364قاینات0889833370560محمد علیکارشکیحسن28
3292901389/01/17کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361ح7 بیرجند523978516348رسولیعقوبیمحمد علی165
3294081389/01/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1342بیرجند06521966161ابراهیمبنی اسديیوسف223
3294091389/01/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360بیرجند065229862142حسنخرم روزمحمد مهدي224
3294101389/01/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1347درمیان52395037881036محمد حسینرسولیمؤمن225
3294111389/01/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1356بیرجند0651286948455محمدصفائیعباس226
3294121389/01/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1350بیرجند06521093912محمدعباسیغالمرضا227
3294131389/01/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1351درمیان523963041012عبدالرسولگزنديغالمحسین228
3294141389/01/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1351بیرجند5239381992347علی اکبرمصطفويمحمود229
3296111389/01/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366بیرجند0653302819102محمدرجبمحمديابراهیم343
3296171389/01/22کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365بیرجند523998183357علینودهیمحمد349
3298541389/02/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354بیرجند0650275071236علیرمضانیغالمرضا403
3298601389/02/01کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360بیرجند0650261488173علیمیرزائی شیخ آبادمحمدرضا409
3298681389/02/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1348قاین08893084116غالمعلیدهقان پوراسماعیل417
3298701389/02/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین08800021900محمدشریف نژادجواد419
3298721389/02/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین0889075247309محمد علیشریفیمحمد علی421
3298741389/02/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362کاشمر08013058472950محمدشیردل توندريعلی423
3298761389/02/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359قاین08893944744حیدرطاهريحسین425
3298771389/02/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1369قاین08800818210حیدرطاهريحمید426
3298781389/02/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین08898517782400حیدرطاهريقاسم427
3298791389/02/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361قاین088980694215عباسغالمیرضا428
3298821389/02/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین08898495952182محمد علیقنبريابراهیم431
3298841389/02/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین088000000094علی جمعهمحمديغالمرضا433
3298851389/02/04کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1342قاین08892587162کلوخ علیمرادي نوقابعلی مراد434
3308091389/02/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1350ح2 درمیان52391850262042محمد یوسفعظیمی آوازغالمرضا537
3310321389/03/26کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1360مشهد093438251442221بهرامامیري اسماعیل آباديمهدي574
3319471389/04/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1355فردوس0858974835766غالمرضاسببیجواد665
3321331389/04/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1358بیرجند0650644506127محمدپارساحسین691
3321351389/04/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1348بیرجند0651738822106علیحجازيحمیدرضا693
3321391389/04/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1350بیرجند0650767721215علی اکبرحسنیمحمداسماعیل697
3321421389/04/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364بیرجند06533257118علیحسینیغالمحسین700
3321471389/04/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1354بیرجند065015907115830کلوخکالته بجديمهدي705
3321501389/04/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1342بیرجند06521969425محمدلبیبعلیرضا708
3321531389/04/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359بیرجند5239359083545حسیننوريغالم رضا711
3321571389/04/30کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361بیرجند06521223371علیرضاکاخکوکیحسن715
3330001389/05/25کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353فردوس08586833859363غالمحسینرافتیغالمرضا769
3330171389/05/25کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362بیرجند52395463043علیرضامصطفائی اسدآبادحامد777
3334311389/06/03کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365فردوس0859920313345حسیندولت شناسمهدي800
3342721389/06/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1362بیرجند06530926282علیحسین پور گلستانابوالفضل862
3342731389/06/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1356بیرجند065143506427علیحسین پورگلستانمحمد863
3342741389/06/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359نهبندان56394762220محمددره کیموسی864
3342751389/06/21کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1361بیرجند06530369912محمدرضارمضانی گلستانمحمدحسین865
3344381389/06/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1352بیرجند5239075001509غالمرضاحیدري درمیانغالمرسول915
3350181389/06/31کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1353قاین0889023281154حسناسد زادهجعفر940



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
3465441390/04/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین08898493822161غالمرضاخادم نژادمحسن2605
3465451390/04/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359قاین0888677839249حسیندرایتیمحمد رضا2606
3465481390/04/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین08898577763000محمد رضاکمالی پورعلی2607
3465411390/04/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1367قاین08898618213405محمد حسنپردلیعلی2608
3465421390/04/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین088990315879رضاحدادياحمد2609
3465471390/04/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین08890832431009حسن رضامجیديرضا2610
3465461390/04/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین0889889831269رضاراستیعلی2611
3465431390/04/19کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین088943128014رضاحداديمحمد2612
3467291390/04/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1352قاین0889020310107غالمرضاقاسمی قاینحسین2619
3467281390/04/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1364قاین0889830282251غالمرضاقاسمی قاینامید2620
3467271390/04/23کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1370قاین08800983840880098384غالمرضاشفیعیامین2621
3468931390/05/10کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1369قاین08800588460ابراهیمیعقوبیمحسن2639
3469511390/05/11کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365ح7 بیرجند523991417667عید محمدسلطانییوسف2646
3471041390/05/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین0889079579742محمد رضارازقیحسن2688
3471451390/05/16کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین0889837759998احمدعابدمحمدرضا2689
3473171390/05/17کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1365قاین08898384611069علیبهشتی فردمرتضی2703
61882571390/06/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1366قاین0889875693125سبز علیبی کسعباس2818
61882611390/06/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1368قاین08800271180880027118محمد حسینقلی زادهتقی2819
61882581390/06/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363قاین08896946646غالمرضاتنومندعلی2820
61882591390/06/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1370قاین08801072000محمدشجاعحسن2821
61882421390/06/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1359قاین08896697591غالمرضاخسرويمحمدرضا2822
61882601390/06/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1370قاین08800936920محمدشجاععباسعلی2823
61882431390/06/02کارگر عمومی سنگ کار (درجه 3)1363بیرجند06526555605محمدجاندهقانی شاخنمرتضی2824

3115881387/11/16کارگر عمومی سنگ کار درجه 13563فردوس08596731112رمضانطاهري مقدممحمرضا62
3115901387/11/16کارگر عمومی سنگ کار درجه 13643فردوس0859874621834محمدعنایتی نژادجواد64
3115911387/11/16کارگر عمومی سنگ کار درجه 13623فردوس0859362061638محمدعنایتی نژادهادي65
3116031387/11/16کارگر عمومی سنگ کار درجه 13623فردوس0859361845617الهیارمرادي رمضانیاکبر77
3118831387/12/18کارگر عمومی سنگ کار درجه 13573قائن088938201821علیجوهريمحمد110
3118931387/12/18کارگر عمومی سنگ کار درجه 13623قائن088941957453رضارافعیاسماعیل120
3118941387/12/18کارگر عمومی سنگ کار درجه 13613قائن08894098463رضارافعیبهروز121
3119001387/12/18کارگر عمومی سنگ کار درجه 13513قائن08893288215علی رضاموحدبرات اله127

3128111388/01/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13613حوزه1فردوس0859354067804علیبزرگ نیامحمد2
3128121388/01/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13633حوزه2فردوس085958567029قدرت الهحسین پورمحمد3
3130451388/01/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13633بیرجند06533104472موسیبخشیعلی8
3130571388/01/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13613بیرجند06519091981638علیرمضانیمهدي20
3130621388/01/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13403بیرجند06520899681حسنکاخکوکیاسماعیل25
3130631388/01/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13633بیرجند06521256972علیرضاکاخکوکیحسین26
3129571388/01/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13643فردوس0859870294401عباسعلیسیامکمرتضی66
3129721388/01/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13563فردوس0859309924246اسدالهنجومیعلیرضا81

3135061388/01/25کارگر عمومی سنگ کار درجه 13643ح1 بیرجند06531053981775محمد ابراهیمپیروزمندحسین203
3144581388/01/29کارگر عمومی سنگ کار درجه 13573بشرویه085982878661حسینمعینیمهدي345
3147431388/02/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13623قائن08896878114علیخلوصیروح اله407
3147441388/02/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13613قائن088940519024حسن رضایعقوبیحجت408
3147451388/02/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13503قائن070321971514خدادادیعقوبیحسین409
3147101388/02/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13583تربت حیدریه0701456264130علی اکبراحسانی کیاعلیرضا476
3147111388/02/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13623بادامک088968741221حسینبادامکیعلی477
3147121388/02/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13603قاین0889050058429ابراهیمبادامکیعیسی478
3147131388/02/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13673بادامک088993757552رضابادامکیمسلم479
3147141388/02/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13553بادامک088964736420محمودصانعی پورعباس480
3147151388/02/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13633قاین0889075867371غالمرضافارغبالاسماعیل481
3147161388/02/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13593بادامک0888600984626محمد علیمراديحسین482
3147171388/02/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13683بادامک08800416330حسیننجفیانمحمود483
3147181388/02/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13653بادامک088991754168حسن رضایونسیمهدي484

61885121390/06/06کارگر عمومی سنگ کار درجه 13533بیرجند065109142197رضاامیرآباديمحمد2953
61885131390/06/06کارگر عمومی سنگ کار درجه 13633بیرجند06532440534محمد باقرمیرزائیعلی2954
61887521390/06/07کارگر عمومی سنگ کار درجه 13503نهبندان5639289635278محمدمحمديعلی3025
61887511390/06/07کارگر عمومی سنگ کار درجه 413663بیرجند5639937572970ماشاء الهبخشیزین العابدین3026
61890681390/06/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13653ح5 بیرجند065335605623حسنکردمجید3207
61890661390/06/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13633ح1 تربت جام07317947451245برات الهسالريحسین3208
61890671390/06/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13593ح7 بیرجند523954514635غالم نبیعبدالهیغالمحیدر3209
61891781390/06/21کارگر عمومی سنگ کار درجه 13603قاین08893982673محمد حسینعجمیکاظم3248
61891791390/06/21کارگر عمومی سنگ کار درجه 13513قاین088962518219حاج علی اکبراکبرنژاداحمد3249
61892301390/06/26کارگر عمومی سنگ کار درجه 13683فردوس08800126680حسنساالري کرقندعلی3287
61892271390/06/26کارگر عمومی سنگ کار درجه 13593فردوس08588091923665خداداداندیشمجتبی3288
61892321390/06/26کارگر عمومی سنگ کار درجه 13653فردوس0859921141428علی اصغرقاسمیحسن3289
61893561390/06/26کارگر عمومی سنگ کار درجه 13533مشهد093330711194399محمدخاتمی ساريحسن3290
61892291390/06/26کارگر عمومی سنگ کار درجه 13583قاینات08887592231386علیرضاییمحمدرضا3291
61892311390/06/26کارگر عمومی سنگ کار درجه 13603قاینات085955932713علیطاهرينوروز3292
61892281390/06/26کارگر عمومی سنگ کار درجه 13573قاینات0858771918789حسندوست آباديروح اله3293
61903881390/07/16کارگر عمومی سنگ کار درجه 13633قاین088942249426سیدکاظمنوربخشسید رضا3342
61939871390/10/27کارگر عمومی سنگ کار درجه 13503مشهد094393587372غالمرضاصنفیمحمد4000
61939881390/10/27کارگر عمومی سنگ کار درجه 13643قاین08897036473رضامحمدزاده خنجوکیعلی4001
1735971390/11/05کارگر عمومی سنگ کار درجه 13643فردوس0859874621834محمدعنایتی نژادجواد4007
1735981390/11/05کارگر عمومی سنگ کار درجه 13623فردوس0859362061638محمدعنایتی نژادهادي4008
1744481391/01/28کارگر عمومی سنگ کار درجه 13613بیرجند06519091981638علیرمضانیمهدي283
1745041391/02/03کارگر عمومی سنگ کار درجه 13623فردوس0859361845617الهیارمرادي رمضانیاکبر295
1742361391/01/20کارگر عمومی سنگ کار درجه 13623نهبندان563974230512محمدعلیحسن پورحسین350
1745821391/02/04کارگر عمومی سنگ کار درجه 13563فردوس08596731112رمضانطاهري مقدممحمدرضا506
1749411391/05/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13493بیرجند06526149062حسینابراهیمیمحمد544
1749851391/06/15کارگر عمومی سنگ کار درجه 13633بیرجند06523916802محمدبانوئیحسین546
2029991391/08/02کارگر عمومی سنگ کار درجه 13753ح 5 بیرجند06404787860حسن رضاعباسیعباس555
1747021391/02/19کارگر عمومی سنگ کار درجه 13573بشرویه085982878661حسینمعینیمهدي604
1747741391/03/10کارگر عمومی سنگ کار درجه 13633قاین0889075867371غالمرضافارغبالاسماعیل705
2030931391/08/30کارگر عمومی سنگ کار درجه 13613ح7بیرجند52395959331نوروزکاوسیاحمد رضا830
2030941391/08/30کارگر عمومی سنگ کار درجه 13633ح7بیرجند5239156023404نوروزکاوسیعبداهللا831
2029981391/08/02کارگر عمومی سنگ کار درجه 13653بیرجند065335940349حیدرعیسائی بهلولی ناديیوسف866
2030001391/08/02کارگر عمومی سنگ کار درجه 13653سربیشه0653338392301عباسپذیرشعلیرضا867
2030011391/08/02کارگر عمومی سنگ کار درجه 13553بیرجند065287924147علیجمعهمحمد رضا868
2032321391/09/25کارگر عمومی سنگ کار درجه 13593قاینات08595541394رمضاننوروزي دوست آبادمحمد888
1749791391/06/14کارگر عمومی سنگ کار درجه 13613قاین088980692613اکبرجعفري پردونحسن894
1749881391/06/15کارگر عمومی سنگ کار درجه 13613بیرجند06523872252محمدبانوئیعلی900
2032301391/09/25کارگر عمومی سنگ کار درجه 13543فردوس085953306928عیسیخوش روحسین909
2032241391/09/23کارگر عمومی سنگ کار درجه 13553بشرویه0901153575406کاشمرصالح نژادحسین911
1750101391/06/29کارگر عمومی سنگ کار درجه 13563فردوس0859309924246اسداهللانجومیعلیرضا977
2035811391/11/02کارگر عمومی سنگ کار درجه 13603بیرجند065186871826علیکیانیغالمرضا1022
2035351391/11/01کارگر عمومی سنگ کار درجه 13463قائنات08895891273غالمعلیبنی اسدي کالته سرياسماعیل1089
2035841391/11/03کارگر عمومی سنگ کار درجه 13633بیرجند06525213203ابراهیمترش آبیمهدي1141
2035961391/11/07کارگر عمومی سنگ کار درجه 13703بیرجند06401956440عباسعلیحسن آباديمحسن1147
2036371391/11/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13513قاینات08893288215علیرضاموحدنیابرات اهللا1220
2037991391/12/19کارگر عمومی سنگ کار درجه 13643قاینات0889833370560محمدعلیکارشکیحسن1274
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2031241391/09/07کارگر عمومی سنگ کار درجه 13613بشرویه0859850978180محمدعلیمعیلمهدي1293
2030991391/09/01کارگر عمومی سنگ کار درجه 13593بیرجند065017178017100حسنعباسیمهدي1379
2033571391/10/06کارگر عمومی سنگ کار درجه 13593بیرجند06522485519غالمرضایداللهیعلی1711
2033691391/10/12کارگر عمومی سنگ کار درجه 13603نهبندان5639282754330صادقعربحسن1715
2034521391/10/26کارگر عمومی سنگ کار درجه 13603قاینات0889050058429ابراهیمبادامکیعیسی1759
2034501391/10/26کارگر عمومی سنگ کار درجه 13543قاینات08887284681753عباسحسینائیحسین1767
2035951391/11/07کارگر عمومی سنگ کار درجه 13643بیرجند0651987288489محمدحسن آباديمهدي1826
2036351391/11/17کارگر عمومی سنگ کار درجه 13573قاینات0888276168386موسینادي اسدآبادباقر1866
2036921391/11/23کارگر عمومی سنگ کار درجه 13553بیرجند0651797896244علیخیرآباديمهدي1871
2037821391/12/19کارگر عمومی سنگ کار درجه 13573قاینات0888465505866موسیبراتیعلیرضا1893
2037831391/12/19کارگر عمومی سنگ کار درجه 13613قاینات08894086885موسیبراتیقاسم1894
2037951391/12/19کارگر عمومی سنگ کار درجه 13613قاینات08894094719علی اکبربراتی سفتوكحسن1907

2037211391/12/01کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1343بیرجند06524698171محمودحسن آباديعباسعلی40
2037221391/12/01کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1352بیرجند0650682424166رمضانآبشريمحمدرضا42
2037231391/12/01کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1339بیرجند065245449611محمودحسن آباديمحمد44

2037451391/12/06کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362ح7بیرجند52396411534احمدیعقوبیعبدالرحمان373
2036501391/11/17کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362قاین088941957453رضارافعیاسماعیل420
1749431391/05/17کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363بیرجند523960032532محمددرویشی فورگعبدالقادر545
1750301391/07/02کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354بشرویه0859810437215حسینکمالیمحمد615
1750181391/07/02کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354بشرویه0859809935165علی اکبرصادق زادهمحمد619
2031271391/09/07کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351بشرویه085978975696حجی محمدمالزادهمهدي752
2031421391/09/07کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355بشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي770
1749251391/05/10کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1353بیرجند0650793811219محمدحسینیعقوبینقی822
1749191391/05/04کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1349بیرجند06526149305عباسعسکريمحمدحسین823
2032421391/09/26کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365فردوس0859930289266محمدصفريجواد886
2032501391/09/26کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1353قاینات085952671211حسینرسالتی زادهعلی اصغر907
2032461391/09/26کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364فردوس0859918734187عبدالحسیننجف زادهعلی910
2032621391/10/03کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364ح7بیرجند523995189636عید محمدخسروي نخ آبعبدالرحمن914
2033461391/10/06کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363قاینات08896946212جعفرقلیسبحانیمهدي936
2033141391/10/03کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1346قاینات08892872874رمضانگلیجعفر943
1750261391/07/02کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351بشرویه0859790487169محمدنقیبحسین968
1750291391/07/02کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359بشرویه08590472104326اسدالهشریفی محترمهاشم971
1750161391/07/02کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362بشرویه085985954133غالمعلیرؤفحسین972
2034161391/10/20کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362نهبندان5639410000192علیجعفريسعید1026
2029891391/07/26کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359ح7بیرجند523959272110دالورخداداديموسی1159
2036661391/11/17کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358قاینات088966606712غالمرضاعربحسن1208
2036781391/11/17کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354قاینات088935904040عیديبراتیمحمدحسین1216
2038171391/12/20کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاینات088968497934رضاصاحبینادر1246
2030221391/08/16کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358بشرویه0859834905224محمدعلیایازمهدي1252
2031401391/09/07کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361بشرویه085984931714حسینفرهمنداکبر1261
2030951391/08/30کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359نهبندان563979468213محمدتقوي فرنوروز1374
2033301391/10/03کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1352قاینات088902008684حسینسامعیعلی1636
2033291391/10/03کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358قاینات088903469955غالمحسنباقريمحمدحسین1677
2034311391/10/24کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365قاینات08898458831811علی محمدتنومندزادهامیر1748
2035821391/11/02کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354ح2 فردوس085953297619علیکشاورزيمحمد رضا1817
2036851391/11/19کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1366بشرویه0859965643958علیتازه بهارحمید1829
2036751391/11/17کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاینات088941009728محمدعلیقاسمیحمید1864
2036981391/11/23کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360بیرجند523978050116غوث الدیناسدالهیعبدالحکیم1870
2037661391/12/13کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1347بیرجند06521045332محمدعباسیخداداد1878
2037651391/12/13کارگر عمومی سنگ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362بیرجند52397894959محمدکیانیحسین1879
61889091390/06/08کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه  درجه 13503قاین08893248750علی رضازراعتگرمحمدرضا3117
61891071390/06/17کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه  درجه 13573ح3 تربت جام07305858321398اسماعیلخسرويخان محمد3210
1746611391/02/13کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه  درجه 13573فردوس0858877325279سیدمهديکاظمیسیدجلیل329
2029941391/07/30کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه  درجه 13613بیرجند06527574312حسینآراستهمحمد697
1748061391/03/16کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه  درجه 13543نهبندان56397382514رمضانرمضانیولی اله715
2032111391/09/21کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه  درجه 13633بشرویه0859865649343بمانعلیآملی بشیريابراهیم884
1742371391/01/20کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه  درجه 13593نهبندان5639463562808کلوخ محمدقربانیعلیرضا1693
1748391391/04/06کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه  درجه 13503قاین088988403163حسینذکاوتیمحمد2009
3376531389/08/30کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1362زاهدان3621435735373عباسعلیمهموئیمرتضی1199
3384591389/09/17کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1366ح7 بیرجند523993484344غالم نبیقندهاري فیض آبادسراج الدین1360
3384361389/09/17کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1328بیرجند06520050819حجیکیکاوسیغالمحسین1381
3384371389/09/17کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1339بیرجند52397360658سرافرازمحمديغالمرضا1382
3391441389/10/12کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1365بشرویه0859962016595رحیمرحیم زاده مقدممحمود1486
3400091389/11/16کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1359فردوس08588100263748براتاصمحسن1733
3400101389/11/16کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1362فردوس0859575985113براتاصمحسین1734
3400281389/11/16کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1369فردوس08500485750محمدوهبیمرتضی1752
3407841389/11/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1360فردوس0859343510554اسدالهعجمیجواد2131
3410191389/12/03کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1332قائن08891771812عباسقانعیعیسی2222
3412441389/12/08کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1347قاین08892976229محمد حسنراستگو مقدممحمدرضا2413
3412451389/12/08کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1337قاین08895333931عبدهللاروشنیابراهیم2414
3417201389/12/15کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1359ح1طبس0839529211511حجیحشمتیانمهدي2546
3430421390/01/23کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1361مشهد09425270031314غالمرضاسیامکمجتبی200
3430421390/01/23کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1361مشهد09425270031314غالمرضاسیامکمجتبی248
3434391390/01/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1351قاین088901825193حسیندهقانزادهمحمدعلی659
3434381390/01/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1363قاین08894318092ابراهیمحسن نژاد سنجدكعلی660
3434421390/01/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1356قاین088988887640ابراهیممحمددوستحسین661
3434401390/01/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1358قاین088938594716حسینعباس زادهاسد662
3434411390/01/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1350قاین08893234106یوسففرهاديمحمدحسین663
3434371390/01/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1360قاین08893985187براتجهاندیدهمحمدرضا664
3434371390/01/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1360قاین08893985187براتجهاندیدهمحمدرضا817
3434381390/01/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1363قاین08894318092ابراهیمحسن نژاد سنجدكعلی818
3434391390/01/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1351قاین088901825193حسیندهقانزادهمحمدعلی819
3434401390/01/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1358قاین088938594716حسینعباس زادهاسد820
3434411390/01/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1350قاین08893234106یوسففرهاديمحمدحسین821
3434421390/01/28کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1356قاین088988887640ابراهیممحمددوستحسین822
3174871388/05/11کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1359بیرجند065184534322علی جانحیدرزادهجواد697
3186431388/06/21کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1364نهبندان563995935513غالمرضاطاهريمحمد921

3228411388/09/05کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1363بشرویه0859865649343بمانعلیآملی بشیريابراهیم1437
3228421388/09/05کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1367بشرویه08599695091344بمانعلیآملی بشیريرضا1438
3249721388/10/29کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1361بیرجند06527587031علیرضاصحرانوردمحمد2506
3249731388/10/29کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1360بیرجند0563938992379ناديسکندريجهانگیر2507
3262631388/12/08کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1353بیرجند56397376381محمدقاسمیمحمد علی2829
3309571389/03/20کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1358قائنات088865542828غالم محمدحیدر زادهحسن545
3309581389/03/20کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1365بیرجند06531451285748محمدحسینخدادادابوالفضل546
3309601389/03/20کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1363بیرجند56397430424محمد حسینعلی پورمحمدعلی548
3314051389/03/31کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1362قاین088941481510اسماعیلصحرا گردمجید585
3344201389/06/21کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1365فردوس08598830001675عبدالحسینارفعیسجاد873
3344311389/06/21کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1363فردوس0859371999658عباسعلیارشادیاسر905
3344391389/06/23کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1368مشهد09203967470غالمرضارحیم زادهمجتبی916

3468121390/04/29کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1365فردوس08598805671430غالمرضانجیبیمهدي2634
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3468121390/04/29کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1365فردوس08598805671430غالمرضانجیبیمهدي2635
3473181390/05/17کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1363قاین08894233501غالمحسینگلیقاسم2704
61882441390/06/02کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 3)1349سبزوار079186430818خدابخشمالداريعیدمحمد2825
2037421391/12/06کارگر عمومی عایق کاررطوبتی وآسفالت کارابنیه (تمدید پروانه - نوبت اول )1361بیرجند06527587031علیرضاصحرانوردمحمد371
2029951391/07/30کارگر عمومی عایق کاررطوبتی وآسفالت کارابنیه (تمدید پروانه - نوبت اول )1327درمیان523981848713حسینکارگرغالمحسین1162
2037171391/12/01کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند  درجه 13513بیرجند5239098182200محمدولیآبگرمیاحمد57
2037181391/12/01کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند  درجه 13573بیرجند065048383989یوسفزنگوئیرستم58
2037311391/12/05کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند  درجه 13543بیرجند52396792661محمدولیآبگرمیمحمد73
2037331391/12/05کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند  درجه 13603بیرجند52395934854یعقوبمحمدیان درمیانمحمدمهدي75
1745761391/02/03کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند  درجه 13593بیرجند06525122323محمد حسنهاونگیعلی299
1746781391/02/17کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند  درجه 13653بیرجند065331336564حسینخسرويابوالقاسم592
2031451391/09/08کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند  درجه 13603بیرجند0651874793635عیسیصالحیمحمدرضا841
2035181391/11/01کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند  درجه 13633قاینات088943013667عزیزاهللاکبريامیر1127
2037631391/12/13کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند  درجه 13613بیرجند06525162621رمضانزراعت گراحمد1231
2038401391/12/21کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند  درجه 13493بیرجند52396757242محمدولیآبگرمیمحسن1233
3412461389/12/08کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1361قاین08894072074محمدرضاخزاعیهادي2415
3412471389/12/08کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1364قاین08894336903محمدنخعیحسن2416
3412481389/12/08کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1363قاین08894275266خدامرادنخعی خونیکحیدر2417
3434451390/01/28کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1365قاین08898407331296رضاشبانیعلی665
3434441390/01/28کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1364قاین08898865206علی اکبررضائیقاسم666
3434431390/01/28کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1357قاین088980167311حسنامیاريعلیرضا667
3434431390/01/28کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1357قاین088980167311حسنامیاريعلیرضا823
3434441390/01/28کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1364قاین08898865206علی اکبررضائیقاسم824
3434451390/01/28کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1365قاین08898407331296رضاشبانیعلی825
3176381388/05/13کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1363بیرجند52397937271رحیمبراتیحسین712
3197041388/06/31کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1344درگز0779312430887برات الهمحمدي سعرآبادنور محمد1034
3203631388/07/12کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1361بیرجند06523888764غالمحسینعلیزادهعلیرضا1078
3233371388/09/18کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1361بیرجند06523888764غالمحسینعلیزادهعلیرضا1660
3236801388/10/01کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1363قاین088943013667عزیز الهاکبريامیر1779
3237541388/10/01کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1367قاین6529985328109موسیخارکن دزگمحمد1853
3237561388/10/01کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1339قاین0888549156135محمدخانیناصر1855
3239151388/10/02کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1363قاین088907286871یعقوبنیکمردعلی1994
3259181388/11/29کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1351درمیان0523909818200محمد ولیآبگرمیاحمد2744
3259191388/11/29کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1360درمیان05239684334محمدولیآبگرمیروح اله2745
3259201388/11/29کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1349درمیان05239675722محمدولیآبگرمیمحسن2746
3259211388/11/29کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1354درمیان05239679261محمدولیآبگرمیمحمد2747
3259261388/11/29کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1357بیرجند065048383989یوسفزنگوئیرستم2750
3259321388/11/29کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1360درمیان05239593484یعقوبمحمدیان درمیانمحمد مهدي2753
3262651388/12/08کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1359بیرجند523977698911علیجانکاوسیمحمد2831
3262661388/12/08کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1368بیرجند06400493460650049346محمد اعظمکاوسیمحمدحسین2832
3262971388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1359قاین65299301671زین الدیناحراريعبد العظیم2849
3262991388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1364قاین65299686794زین الدیناحراريعظیم الدین2851
3263021388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1370قاین08800855760زین الدیناحراريمحمد احسان2854
3263031388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1367قاین6529969969133زین الدیناحراريمحمد صانع2855
3263291388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1369قاین08800761000محمد ابراهیمجانیاسماعیل2881
3263581388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1371قاین65200042190نور  محمدچوپانی بهمن ابادعبد اله2910
3263751388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1368قاین08800062690غالمرضاحکیمیحسین2927
3263781388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1370قاین08800877730شیر محمدحکیمیمحمد ناصر2930
3263931388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1365قاین08898425071473دین محمددرویشیمحمود2945
3263971388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1365قاین652996942179درمحمددريجالل الدین2949
3264001388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1368قاین08800395660در محمددريمحمد2952
3264011388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1363قاین652994696926احمددريمحمد احسان2953
3264021388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1359قاین6529693467856سید احمددريمحمد ظاهر2954
3264031388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1359قاین08882564856845درمحمددرينور احمد2955
3264051388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1363قاین652994697727درمحمددرينور الدین2957
3264071388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1340قاین65298627063الل محمددري بهمن آبادتاج محمد2959
3264081388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1368قاین08800389010تاج محمددري بهمن آبادغالم  رضا2960
3264091388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1359قاین0889044015628تاج محمددري بهمن آبادالل محمد2961
3264101388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1364قاین652996879216تاج محمددري بهمن آبادمحمد رضا2962
3264111388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1362قاین65299418786تاج محمددري بهمن آبادمحمد علی2963
3264131388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1345قاین652988502113فیض محمددري بهمن ابادغالم فاروق2965
3264141388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1351قاین652990532414ابو سعیددري بهمن ابادمحمد امین2966
3264211388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1357قاین6529693076817نظام الدیندوستیشراف الدین2973
3264281388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1365قاین652996922559محمدسیفیاحمد2980
3264291388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1361قاین652993764138محمدسیفیحامد2981
3264931388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1362قاین652994206825محمدمحمديحمید3045
3265141388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1362قاین652994193212قوس محمدنصريدین محمد3066
3265231388/12/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1371قاین65200052230غالم احمدنیکی  بهمن ابادمحمد3075
3295861389/01/22کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1358بیرجند06515122551035حاجی اسماعیلدرویشیاحمد318
3295951389/01/22کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1362بیرجند00652760264ابراهیمشهریاريحسن327
3296341389/01/22کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1353مشهد09335172211658علیرضوي تبادکانسیدابوالفضل359
3308901389/03/20کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1359مشهد0941931293540محمدعلییاري زاده تبادکانحسین551
3310251389/03/26کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند (درجه 3)1364مشهد0941722910466حسیننجاتیان قالی بافحمید567
3116061387/11/16کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13653فردوس085993426821محمدعلیمودب سرنداکبر80
3118761387/12/18کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13503قائن08893239761سید رمضانابراهیمیسید اسماعیل103
3118881387/12/18کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13663قائن0889900795201علیحسینیجواد115
3118891387/12/18کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13583قائن088938507637علیحسینیحاتم116
3118911387/12/18کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13623قائن0889062374134محمد علیخوئیابراهیم118
3119011387/12/18کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13683قائن0889901619283عیسیمیرزائیابوالفضل128
3130521388/01/17کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13653بیرجند065331336564حسینخسرويابولقاسم15
3129411388/01/17کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13663فردوس085994710684محمدرضادانشورمحسن50
3128011388/01/17کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13123حوزه2فردوس085911161116غالم حسینعلی زادهعبدالرحیم106
3144641388/01/29کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13383درگز0779318651164رستمرستمیاسمعیل327
3146451388/02/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13373بیرجند06527239425محمد حسیندالکهمحمد کلوخ395
3146461388/02/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13613بیرجند06525162621رمضانزراعتگراحمد396
3146471388/02/09کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13573بیرجند06527512611عباسضیاءعلیرضا397
3147961388/02/21کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13593بیرجند06525122323محمدحسنهاونگیعلی513
3154221388/03/10کارگر عمومی قالب بند و کفراژبند درجه 13453بیرجند065324134836رجب علیاشرفی گلغالمرضا534
2037241391/12/01کارگر عمومی قالب بندوکفراژبند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359بیرجند523977698911علیجانکاوسیمحمد53
2037251391/12/01کارگر عمومی قالب بندوکفراژبند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1368بیرجند06400493460محمداعظمکاوسیمحمدحسین55
2031491391/09/08کارگر عمومی قالب بندوکفراژبند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1352بیرجند06524964581محمدحسینهاونگیعلی840
1749481391/05/22کارگر عمومی قالب بندوکفراژبند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363بیرجند52397937271رحیمبراتیحسین860

2031061391/09/06کارگر عمومی قالب بندوکفراژبند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361بیرجند06523888764غالمحسینعلیزادهعلیرضا1383
2038151391/12/20کارگر عمومی قالب بندوکفراژبند درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1366قاینات0889900795201علیحسینیجواد1891

61884311390/06/03کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13613بیرجند06519178162493سید علیکاظمیسید حسن2883
61884361390/06/03کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13433بیرجند065284698162اکبرآبیزمحمدحسین2884
61887571390/06/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13733نهبندان56300489375630048937رامینروشندلابوالفضل3027
61887531390/06/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13733نهبندان56300547405630054740محمدبخشیحسن3028
61887551390/06/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13633نهبندان5639719265107علیبیکارمحمدرضا3029
61887541390/06/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 413653بیرجند5639931914404علیبیکارعباس3030
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61887611390/06/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13733نهبندان56300335225630033522محمدفهرمندامیر3031
61887621390/06/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13723زهک53300673165330067316نادرگوهري نیامحسن3032
61887631390/06/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 413453بیرجند563970623639محمدحسیننژاد عبدالهغالمرضا3033
61887601390/06/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 413693بیرجند06400978040640097804عبدالعلیعبدالهیابوالفضل3034
61887561390/06/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13583نهبندان5639434147117غالمرسولرامشحسین3035
61887591390/06/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 413693بیرجند06401820700640182070محمدصادقیصادق3036
61887581390/06/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13733نهبندان56300484655630048465محمدرضاسیدالیحسین3037
61890101390/06/13کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13673بیرجند065331466374محمدنظريعلی3142
61892001390/06/23کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13663بیرجند065332358182غالمرضاخسروي طناكمهدي3255
61893571390/06/26کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13553فردوس0858763702492غالمرضاعرب نژاد دوحصارانحسین3294
61907311390/07/20کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13673نهبندان563996757947محمدشهابی نیاکاظم3394
61927771390/09/30کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13703بیرجند06401928660640192866حسن رضارمضانیصادق3827
61946591390/11/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13613بیرجند563972619937محمدجمال زائیعلی4059
61946601390/11/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13663نهبندان563996351486محمد حسناردونی کویرعلی4060
61946541390/11/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13573بیرجند56398473111غالممالدارعلیرضا4061
61946521390/11/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13643مشهد0939089777797عباسیعقوبی شادمهريمجید4062
61946531390/11/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13473نهبندان56301099445630109944ممطفینوائی پورعیسی4063
61946551390/11/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13503نهبندان5639368187777درویشلطیفیمحمد4064
61946561390/11/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13663بیرجند563996611433حسینگازاري پورمجید4065
61946571390/11/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13623نهبندان563971697518شیر محمدسلمانیمسعود4066
61946581390/11/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13643بیرجند5639930268239شیر محمدسلمانیمحمد رضا4067
61946611390/11/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13653نهبندان5639931507363حسناحسانیحجت اله4068
1742381391/01/20کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13593بیرجند06526380823علی محمدعبدي شورابحسن192
1742391391/01/20کارگر عمومی کاشی کار  درجه 713583بیرجند5239197288492محمدعظیمعبدالهی علی آبادمحمدرحیم193
1740781391/01/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13573قاینات08882540246601خدادادرمضانی چاهکموسی230
1745051391/02/03کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13623فردوس0859361845617الهیارمرادي رمضانیاکبر296
1742401391/01/20کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13563بیرجند06522938166غالمرضاعلیزادهغالمعلی352
1740771391/01/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13583بیرجند0650984889189قربانرمضانیعباس384
1748941391/04/26کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13583نهبندان5639630787182علی اکبرمحموديعلی447
1745831391/02/04کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13563فردوس08596731112رمضانطاهري مقدممحمدرضا507
1746661391/02/14کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13543بشرویه0859809935165علی اکبرصادق زادهمحمد571
1746861391/02/18کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13623قاین088941957453رضارافعیاسماعیل596
1746871391/02/18کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13613قاین088968347643محمدحسندروگرعلی598
1747001391/02/19کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13623بشرویه0859858812361حجی قربانبهنیاعلی603
1750151391/07/02کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13663بیرجند065331661511حسنخسروي خوشینهمسعود624
1751041391/07/10کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13673بیرجند065331776181علیجانخسرويمحمد676
1751051391/07/10کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13613بیرجند06514570681125علیحسینیحسن رضا677
2029681391/07/15کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13593بیرجند065269048320عیسیلطفیحسین685
2029741391/07/22کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13603بیرجند56399198922محمدقاسم پورحسین687
1747761391/03/10کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13473نهبندان56399011111محمدسنجريغالمرضا707
2031201391/09/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13673بشرویه08599698191375عباسامین زادهمحسن729
2032031391/09/19کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13653ح1بیرجند042194520610465عید گلسروسیرضا851
2031941391/09/18کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13623بشرویه085985466391علی اکبرحالجیانمهدي852
2031931391/09/18کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13353بشرویه085973616465غالم حسینتازه بهارعلی856
1749861391/06/15کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13633بیرجند06523916802محمدبانوئیحسین859
2030041391/08/02کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13533بیرجند06521133111محمد رضالطفیمحمد حسن870
1749891391/06/15کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13613بیرجند06523872252محمدبانوئیعلی901
1750091391/06/29کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13563فردوس0859309924246اسداهللانجومیعلیرضا976
1750371391/07/05کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13653بیرجند523991627611غالمسنگ کوبعبداهللا979
1750341391/07/05کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13603بیرجند065264367112علیدهقانیحسین1061
1750711391/07/08کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13603بیرجند523959462721غالم رسولساالري فورگغالمرضا1064
1750741391/07/08کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13653نهبندان563996475824عباساکبريحبیب1065
2034881391/10/27کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13613ح5 بیرجند06530369912محمدرضارمضانی گلستانیمحمدحسین1078
1751191391/07/12کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13663بیرجند065326047458عباسعلیزارعیمهدي1096
2036221391/11/16کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13673بیرجند5239963134284محمدحسینآذري نوقابحسین1148
2030151391/08/10کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13693قاین08800736910محمدحسنشخمگرعلیرضا1168
2031151391/09/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13663بشرویه0859963713765عباسامین زادهمهدي1192
2031101391/09/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13653بشرویه0859960005394علی اکبرنصیريجواد1193
2031091391/09/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13673بشرویه08599682001214علی اکبرنصیريحسین1194
2031191391/09/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13573بشرویه085982898081غالمرضاامین زادهمحمدرضا1197
2031171391/09/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13593بشرویه08593352241064عباساکبريحسین1199
2036341391/11/17کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13573قاینات0888276168386موسینادي اسدآبادباقر1221
2037841391/12/19کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13613قاینات08894086885موسیبراتیقاسم1244
2037961391/12/19کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13613قاینات08894094719علی اکبربراتی سفتوكحسن1271
2032121391/09/21کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13613بشرویه0859850978180محمدعلیمعیلمهدي1294
2031221391/09/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13623بشرویه0859858057285محمدرضافراريمصطفی1295
2031231391/09/07کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13633بشرویه085986218614علی اکبرحیدريعلی1299
1748401391/04/06کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13543قاین088964462427حاجی رضازالی کرقنداسماعیل1431
2032081391/09/20کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13663بشرویه0859965643958علیتازه بهارحمید1508
2032101391/09/21کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13523بشرویه0859795055177علیقاسمیرمضان1509
2033331391/10/04کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13673قاینات0889936099328مرادتنهازادهقاسم1629
2032811391/10/03کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13593قاین088966932531محمدعلیمعطلیعلی1706
2034901391/10/27کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13653بشرویه0859960153409محمدرضاتازه بهارحسین1739
2037741391/12/19کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13383قاینات08892231142موسیبراتیمحمدرضا1885
2037891391/12/19کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13573قاینات0888465505866موسیبراتیعلیرضا1897
2038001391/12/19کارگر عمومی کاشی کار  درجه 13643قاینات08899230618مرادتنهازادهمحسن1908
3168321388/04/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347نهبندان56399011111محمدسنجريغالمرضا686
3179921388/05/25کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357قاین088938201821علیجوهريمحمد749
3184761388/06/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1356بیرجند0650279077181محمدطالبیمهدي911
3184771388/06/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1356درمیان5239164894489درمحمدکیقباديسعید912
3184781388/06/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361بیرجند06523872252محمدبانوئیعلی913
3184791388/06/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363بیرجند06523916802محمدبانوئیحسین914
3184801388/06/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1353بیرجند065081868736محمد جانداديمحمد915
3184811388/06/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1354مشهد093320397784008علی ترخبخشی فورجانقربان916
3184821388/06/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1368بیرجند06400334900اسداهللاچاحوضیمحمد917
3184831388/06/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366بیرجند065326515886محمدرضاافسردهعلی918
3186441388/06/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1342بیرجند56397746062عباسقربانیمحمدحسین922
3186451388/06/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366بیرجند563998222595علی اکبردوستیحسن923
3197051388/06/31کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358بشرویه08598358411رمضانعلیباقريحسن1035
3197061388/06/31کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1355بشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي1036
3197071388/06/31کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1348بشرویه08590365963668علیحسین زادهرضا1037
3197081388/06/31کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358بشرویه0859834905224محمدعلیایازمهدي1038
3197091388/06/31کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1353یشرویه085980279521حسینمشفقمهدي1039
3197101388/06/31کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1355بشرویه0859061744868غالمعلیرئوفعباس1040
3197111388/06/31کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1356بشرویه0859824667146محمدچوپان وفاحسین1041
3197121388/06/31کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1355بشرویه0859818527243غالمرضامرادیانعلی اکبر1042
3197131388/06/31کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358بشرویه085983238424حسنرفعتیعباس1043
3219951388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362بشرویه085985466391علی اکبرحالجیانمهدي1159
3219961388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363بشرویه085986218614علی اکبرحیدريعلی1160
3219991388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1355بشرویه0859818888279محمدشبانیحسین1163
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3220021388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362بشرویه0859858057285محمدرضافراريمصطفی1166
3220061388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1369طبس08300272110830027211مرتضیمهرآساروح اله1170
3220101388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365بشرویه0859960005394علی اکبرنصیريجواد1174
3220111388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367بشرویه08599682001214علی اکبرنصیريحسین1175
3220131388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366بشرویه0859963713765عباسامین زادهمهدي1177
3220141388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366بشرویه0859965643958علیتازه بهارحمید1178
3220151388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1335بشرویه085973616465غالم حسینتازه بهارعلی1179
3220161388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359بشرویه08593352241064عباساکبريحسین1180
3220171388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367بشرویه08599698191375عباسامین زادهمحسن1181
3220181388/08/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357بشرویه085982898081غالمرضاامین زادهمحمد رضا1182
3222231388/08/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1349بیرجند065104977675حسیننسائیحسن رضا1220
3222241388/08/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357بیرجند065238038714غالمحسین زادهمهدي1221
3222251388/08/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359بیرجند06526381122عیسیبرات زاده فورجانمرتضی1222
3222261388/08/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1330قائنات0888787782382حسینجوقه ساالرعلی محمد1223
3227091388/09/02کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1351بشرویه085978955176علیاژدريحسین1394
3227111388/09/02کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357بشرویه085982844127علیاژدريمحمد1396
3227141388/09/02کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362بشرویه0859857751255محمدعلیایازمحمد1399
3227271388/09/02کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361بشرویه085984931714حسینفرهمنداکبر1412
3227301388/09/02کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357بشرویه085982878661حسینمعینیمهدي1415
3227331388/09/02کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1351بشرویه085978975696حجی محمدمالزادهمهدي1418
3227401388/09/02کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1353بشرویه0859802353283سیدحسنهاشمیانسید عباس1425
3228441388/09/05کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360بشرویه0859845397273رجبعلیاکبرزادهمحمد1440
3228451388/09/05کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365بشرویه0859960153409محمدرضاتازه بهارحسین1441
3228581388/09/05کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1352بشرویه0859795055177علیقاسمیرمضان1454
3228621388/09/05کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361بشرویه0859850978180محمدعلیمعیلمهدي1458
3233121388/09/16کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1351ح3بیرجند0651154472145قاسمسرزهیابراهیم1645
3234491388/09/19کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365ح2فردوس0859921557469غالمحسینجمالحمید1681
3234501388/09/19کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363ح1فردوس0859373657824رمضانآویزش رمضانیمهدي1682
3234511388/09/19کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363ح3قاینات08899236206محمدسلطانی مقدمحسین1683
3234521388/09/19کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1345ح2فردوس08588311471496غالمرضارحیم زاده سه قلعهاحمد1684
3234781388/09/19کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365ح1بیرجند042194520610465عیدیگلسروسیرضا1697
3237111388/10/01کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364قاین08899061911محمدبرافشانحسین1810
3237181388/10/01کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1351تربت جام0731702141150علی اکبرپورسلطانیحسن1817
3237381388/10/01کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1346قاین652988860850حسنحسنی ابیزعلی اصغر1837
3238431388/10/02کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366بیرجند5639934883701علیکرارياحسان1922
3240421388/10/08کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360بیرجند065229862142حسنخرم روزمحمدمهدي2038
3240431388/10/08کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1356بیرجند0651286948455محمدصفائیعباس2039
3240441388/10/08کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1340بیرجند06520899681حسنکاخکوکیاسماعیل2040
3247311388/10/22کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1355بشرویه0859818349225علیغالمیعباس2209
3247341388/10/22کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347بشرویه08590418753790علیقاسمیمحمدرضا2212
3247981388/10/26کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1356ح5بیرجند065143506427علیحسین پورمحمد2351
3247991388/10/26کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362ح5بیرجند065143511032علیحسین پور گلستانمحمدحسین2352
3248001388/10/26کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362ح5بیرجند06530926282علیحسین پورگلستانابوالفضل2353
3248011388/10/26کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361ح5بیرجند06530369912محمدرضارمضانی گلستانمحمدحسین2354
3254941388/11/14کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360ح3 درمیان52397812731احمددوستی نوغابغفار2562
3254951388/11/14کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364ح7 بیرجند523994064938بوالننهتانی پورامر اهللا2563
3255901388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1349قاین088931948013محمد حسیناسدالهیرحیم2655
3255911388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358قاین088938515745غالمجانیحسین2656
3255921388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359قاین0888490690599علیجانجانیمحمد2657
3255931388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366قاین0889900795201علیحسینیجواد2658
3255941388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359قاین0889043906617حسنقلیدانشیهادي2659
3255951388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360قاین00000000000حاجی رضارافعیاسماعیل2660
3255961388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367قاین1000000000290رضارافعیغدیر2661
3255971388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361قاین088968497934رضاصاحبینادر2662
3255981388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362قاین088941946143علیصادقی موسویهمحمد2663
3255991388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358قاین088966606712غالمرضاعربحسن2664
3256001388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360قاین08896781114غالمرضاعربحسین2665
3256011388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367قاین0889901627284احمدعیديعلی اکبر2666
3256021388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361قاین08894098625قاسمقاسمیابوذر2667
3256031388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359قاین0888490682598قاسمقاسمیامین اله2668
3256041388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361قاین088941009728محمد علیقاسمیحمید2669
3256051388/11/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357قاین0887276168386موسینادي اسد ابادباقر2670
3257001388/11/19کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360بشرویه0859845435277علیصفریان محبیحسین2715
3257011388/11/19کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361بشرویه0859850781161علیتازه بهارمهدي2716
3263511388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347قاین65298760067اسماعیلچوپانیغالم احمد2903
3263711388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1371قاین65200041030احمدحسینی بهمن آبادعبد الرحمن2923
3263771388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347قاین08800062690غالمرضاحکیمیحسین2929
3263841388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1368قاین08800339590خداداددادي بهمن ابادغالمرضا2936
3263881388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366قاین6529980113106خداداددادي بهمن ابادمحمد حکیم2940
3263901388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361قاین652993741215دین محمددرویشیمحمد داود2942
3263941388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363قاین65299467484دین محمددرویشیمسعود2946
3264421388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366قاین6529969837120عبد الرئوفصیفیعبدالمجید2994
3264471388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1348قاین65298972168عطا محمدعطاییجان محمد2999
3264591388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1370قاین08801120500محمدقادريالیاس3011
3264641388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347قاین652989339312ابونصرقادري بهمن آبادخدانظر3016
3264661388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347قاین65299687178محمد هاديقادري بهمن آبادنور الدین3018
3264851388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366قاین6529969845121الف محمدگلزاريعبد الواحد3037
3264871388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347قاین652991942234قلندرگلزاريمحمد ابراهیم3039
3264961388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347قاین6529980903186محمدمحمديعبد المجید3048
3265021388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347قاین652989343116محمودمحموديمحمد حسین3054
3265031388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347قاین652992417519ابراهیممحمودي بهمن ابادرمضان3055
3265131388/12/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347قاین652996916053نصر الهنصر اللهیعبد الرحیم3065
3266441388/12/10کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363مشهد09211313715414محمدعباسیحسن3150
3266511388/12/10کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1350بیرجند06529651995سلطانقربانیغالمرضا3157
3266591388/12/10کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362قاین08890712251018خدامرادمختاريحسن3165
3269461388/12/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367ح7 بیرجند5239963134284محمد حسینآذريحسین3194
3269471388/12/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366ح7 بیرجند5239962530221مصطفیبخشیمحمد علی3195
3272461388/12/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363ح7 بیرجند523964227342داد خداکامگیرموسی3267

3282741389/01/08کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1354بیرجند523988093127غالمعلیترابیمحمد8
3282761389/01/08کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1369درمیان52300072300ذبیح الهطالبیمجتبی12
3282771389/01/08کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358درمیان5239412103237ذبیح الهطالبیمهدي13
3282751389/01/08کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364بیرجند06532668639اسدالهصردي زیدغالمحسین16
3285261389/01/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357قاینات0888465505866موسیبراتیعلیرضا29
3285271389/01/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361قاینات08894086885موسیبراتیقاسم30
3285281389/01/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1338قاینات08892231142موسیبراتیمحمد رضا31
3285291389/01/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364قاینات08898954499محمد رضابراتیکاظم32
3285301389/01/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361قاینات08894094719علی اکبربراتی سفتوكحسن33
3285351389/01/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358قاینات08883741191006غالمعلییاوريمحمد34
3285311389/01/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1330قاین65298384447عبدالهدرویشیدین محمد49
3285321389/01/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1330قاین65298316224یار محمددريدر محمد50
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3285331389/01/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1369قاین08800707060اسماعیلشیري بهمن ابادمحمد51
3285341389/01/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347قاین652989344117محمد هاديقادري بهمن آبادحسام الدین52
3293481389/01/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359قاین088980258027حسینبرات زادههادي180

3293491389/01/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357قاین08888374881004جمعهخاوريجعفر181

3295311389/01/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359بشرویه0859838536130علیقادريحیدر189
3294151389/01/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347درمیان52395037881036محمد حسینرسولیمؤمن230
3294161389/01/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347بیرجند06530783231موسیعباسیعباسعلی231
3295611389/01/22کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365بیرجند523995935825محمدعلیباقريبهروز294
3295621389/01/22کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360درمیان52397792951صفربراتیعلی295
3296021389/01/22کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367بیرجند065323754515990عبداهللاعجمی سرشابادعلی334
3298911389/02/06کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359بیرجند0651066743560علیرضاخوردسالجواد435
3308101389/02/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358ح7 بیرجند523977408015ابراهیمشعبانینور احمد499
3308111389/02/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364ح7 بیرجند523996448357علی رضاشعبانی نوقابمحمود500
3308121389/02/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366ح7 بیرجند5239924406120محمد رضاعسکرياسماعیل501
3310331389/03/26کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359بیرجند06522485519غالمرضایداالهیعلی564
3310351389/03/26کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1370درمیان52300202960علیرضااکبريجواد566
3310261389/03/26کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360بیرجند0650261488173علیمیرزائی شیخ آبادمحمدرضا568
3316181389/04/07کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1355بشرویه0859818713262علی اکبرمراديعلی602
3321321389/04/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361بیرجند065251536329محمدامیرآبادي زادهمرتضی690
3321341389/04/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358بیرجند0650644506127محمدپارساحسین692
3321371389/04/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1348بیرجند0651738822106علیحجازيحمیدرضا695
3321381389/04/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1350بیرجند0650767721215علی اکبرحسنیمحمداسماعیل696
3321401389/04/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359بیرجند06518552251012محمداسماعیلحسین پورمحمد698
3321411389/04/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364بیرجند06533257118علیحسینیغالمحسین699
3321451389/04/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1346نهبندان56397354658عبدلدهقانیقربان703
3321481389/04/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1354بیرجند065015907115830کلوخکالته بجديمهدي706
3321511389/04/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1342بیرجند06521969425محمدلبیبعلیرضا709
3321521389/04/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359بیرجند5239359083545حسیننوريغالم رضا710
3321541389/04/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359قاینات088966770525سیدحسینهاشمیسیداحمد712
3321551389/04/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347بیرجند0650648854128اهللا رسانحمیدي رادحسن713
3328011389/05/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)41363بیرجند563998073721موسیعربمحمدرضا740
3334191389/06/03کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366فردوس0859923509665علیغفوريعباس788
3342761389/06/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1356ح1زاهدان36211364871497حسینابراهیمی اولعلیرضا866
3342771389/06/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1352بیرجند065292958312حسینرجبی پورحجی محمد867
3342781389/06/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360ح5بیرجند0652935036116علیساالريجواد868
3342791389/06/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366ح5بیرجند06531670917945محمدشبانیهادي869
3344211389/06/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1344فردوس0859267164381محمدخاتمی تبارغالمرضا874
3361521389/07/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1371نهبندان56300285375630028537محمداکبريمهدي976
3361531389/07/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1374نهبندان56300595805630059580احمدحیدريحسن977
3361541389/07/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1374نهبندان56300603925630060392محمدرضائیعلی978
3361551389/07/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1375نهبندان56300756755630075675احمدرضائیمحمد979
3361561389/07/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1370نهبندان56300139125630013912رمضانسهرابیعلیرضا980
3361571389/07/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1372نهبندان56300321865630032186علیجانقانونیمحمدحسین981
3361581389/07/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1374بیرجند06404177110640417711محمدقهرمانیامیررضا982
3361591389/07/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1373ایرانشهر35805346453580534645آساکوه زادهامیرحمزه983
3364381389/07/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365بیرجند065328721627اسدالهچاحوضیفیروز1066
3364711389/07/25کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358بیرجند06520490524رجبکمیلیحسن1074
3364721389/07/25کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365بیرجند523998183357علینودهیمحمد1075
3368131389/08/01کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362ح7 بیرجند523959812615کلوخ محمدشبانیاحمد رضا1096
3374471389/08/19کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363قاین088970301910حمزهعربحسین1159
3374481389/08/19کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359قاین088967134615کربعلیعربمحمد1160
3374581389/08/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362بیرجند06513134652505ماشاالهشیرانی درحعباسعلی1165
3377821389/09/01کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365بیرجند065328549329کاظمعیدي حلوائیجواد1223
3383321389/09/14کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1372نهبندان56300332815630033281علیحسین زادهمرتضی1295
3384261389/09/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1339قاینات088954270813حسینسروشحسن رضا1337
3384271389/09/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1346قاینات08895847533حسینسروشغالمرضا1338
3384601389/09/17کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363ح1 درمیان523954707644محمد صادقصادقی فوركعبدالحمید1361
3384611389/09/17کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366ح7 بیرجند5239924813161محمد صادقصادقی فوركمحمد1362
3384621389/09/17کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362ح7 بیرجند523954645218صفریونسیامین اهللا1363
3384351389/09/17کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1351بیرجند0650974034381محمد حسنچوپانیعلی اکبر1380
3384811389/09/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364فردوس0859377083137رستماکبري رمضانیهادي1390
3384821389/09/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361تربت حیدریه07025918901879محمدحسینخوش آهنگ مورشکیمهدي1391
3384831389/09/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361فردوس0859347974197غالمرضاصفاريمجتبی1392
3384841389/09/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362فردوس0859359980431امیرمال دار فردوسعلی1393
3385541389/09/22کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1347نهبندان56399004313ابراهیمعباسیحسن رضا1402
3387501389/09/27کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1353بیرجند0651470821171غالمحسینصالح خزاعیحاجی رضا1411
3389651389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366بیرجند563996666138حسناردونیمحمدرضا1444
3389661389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1351نهبندان56393394542021عبدالهایرانیعلی1445
3389671389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366بیرجند563998221794حسنبهرامیمحمدحسن1446
3389681389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359نهبندان563979468213محمدتقوي فرنوروز1447
3389691389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362نهبنان5639410000193علیجعفريسعید1448
3389701389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1371نهبندان56300170205630017020محمدحسینجوادياحمد1449
3389711389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1372نهبندان56300353395630035339محمدحسینیحسین1450
3389721389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1371نهبندان56300231445630023144بهرامدهداررحمت اله1451
3389731389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1371نهبندان56300215915630021591علیدهدارفرامرز1452
3389741389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1348قاینات08893000465غالمسبزعلیاحمد1453
3389751389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1371نهبنداان56300276035630027603ابراهیمسخن فهممحسن1454
3389761389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1372نهبندان56300350455630035045علی اکبرعالمیسلمان1455
3389771389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1371نهبندان56300157295630015729عباسعلیغالمیمحمد1456
3390011389/10/09کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1354فردوس085953297619علیکشاورزيمحمدرضا1472
3391451389/10/12کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1355تربت حیدریه070324335713نعمت الهآشوريعزیزاله1487
3392691389/10/19کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1331قاینات088950084313غالمرضاپسندیدهحسین1581
3393451389/10/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357بیرجند52393776341982رضارمضانیحسن1616
3399821389/11/14کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1337نهبندان5639409282120محمدبراتیعباس1706
3399871389/11/14کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1353نهبندان56397373522علی اکبررعنائیمحمد1711
3399921389/11/14کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1331درگز0779423712345حسینعلیشاهوردي زاده زیدانلوئیخالق وردي1716
3399941389/11/14کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1368بیرجند06400513590640051359غالمطوريعلی اکبر1718
3400001389/11/14کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361بیرجند563971582013عبدالرحمنمالکیداوود1724
3400951389/11/17کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1341فردوس0859254666334غالمرضانجومیمهدي1805
3403481389/11/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360بشرویه0859844412175عباساکبريحسن1957
3403491389/11/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359بشرویه085983751328برات الهعالی پورحسن1958
3403501389/11/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361بشرویه0859850382121برات الهعالی پورمهدي1959
3405581389/11/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364فردوس085991761475ابراهیمارفعیمحمد2064
3405591389/11/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358فردوس0859323005574ابراهیمارفعیمهدي2065
3405601389/11/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367فردوس0859932249462حسینکرمی نیامحمد2066
3406531389/11/26کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363ح7 بیرجند523959907615محمدزارعی درمیانمحمد امین2088
3407851389/11/28کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361فردوس0859352447642حسینارغشیعلی اصغر2132
3407861389/11/28کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1342فردوس0859258114282حاجی محمدجمعه زادهرجبعلی2133
3407871389/11/28کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1339فردوس085924592694حبیبدادگر عزیزمحمود2134
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3407881389/11/28کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360قاینات088967180124محمدعلیرجبیاحمد2135
3407891389/11/28کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364فردوس085991382120حسنرضا زاده چوداريهادي2136
3407901389/11/28کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1351فردوس0859291529125محمدعلیرضانیاعباس2137
3407911389/11/28کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366گناباد091994652665رضاغالمیمهدي2138
3407921389/11/28کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361فردوس0859353109708ابراهیمنامجوياسماعیل2139
3412491389/12/08کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362قاین088969442710ابراهیمسادهمحمد حسین2418
3412501389/12/08کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364قاین088908370321حسینقربانیجعفر2419
3412511389/12/08کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365قاین088989733625عباسمحمدي پورمحمد2420
3416581389/12/14کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366بیرجند065326710133اسد اهللاصردي زیدحسینعلی2508
3417211389/12/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1371بشرویه08500789110850078911محمدآقائیمهدي2547
3417221389/12/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1349نیشابور5749398722320مهديبیگیعلی2548
3417231389/12/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1354بشرویه0859811301302علیپیش بینغالمرضا2549
3417241389/12/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1356بشرویه085982416096علی اکبرچوپان وفاحسین2550
3417251389/12/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1351بشرویه0859790975218حسنرضائیباقر2551
3417261389/12/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366بشرویه0859964825876عباسعامريمجید2552
3417271389/12/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1349بشرویه085978022819محمدنقیباحمد2553
3417281389/12/15کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1354بشرویه0859810232195محمدنوروزيحسین2554
3420981389/12/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1369بیرجند06401754300640175430محمداکبرپورمهدي2801
3420891389/12/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362بیرجند5639320052812غالماسمعیل زادهمهدي2818
3420901389/12/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1352نهبندان5639462701721محمدحسنمحمدي پورعبدالرضا2819
3420911389/12/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1351نهبندان563944602197حسینوطن دوستعلی اکبر2820
3422081389/12/19کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359فردوس08595543412حسنکافی نژادمحمدرضا2904
3422091389/12/19کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365فردوس0859929401178حسنکافی نژادمصطفی2905
3423211389/12/22کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363ح1 درمیان523964328812مصطفیصادقی محمد آبادنور احمد2960
3423221389/12/22کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1348ح3 درمیان523987032224احمدصحرانوردعلی اکبر2961
61829701390/01/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1353بیرجند06530271178محمد حسینصباغی زاده سربیشهمحمد تقی164
61829701390/01/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1353بیرجند06530271178محمد حسینصباغی زاده سربیشهمحمد تقی179
3430741390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362فردوس0859359786412حسینپسندیدهرضا201
3430781390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1370فردوس08500591350850059135حسن رضاسروشمیالد202
3430761390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360بندرعباس33916665792298حسن رضاسروشحسین203
3430751390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363فردوس08596896031رجبعلیحضوريعلی204
3430451390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1352فردوس08596631671حسنتجلیمحمد205
3430441390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360فردوس085968157229عباسپورقربانرضا206
3430431390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366فردوس085994871411اسماعیلابراهیمیروح اله207
3430471390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365فردوس08598833451709نوروزحسن زادهمهدي208
3430501390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367فردوس08598932352697رضاعرب دوحصارانامید209
3430771390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367فردوس08599001933392حسن رضاسروشمحسن210
3430491390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1345فردوس0859269515219ابراهیمشفیقیمحمدعلی211
3430481390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364فردوس08599458558محمدحسینداودي خانکوكعلی212
3430461390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357فردوس0859315487322سیدمحمدجعفريسیدجواد213
3430511390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365فردوس085993959614سیدابراهیممحموديسیدرضا214
3430281390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367فردوس08598944792820شهسوارکرمیمحمود215
3430271390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366فردوس08598906272436غالمحسینخالقدوستصادق216
3430261390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357فردوس08596767813اسماعیلابراهیمیداود217
3430741390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362فردوس0859359786412حسینپسندیدهرضا235
3430751390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363فردوس08596896031رجبعلیحضوريعلی236
3430761390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360بندرعباس33916665792298حسن رضاسروشحسین237
3430771390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367فردوس08599001933392حسن رضاسروشمحسن238
3430781390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1370فردوس08500591350850059135حسن رضاسروشمیالد239
3430431390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366فردوس085994871411اسماعیلابراهیمیروح اله249
3430441390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360فردوس085968157229عباسپورقربانرضا250
3430451390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1352فردوس08596631671حسنتجلیمحمد251
3430461390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357فردوس0859315487322سیدمحمدجعفريسیدجواد252
3430471390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365فردوس08598833451709نوروزحسن زادهمهدي253
3430481390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364فردوس08599458558محمدحسینداودي خانکوكعلی254
3430491390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1345فردوس0859269515219ابراهیمشفیقیمحمدعلی255
3430501390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367فردوس08598932352697رضاعرب دوحصارانامید256
3430511390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365فردوس085993959614سیدابراهیممحموديسیدرضا257
3430261390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357فردوس08596767813اسماعیلابراهیمیداود276
3430271390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366فردوس08598906272436غالمحسینخالقدوستصادق277
3430281390/01/23کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367فردوس08598944792820شهسوارکرمیمحمود278
3432431390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1369بیرجند06401103470640110347غالماسمعیلیحمیدرضا351
3432531390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1353درمیان5239196753439اسماعیلساالري علی ابادعبدالحمید352
3432571390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363بیرجند563972667913درمحمدطبسین رادعبدالمجید353
3432461390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1336گناباد09194709392علی اصغرپاسبانعباس354
3432581390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1337نهبندان56398262151غالمقنبريعلی اصغر355
3432511390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364نهبندان56399678388علیخسرويبهزاد356
3432401390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1332نهبندان56397614664غالمآتشینبهمن357
3432481390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365بیرجند065336406765برفیجمال زهیمحمد358
3432541390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1331نهبندان56398200041محمدسوريعلی359
3432421390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363نهبندان56300054995630005499محمداردونیرحیم360
3432701390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359نهبندان563971422077عباسهاشم زهیمهدي361
3432441390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1356بیرجند0650333527460حسنعلیاکبريسلیمان362
3432671390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1351نهبندان5639666900142علی محمدلشکريابراهیم363
3432551390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1372نهبندان56301243075630124307ولی الهشهابیفرهاد364
3432561390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366نهبندان5639946180191درمحمدطبسین رادجمال365
3432471390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1343بیرجند563983665212حسنجعفريجلیل366
3432691390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1336نهبندان56396062231124عبدالهنصراللهیمحمد367
3432521390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358بیرجند56397245601محمدرضائیمحمدرضا368
3432451390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1372زاهدان36106444003610644400دادخدابی پرستارفرشید369
3432501390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366زابل3674276951843محمدرسولچرم شیرگرگیجحبیب370
3432491390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362زابل367376453511شیرمحمدچتر تیرگرگیجاهللا نظر371
3432411390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1371بیرجند06404166750640416675محمداردوئیعلی372
3432401390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1332نهبندان56397614664غالمآتشینبهمن450
3432411390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1371بیرجند06404166750640416675محمداردوئیعلی451
3432421390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363نهبندان56300054995630005499محمداردونیرحیم452
3432431390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1369بیرجند06401103470640110347غالماسمعیلیحمیدرضا453
3432441390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1356بیرجند0650333527460حسنعلیاکبريسلیمان454
3432451390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1372زاهدان36106444003610644400دادخدابی پرستارفرشید455
3432461390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1336گناباد09194709392علی اصغرپاسبانعباس456
3432471390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1343بیرجند563983665212حسنجعفريجلیل457
3432481390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1365بیرجند065336406765برفیجمال زهیمحمد458
3432491390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362زابل367376453511شیرمحمدچتر تیرگرگیجاهللا نظر459
3432501390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366زابل3674276951843محمدرسولچرم شیرگرگیجحبیب460
3432511390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364نهبندان56399678388علیخسرويبهزاد461
3432521390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358بیرجند56397245601محمدرضائیمحمدرضا462
3432531390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1353درمیان5239196753439اسماعیلساالري علی ابادعبدالحمید463
3432541390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1331نهبندان56398200041محمدسوريعلی464
3432551390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1372نهبندان56301243075630124307ولی الهشهابیفرهاد465
3432561390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366نهبندان5639946180191درمحمدطبسین رادجمال466
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3432571390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363بیرجند563972667913درمحمدطبسین رادعبدالمجید467
3432581390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1337نهبندان56398262151غالمقنبريعلی اصغر468
3432671390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1351نهبندان5639666900142علی محمدلشکريابراهیم477
3432691390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1336نهبندان56396062231124عبدالهنصراللهیمحمد479
3432701390/01/24کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359نهبندان563971422077عباسهاشم زهیمهدي480
3435721390/01/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1349بیرجند06523708966عبدالحسینکاربینمسعود909
3435721390/01/30کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1349بیرجند06523708966عبدالحسینکاربینمسعود919
3438491390/02/03کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358ح7بیرجند523959182212غالم محمدخواجويعبدالکریم1291
3438481390/02/03کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362ح7بیرجند52395982417غالم محمدخواجويعبدالرحمان1292
3438471390/02/03کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362ح7بیرجند523954641114فقیر محمدخسروي سرومحمد رحمن1293
3438471390/02/03کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362ح7بیرجند523954641114فقیر محمدخسروي سرومحمد رحمن1366
3438481390/02/03کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362ح7بیرجند52395982417غالم محمدخواجويعبدالرحمان1367
3438491390/02/03کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358ح7بیرجند523959182212غالم محمدخواجويعبدالکریم1368
3440361390/02/06کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1349بشرویه085978021118باقربرزگريحسین1446
3440371390/02/06کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1349بشرویه085978087284علی اکبرمراديمحمدرضا1447
3440871390/02/06کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1346فردوس08596541514رضاقلیدیاريحسن1448
3440861390/02/06کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1361بندرعباس33920689506422حسن رضاسروشمحمد1449
3440361390/02/06کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1349بشرویه085978021118باقربرزگريحسین1627
3440371390/02/06کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1349بشرویه085978087284علی اکبرمراديمحمدرضا1628
3441571390/02/13کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1369بیرجند06401652300علی اکبرحسینی عبداللهیمحمد1665
3441571390/02/13کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1369بیرجند06401652300علی اکبرحسینی عبداللهیمحمد1679
3447581390/02/31کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367ح2 فردوس0859932141452حسنکافی نژادجواد1877
3447581390/02/31کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367ح2 فردوس0859932141452حسنکافی نژادجواد1886
3447901390/03/01کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1352نهبندان5639462612712ابراهیمابراهیمی نسبمحمدرحیم1952
3447911390/03/01کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1352بیرجند5639383631199علیکوهستانی حقیرصفر1953
3449011390/03/01کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357قاین0888857799125محمدغالمیصادق1954
3449011390/03/01کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357قاین0888857799125محمدغالمیصادق1980
3449801390/03/02کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366قاین08898484912072علی اصغرآبیاريابراهیم1988
3449931390/03/03کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1359بیرجند065269049121غالمغالمزادهعلی2012
3449921390/03/03کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367بیرجند065323791116027رضارستهعلی2013
3449911390/03/03کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363بیرجند065239323310محمدبنده کارحسن2014
3451601390/03/07کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1369ح7 بیرجند06401444110640144411رضااسماعیلیمحمد2192
3451611390/03/07کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1354ح7 بیرجند523963199916حاجی محمدصالحی طبسموسی2193
3451631390/03/07کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362ح7 بیرجند523964047548غالمرضامحمودي طبسعلی رضا2194
3451641390/03/07کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1353ح7 بیرجند523958760410سرورسلطانیغالم احمد2195
3451841390/03/07کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362ح6 بیرجند523990773018علییوسفیجعفر2196
3451861390/03/07کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1358ح7 بیرجند52391904292580محمد حسنخالقیعبدالبصیر2197
3451621390/03/07کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1357ح7 بیرجند52391456792584غالمرسولسلیمانیغالمعلی2198
3452001390/03/07کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364ح7بیرجند52397966372غالم محمدیزدانیرحمان2199
3452011390/03/07کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360ح7بیرجند523978062528نور احمدشعبانیعبدالوکیل2200
3452001390/03/07کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1364ح7بیرجند52397966372غالم محمدیزدانیرحمان2232
3452011390/03/07کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1360ح7بیرجند523978062528نور احمدشعبانیعبدالوکیل2233
3455181390/03/18کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1363بیرجند065226256214سید علی اکبرموسوي فرسیدرضا2419
3455681390/03/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1366بشرویه085997404992علیروديحسن2485
3455691390/03/21کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1368بشرویه08500021680850002168محمدحسنصادق زادهحسین2486
3458101390/04/02کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1367فردوس085994621544غالمعلیجعفري حسن آبادعلی2549
3458111390/04/02کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1353فردوس08596657202حسیننورمحمديمحمدرضا2550
3460671390/04/06کارگر عمومی کاشی کار (درجه 3)1362بیرجند06530383566اسحاقعزیزي بهلولیحسین2582

3115651387/11/16کارگر عمومی کاشی کار درجه 13683فردوس08500280780850028078غالمرضاتارشسعید39
3115821387/11/16کارگر عمومی کاشی کار درجه 13543تربت حیدریه65098322914غالمحسینساالريابوالقاسم56
3115871387/11/16کارگر عمومی کاشی کار درجه 13563فردوس08596731112رمضانطاهري مقدممحمدرضا61
3116041387/11/16کارگر عمومی کاشی کار درجه 13623فردوس0859361845617الهیارمرادي رمضانیاکبر78
3129491388/01/17کارگر عمومی کاشی کار درجه 13583بیرجند0650984889189قربانرمضانی چاهکعباس58
3129521388/01/17کارگر عمومی کاشی کار درجه 13573قاینات08882540246601خدادادرمضانی چاهکموسی61
3129661388/01/17کارگر عمومی کاشی کار درجه 13653گناباد562997744154قدرت الهمحمدزادهرضا75
3129711388/01/17کارگر عمومی کاشی کار درجه 13563فردوس0859309924246اسداهللانجومیعلیرضا80

3144481388/01/29کارگر عمومی کاشی کار درجه 13533بشرویه0859801561204حسینارفعیعلی335
3144521388/01/29کارگر عمومی کاشی کار درجه 13623بشرویه0859858872361قربانبهنیاعلی339
3144541388/01/29کارگر عمومی کاشی کار درجه 13543بشرویه0859809935165علی اکبرصادق زادهمحمد341
3145371388/02/02کارگر عمومی کاشی کار درجه 13603بیرجند56399198922محمدقاسم پورحسین356
3147191388/02/10کارگر عمومی کاشی کار درجه 13693سده08800506080حمید رضابذرافشانسعید485
3147201388/02/10کارگر عمومی کاشی کار درجه 13643سده08899230618مرادتنها زاداهمحسن486
3147211388/02/10کارگر عمومی کاشی کار درجه 13673سده0889936099328مرادتنها زادهقاسم487
3147221388/02/10کارگر عمومی کاشی کار درجه 13543سده08887284681753عباسحسیناییحسین488
3147231388/02/10کارگر عمومی کاشی کار درجه 13393موسویه08895470761محمدخواجوي موسویهدادخدا489
3147241388/02/10کارگر عمومی کاشی کار درجه 13613سده088968347643محمدحسندروگرعلی490
3147251388/02/10کارگر عمومی کاشی کار درجه 13693سده088969079010ابراهیمدروگرمهدي491
3147261388/02/10کارگر عمومی کاشی کار درجه 13693سده08800736910محمدحسنشخمگرعلیرضا492
3147271388/02/10کارگر عمومی کاشی کار درجه 13593سده088966932531محمدعلیمعطلیعلی493
3159821388/03/27کارگر عمومی کاشی کار درجه 13613قائن0889056919400علیرومیمهدي558
3167381388/04/16کارگر عمومی کاشی کار درجه 13583بیرجند0650682564180علی مددخنگیمسعود608
3167711388/04/16کارگر عمومی کاشی کار درجه 13673ح6 بیرجند5239982351109غالمحسیندالکهاحمد641
2037081391/11/26کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360ح3درمیان52397812731احمددوستی نوغابغفار8

2037091391/11/26کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364ح7بیرجند523994064938بوالننهتانی پورامراهللا25
2037531391/12/09کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1356درمیان5239164894489درمحمدکیقباديسعید381
1750231391/07/02کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358بشرویه08598357411رمضانعلیباقريحسن612
1750201391/07/02کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1353بشرویه085980279521حسینمشفقمهدي617
2029841391/07/24کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358بشرویه085983238424حسنرفعتیعباس692
2031311391/09/07کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1357بشرویه085982878661حسینمعینیمهدي733
2031351391/09/07کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351بشرویه085978975696حجی محمدمالزادهمهدي753
2030231391/08/16کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358بشرویه0859834905224محمدعلیایازمهدي755
2030251391/08/16کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1348بشرویه08590365963668علیحسین زادهرضا758
2030431391/08/21کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1349بیرجند065104977675حسیننسائیحسن رضا760
2030451391/08/21کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359بیرجند06526381122عیسیبرات زاده فورجانمرتضی761
2030461391/08/21کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355بشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي768
1749871391/06/15کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1368بیرجند06400334900اسداهللاچاحوضیمحمد824
2032511391/09/28کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1357بیرجند065238038714غالمحسین زادهمهدي915
2033611391/10/07کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360بیرجند065229862142حسنخرم روزمحمدمهدي916
2033271391/10/03کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364قاینات08899061911محمدبرافشانحسین949
2034241391/10/24کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1340بیرجند06520899681حسنکاخکوکیاسماعیل1030
1750761391/07/08کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1366نهبندان563998222595علی اکبردوستیحسن1066
2034991391/10/27کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362ح5بیرجند06530926282علیحسین پور گلستانابوالفضل1079
2037691391/12/19کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361بشرویه0859850781161علیتازه بهارمهدي1151
2036881391/11/19کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360بشرویه0859845435277علیصفریان محبیحسین1152
2038141391/12/20کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1366قاینات0889900795201علیحسینیجواد1243
2031391391/09/07کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361بشرویه085984931714حسینفرهمنداکبر1260
2038201391/12/20کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1347قاینات652989339312ابونصرقادري بهمن آبادخدانظر1264
2031721391/09/15کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351بیرجند0651154472145قاسمسرزهیابراهیم1446
2034971391/10/27کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1356ح 5 بیرجند065143506427علیحسین پورمحمد1772
2034981391/10/27کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362ح 5 بیرجند065143511032علیحسین پور گلستانمحمدحسین1774
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2035831391/11/02کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354ح2 فردوس085953297619علیکشاورزيمحمد رضا1818
2036651391/11/17کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358قاینات088966606712غالمرضاعربحسن1857
2036701391/11/17کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359قاینات0889043906617حسنقلیدانشیهادي1867
2036771391/11/17کارگر عمومی کاشی کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361قاینات088968497934رضاصاحبینادر1868
61889201390/06/08کارگر عمومی گچ کار  درجه 13573قاین08893816315حسنخضريحسین3118
61889211390/06/08کارگر عمومی گچ کار  درجه 13533مشهد09343177040محمدحسندرخشان شکرتوحسن3119
61889221390/06/08کارگر عمومی گچ کار  درجه 13643قاین0889833370560محمدعلیکارشکیحسن3120
61889521390/06/08کارگر عمومی گچ کار  درجه 13663قاین0889889740260محمدحسینصفريجواد3121
61889511390/06/08کارگر عمومی گچ کار  درجه 13693قاین08800496340حسینسرافرازيعلی3122
61903551390/07/16کارگر عمومی گچ کار  درجه 13623مشهد0943508878423محسنبرومند احمدآباديمهدي3343
61903561390/07/16کارگر عمومی گچ کار  درجه 13663قاین088988622949غالموقاريمحمدحسین3344

2037191391/12/01کارگر عمومی گچ کار  درجه 13583بیرجند56399141497عباس پريسنجريصادق61
2037201391/12/01کارگر عمومی گچ کار  درجه 13643بیرجند065328440327علیحاجی آباديحسین63
2037321391/12/05کارگر عمومی گچ کار  درجه 13603بیرجند06525130696محمدباقرسورگیعلی78
1742411391/01/20کارگر عمومی گچ کار  درجه 13723نهبندان56300386995630038699غالمرضاعربامیر196
1744871391/01/30کارگر عمومی گچ کار  درجه 13523بیرجند0650851201505علی ترخبخشی فورجانمحمد290
1744961391/01/30کارگر عمومی گچ کار  درجه 13413قاین08888857177محمدهاشمیعبدالرحیم293
1745751391/02/03کارگر عمومی گچ کار  درجه 13473بیرجند0650793595197محمد علییعقوبی بیمادقاسم298
1745881391/02/04کارگر عمومی گچ کار  درجه 13503قاین0888907370303رجبعاطفی نسبعلیجان304
1742421391/01/20کارگر عمومی گچ کار  درجه 13613نهبندان56399223542حسینعبدالهیمسلم355
1744881391/01/30کارگر عمومی گچ کار  درجه 13593بیرجند0650765206821غالمرضانجف پورعلی محمد479
1745741391/02/03کارگر عمومی گچ کار  درجه 13613درمیان523978609718محمد سلطانخسرويعبد الناصر502
1745731391/02/03کارگر عمومی گچ کار  درجه 13423بیرجند06525985114محمد علییعقوبیحسین503
1745721391/02/03کارگر عمومی گچ کار  درجه 13563بیرجند5239080232351غالمرضابخشیمحمدرضا504
1745711391/02/03کارگر عمومی گچ کار  درجه 13643درمیان52399660799احمدرضامالئی هندواالنحسین505
1746461391/02/09کارگر عمومی گچ کار  درجه 13543بیرجند06526246011محمد علییعقوبی بیمادعلیجان561
1748011391/03/16کارگر عمومی گچ کار  درجه 13643بیرجند06532565239حاجی ابراهیمایوبیعلیرضا716
2031121391/09/07کارگر عمومی گچ کار  درجه 13513بشرویه0859790231144علیگنجوراکبر731
2031141391/09/07کارگر عمومی گچ کار  درجه 13613بشرویه0859851443227محمداکبرزادهرضا754
2029701391/07/17کارگر عمومی گچ کار  درجه 13693بیرجند06401690410محمدمحمدي نصرآبادیوسف1105
2035971391/11/08کارگر عمومی گچ کار  درجه 13413بشرویه0859757420238حسینروایتیمحمدرضا1171
2036011391/11/08کارگر عمومی گچ کار  درجه 13543بیرجند0650915550372حسینعلی دوسترمضان1173
2036201391/11/14کارگر عمومی گچ کار  درجه 13653بیرجند06532930032حسنیعقوبیعلی1177
2031181391/09/07کارگر عمومی گچ کار  درجه 13633بشرویه0859863311110حسنآغولعلی1198
1748411391/04/06کارگر عمومی گچ کار  درجه 13623قاین08884199372008علیمشمولحسین2010
1748421391/04/06کارگر عمومی گچ کار  درجه 13643قاین088988398158حیدرعلیاسمانیعباس2011
3197141388/06/31کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358بشرویه08598357411رمضانعلیباقريحسن1044
3197151388/06/31کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1355بشرویه085905483555محمدغالم پورمهدي1045
3197161388/06/31کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1334بشرویه085973172320رجبعلیغالمیحسین1046
3197171388/06/31کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1351بشرویه085978975696حجی محمدمالزادهمهدي1047
3197181388/06/31کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1346بشرویه0859061221817محمدمحمديعباس1048
3197191388/06/31کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358بشرویه0859834905224محمدعلیایازمهدي1049
3197201388/06/31کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362بشرویه0859857751255محمد علیایازمحمد1050
3195721388/06/31کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1368ح5بیرجند065336126225حسینکاظمیمحمدعلی1058
3203581388/07/12کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1340بیرجند0650767284184محمدرحیمخداداديعبداله1073
3219821388/08/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1363بشرویه0859863311110حسنآغولعلی1152
3219831388/08/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361بشرویه0859851443227محمداکبرزادهرضا1153
3220041388/08/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1351بشرویه0859790231144علیگنجوراکبر1168
3220541388/08/17کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1340بیرجند0650767284184محمدرحیمخداداديعبداله1185
3227201388/09/02کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358گناباد56299277876عباسسپهريعلی1405
3227411388/09/02کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1357بشرویه08590451614119علیکیانی مقدمداوود1426
3230141388/09/10کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1368بیرجند06401642340محمدبخشیحسن1486
3230151388/09/10کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360بیرجند06526938228محمدبخشیعیسی1487
3233081388/09/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361ح 7 بیرجند523959607715رسولخسرويعطا محمد1641
3234461388/09/19کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362ح2فردوس08595745129قرباندوست آباديحسن1678
3234471388/09/19کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358فردوس08586885069873محمدرمضانیروح اله1679
3234481388/09/19کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364حوزه3قاینات088994464411رجبمحمدآباديیاسر1680
3235431388/09/25کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364ح 7 بیرجند52399219702احمدیونسیجان محمد1724
3235441388/09/25کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364ح7بیرجند5239933669152حقدادداورياسماعیل1725
3235451388/09/25کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1357ح7بیرجند5239155798382احمدیونسیمحمد اسماعیل1726
3236611388/10/01کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362قاین065265040632اله دادآماديعلی1760
3236701388/10/01کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367قاین0653308577133محمد یعقوباستاد کار عاجزسعید1769
3238441388/10/02کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1354بیرجند5639282290284صادقعربمحمد1923
3238451388/10/02کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1371نهبندان56300170395630017039رستمنوري زادهفرهاد1924
3247241388/10/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1341بشرویه0859757420238حسینروایتیمحمدرضا2208
3246081388/10/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367قاینات0889935882307محمد طاهرآذرمیحسین2220
3246211388/10/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358قاین08856654649غالمعلیپیلتنهادي2233
3247971388/10/24کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365درمیان06532930032حسنیعقوبیعلی2309
3248211388/10/26کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1354ح2درمیان523963219736محمدناصمی طبساحمد2356
3251971388/11/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367بیرجند065328493480محمد رضاناصريسعید2532
3251981388/11/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361بیرجند06526448997حسینعلینجفی بیمادحسن2533
3256061388/11/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367قاین0889901414263محمد رضابیهوديحسین2671
3256071388/11/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365قاین088987498054حسنچوبداراحمد2672
3256081388/11/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367قاین0889058288537عیسیحسنیمهدي2673
3256091388/11/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367قاین0889902011323احمدشرفپورحمید2674
3256101388/11/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1369قاین08800816940غالمرضاصادقیحمید2675
3256111388/11/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1370قاین08801255430علیصادقی موسویهاصغر2676
3256121388/11/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365قاین0889899983124علیصادقی موسویهاکبر2677
3256131388/11/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365قاین088989390158محمد رضاضابطهمحسن2678
3256141388/11/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1363قاین088907277962محمد حسنیاريمحمد2679
3256951388/11/19کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1354بشرویه0859811123284حسنکرمیمهدي2710
3256961388/11/19کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365بشرویه0859960803474حسننجفی زادهحسین2711
3256971388/11/19کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1347بشرویه085977680841حسینمهربان پورمحمدرضا2712
3256981388/11/19کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360بشرویه0859845567290غالمحسینسبیلیمجید2713
3256991388/11/19کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1371بشرویه08500867790850086779حسندهوکیکاظم2714
3259241388/11/29کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364بیرجند065328440327علیحاجی اباديحسین2739
3259281388/11/29کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358بیرجند05639914147عباس پريسنجريصادق2741
3259291388/11/29کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360بیرجند06525130696محمدباقرسورگیعلی2742
3259371388/11/29کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359بیرجند0650794184256براتمیريمهدي2743
3262691388/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364بیرجند06533633382محمدعلیهاشمییحیی2835
3262711388/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1363نهبندان56399269372محمد حسینسنجرياصغر2837
3262721388/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1356نهبندان56399112818محمد حسینسنجريمحمد2838
3262731388/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364نهبندان563998589548خدامرادعربحسن2839
3262741388/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366نهبندان56399808188ذوالفقارعزیزيمصطفی2840
3262751388/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1348بیرجند065148840089علیغفاریاناسحق2841
3262761388/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1351بیرجند065286935113محمد حسنفنوديمحمد2842
3262771388/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360نهبندان5639645504100غالمرضاموسائیاسماعیل2843
3266141388/12/10کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1348قاین6529767134421موسیخزاعیمحمد3120
3266541388/12/10کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364قاین0945581221989محمدکیانی قومنجانجواد3160
3268951388/12/12کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1355تایباد0749367751182محمدحسینسام نژادعلیرضا3192
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3269481388/12/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361ح7 بیرجند523978611920حاجی قربانخسرويفرامرز3196
3270041388/12/17کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365ح5بیرجند0653338406302رضاحسینیمهدي3215
3270231388/12/17کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367ح5بیرجند065335537837خدادادعباسیجمشید3221
3269901388/12/17کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364بیرجند06533550414عباسعلیبنی اسديمحمد3234
3269951388/12/17کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1356بیرجند0651376661150میرزاحسینیاسماعیل3235
3270101388/12/17کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361بیرجند06530373097غالمرضاخزاعیعلیرضا3242
3270161388/12/17کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1369بیرجند06401802720محمدجانساالريمرتضی3245
3270191388/12/17کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358بیرجند06530321027محمدعلیشفیعیعلی اکبر3246
3270221388/12/17کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359بیرجند0651470986187غالمحسینصالح خزاعیحسین3247
3270411388/12/17کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366بیرجند065335483544غالمحسیننکودري اسکیونگسلیمان3255
3272501388/12/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360ح7 بیرجند523978075741غالمرسولمصطفی نوغابمهدي3268

3284301389/01/09کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367ح2 درمیان523992250055گل محمدخسرويمحمد رضا36
3293501389/01/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362بیرجند06526507919محمد حسینشورابیمحمد182
3293511389/01/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1341قاین088976354245نظرنظريداریوش183
3293521389/01/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360بیرجند0650779649264حقدادنظري اسفدنعلی184
3295321389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1333بشرویه085972860916غالمحسینپناهیغالمرضا190
3295331389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1344بشرویه0859769348110غالمسوريعباس191
3295341389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1371بشرویه08500768700850076870عباسسوريمحمود192
3295351389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1355بشرویه0859818349225علیغالمیعباس193
3295361389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359بشرویه0859838536130علیقادريحیدر194
3294171389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1363بیرجند065265703618حمزهابراهیمیجمشید232
3294181389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359بیرجند0650915445361حمزهابراهیمیشیرزاد233
3294191389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365طهران007896137820995حمزهابراهیمیکیقباد234
3294201389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1343بیرجند065260340814اسماعیلاحمدي گازارمحمد ابراهیم235
3294211389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1334بیرجند06520795042حسینحسنی مرتضویهعلی236
3294221389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1353بیرجند06526273828محمد قاسمرجب زادهعلی237
3294231389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1353بیرجند07495407712محمد حسینسام نژادرضا238
3294241389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1355درمیان523976869213عبدالرحیمعباسیهادي239
3294251389/01/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1354بیرجند0650793854223محمدقنبريحسن240
3296001389/01/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367قاین0889963185104حسینطالبیمحمدرضا332
3310341389/03/26کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1357بیرجند06526336765محمدپارسا زادهمختار565
3314061389/03/31کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1370قاین08801108050محمد حسینجعفريرضا586
3314071389/03/31کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364قاین088994753814غالمحسینداشگرمحمد587
3318211389/04/13کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360قاین0901331287506سید حسنحسینی عشرت اباديسید احمد651
3318221389/04/13کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362قاین088936798118عباسعفیفهرسول652
3319481389/04/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365فردوس0859876081980علی براتوطن پرست نودهجواد666
3342831389/06/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360زاهدان3621501071925رضاابراهیمیمحمدرضا871
3342841389/06/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361بیرجند06530373766محمدمحمديرضا872
3344461389/06/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364بیرجند065337073336محمدحسیناکبري رهوزگکاظم909
3344401389/06/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361بیرجند065225679121محمدحسنعلی نیامجتبی917
3344411389/06/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360نهبندان56399194344محمدمحمدي نژادعلی918
3363901389/07/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362قاین077941813632محمد رضاضابطهمحمد علی1010
3363911389/07/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1369قاین08800649350محمد رضاضابطهمرتضی1011
3363701389/07/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1357کاشمر0900600357351علی اکبررحمانی قصونیحسین1041
3365051389/07/25کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361بیرجند06530349972اهللا یارالماس وشمهدي1070
3384141389/09/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1353سبزوار0791202119997غالمحسینچاههءعلی اکبر1325
3384151389/09/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1369بشرویه08500459910850045991حسننجفی زادهاکبر1326
3384161389/09/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366بشرویه0859965422936سیداحمدیوسفیسیدحسین1327
3384281389/09/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1348قوچان0871759731974محمدولینیکناممحمد1339
3384851389/09/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1343فردوس085925967645محمدحسنخورشاهیغالمعلی1394
3384861389/09/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364فردوس08598804001414عباسدهشوريمحمد1395
3384871389/09/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362کاشمر09013201884395اکبرفتحیقنبر1396
3384881389/09/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1356فردوس085967437116ابراهیمنامجويجعفر1397
3385531389/09/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1357قاین0888541643167ابوترابحسن پور گوشیکاحمد1398
3385761389/09/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361بیرجند0651895081225رستمامیرآبادي زادهمرتضی1399
3385551389/09/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366بیرجند523997214156نجفآخونديعلی1403
3385561389/09/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365بیرجند065326601421محمداکبريحسین1404
3385571389/09/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358بیرجند0650793951233عباسعسکريمحمد حسن1405
3385581389/09/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1347بیرجند06524837636حسینموسويسید علی1406
3393841389/10/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1348قاین08895996715محمد علیقربانیذبیح اهللا1640
3399981389/11/14کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1350بیرجند0650914597277علیکیانیغضنفر1722
3403511389/11/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1346بشرویه085977449128حسینالهیانحسن1960
3403521389/11/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366بشرویه08599661511009محمداکبرزادهمهدي1961
3403531389/11/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367بشرویه08599695411348رمضانرمضانی چاهکمجتبی1962
3403541389/11/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361بشرویه085984938421علیگنجورمهدي1963
3403551389/11/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1347بشرویه08597764334محمدکریم پورعلی1964
3405911389/11/24کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1341قاین08892501111سیدعلیحسینی نژادسید محسن2053
3405921389/11/24کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1341قاین08895535484قاسمحکیمی نیامسلم2054
3405931389/11/24کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1340قاین08892390376غالمرضاقلی زادهحسین2055
3407931389/11/28کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360فردوس085933854179غالمحسینایومنحمید2140
3407941389/11/28کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361فردوس0859355497946غالمحسینایومنمجید2141
3407951389/11/28کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1355فردوس08586848299507محمدرضاخاتمی فرحسین2142
3407961389/11/28کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1363فردوس08596891075سیف الهمحرابیانیداله2143
3407971389/11/28کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366فردوس08598896102335رضا قلیمظفري پورحسین2144
3410201389/12/03کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1352قائن08893386713محمداصغر زادهمحسن2223
3410211389/12/03کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1340قاین08892405663حسینقلیجاللی گوشیکغالمرضا2224
3410221389/12/03کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366بیرجند0653298455160حسینزاريمصطفی2225
3410231389/12/03کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1342قائن08897672211رحمنسلیمانی نژادعلی2226
3413291389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1354قاین088935283621علی اکبربیناباجیمهدي2275
3413301389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1349قاین08893186388علی جانحسن نژادابراهیم2276
3413311389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1353قاین088963620313حسینخنجوکیموسی2277
3413321389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366قاین0889890498334سیدعباسسعیديسید رضا2278
3413331389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1354قاین08893574203عیسیسلیمانیمحمد2279
3413341389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360قاین0888394179268عباسعلیصابري پوراسماعیل2280
3413351389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361قاین08896814223حسینعارف پورمحمد رضا2281
3413361389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361قاین0889055432252علی جمعهعباسیعلی2282
3413371389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359قاین0888677766243غالمحسینعباسیعلی2283
3413381389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1355قاینات0888393873239مسلممالییمحمد2284
3413391389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1357قاین0888677715238محمدنظامیابراهیم2285
3412521389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1369بیرجند06401082370حسینآماديامید2421
3412531389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362قاین065265040632اهللا دادآماديعلی2422
3412541389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365قاین088988611338حسینبرات پوراسماعیل2423
3412551389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367قاین088979618672حسینبرات پورمحمدعلی2424
3412561389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1353قاین0888899939165رمضانتقی زادهغالمرضا2425
3412571389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367قاین088989608962احمد علیچدانیمحسن2426
3412581389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1363قائن0889076073392عباسچدانیمحمد2427
3412591389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1341قاین08892501383علی جانحسن نژادمحمد حسین2428
3412601389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366قاین088992358233حسینخنجوکیعلی2429
3412611389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361قاین08894070962عباسعلیسبحانیابراهیم2430
3412621389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367قاین08800005110عباسعلیسبحانیاسماعیل2431
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3412631389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358بیرجند06508417191418حسینسبزي کاررضا2432
3412641389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360مشهد09389223783932عباسعلیشبانیجواد2433
3412651389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361قاین088905361870محمدشهابیکیداود2434
3412661389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366قاین088992356631علی جمعهعبادي واالروح اهللا2435
3412671389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367قائن0889920591102غالمحسینعباسیمهدي2436
3412681389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358قاین0650765184819عباسعبداللهیعلی2437
3412691389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)0889398208313601360محمدغایبیعلی2438
3412701389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1357قاین0888541767178برات اهللاغالمی گوشیکاکبر2439
3412711389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1363بیرجند065265580725حسینمحمديمختار2440
3412721389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364بیرجند065329739454حسینمهربانمحمد2441
3412731389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1349قاین08893168136رمضاننظامیحبیب2442
3412741389/12/08کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1352قاین652998443720صدیقکریمیموسی2443
3417291389/12/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1349ح1بجستان56296113311378کلوخ محمددل آراماصغر2555
3417301389/12/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361بشرویه085984826432حسینرحیمی زادهمهدي2556
3417311389/12/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366بشرویه0859963969790علیسعیدیانمهدي2557
3417321389/12/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358ح3سبزوار07914863211398محمد علیشیرخانیمحمد جعفر2558
3417331389/12/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365بشرویه0859953734198رضاطهانمجتبی2559
3417341389/12/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1363بشرویه085986193789رضاطهانمرتضی2560
3417351389/12/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367بشرویه08599683161225سیدحسینعلی دختسیدمهدي2561
3417361389/12/15کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366ح2کاشمر090254045992علی اکبرمختاري چوبدارمختار2562
3419401389/12/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1368یربیشه71600457770محمدکریمی رادابوالفضل2611
3417431389/12/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361بیرجند06520524793اسماعیلزرگريسید علی2637
3420921389/12/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360نهبندان563979585919رمضاناسمعیلیاحمد2821
3420931389/12/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365بیرجند5639932961509محمدصحرانوردهادي2822
3420941389/12/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367بیرجند56399380131014عبدالهمحمديمرتضی2823
3422101389/12/19کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1352اسفراین0639228461494عباسعلیدارابیعبدالحسن2906
3423231389/12/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362ح7 بیرجند52395978811براتچکی فوركنور احمد2962
3423241389/12/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364ح1 درمیان523991396147غالم حیدرخسروي سرومحمد علی2963
3423251389/12/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1357ح7 بیرجند52395069301343رمضانمصطفایی نوغابعبدالحمید2964
61829711390/01/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360بیرجند065303380114نوروزحسینی چشمه زنگیحبیب اهللا165
61829711390/01/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360بیرجند065303380114نوروزحسینی چشمه زنگیحبیب اهللا180
3430521390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1353فردوس0859299708295اسمعیلایارزادهعلی رضا218
3430551390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359فردوس08593372611268محمدثابتعباس219
3430531390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1345فردوس08592673774اسدالهایارزادهولی اله220
3430541390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367فردوس08598991363286نعمت الهایومنمهدي221
3430631390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367فردوس08599457745رضاکرم زادهجواد222
3430571390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359فردوس0859329275469محمدرضاذوالفقاري نیامجتبی223
3430601390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365فردوس08598800951383شعبانشرعیمحمدحسین224
3430611390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1355فردوس085930438885رمضانشکوريعلی225
3430621390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1350فردوس0859288821279صولتصدوقیولی اله226
3430561390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366فردوس08599486929حبیب الهجهانیمهدي227
3430581390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364فردوس08599393084حسنرزقیهادي228
3430591390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359فردوس08593350211044شعبانشرعیمحمد229
3430291390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367فردوس008123760137982علیرضاشریف زاده سه قلعهسیروس230
3430521390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1353فردوس0859299708295اسمعیلایارزادهعلی رضا258
3430531390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1345فردوس08592673774اسدالهایارزادهولی اله259
3430541390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367فردوس08598991363286نعمت الهایومنمهدي260
3430551390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359فردوس08593372611268محمدثابتعباس261
3430561390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366فردوس08599486929حبیب الهجهانیمهدي262
3430571390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359فردوس0859329275469محمدرضاذوالفقاري نیامجتبی263
3430581390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364فردوس08599393084حسنرزقیهادي264
3430591390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359فردوس08593350211044شعبانشرعیمحمد265
3430601390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365فردوس08598800951383شعبانشرعیمحمدحسین266
3430611390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1355فردوس085930438885رمضانشکوريعلی267
3430621390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1350فردوس0859288821279صولتصدوقیولی اله268
3430631390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367فردوس08599457745رضاکرم زادهجواد269
3430291390/01/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367فردوس008123760137982علیرضاشریف زاده سه قلعهسیروس279
3432681390/01/24کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358نهبندان563953541566محمدحسینمحمديمحمدصادق373
3432681390/01/24کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358نهبندان563953541566محمدحسینمحمديمحمدصادق478
3434461390/01/28کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1357قاین0888541740176سید طاهرحسینی نژادسیدابراهیم668
3434471390/01/28کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364قاین088988144852موسییحیی زادهعباس669
3434461390/01/28کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1357قاین0888541740176سید طاهرحسینی نژادسیدابراهیم826
3434471390/01/28کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364قاین088988144852موسییحیی زادهعباس827
3435671390/01/29کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1343بیرجند065260316510حسینسبزه کارحسن876
3439001390/02/03کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1370ح1 درمیان52300143695230014369عید محمدسلطانیاحمد1294
3438501390/02/03کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1349ح2درمیان523962991916علیآشوري طبسعبدالرحیم1295
3439001390/02/03کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1370ح1 درمیان52300143695230014369عید محمدسلطانیاحمد1309
3438501390/02/03کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1349ح2درمیان523962991916علیآشوري طبسعبدالرحیم1369
3440851390/02/06کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1363فردوس0859368033262محمدرضاخاتمی فرسلمان1450
3440841390/02/06کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1348فردوس08586821769243حسینشریفیمهدي1451
3440831390/02/06کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1343فردوس0859260658143علی اکبرعباسی نسبرضا1452
3441511390/02/13کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1372یربیشه71600445410محمدکریمی رادعلی1666
3446211390/02/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362قاین088969118549غالمعلیپیلتنمرتضی1808
3446221390/02/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1352قاین0888569238487طاوس علیاکبري ناديحسن1809
3446211390/02/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362قاین088969118549غالمعلیپیلتنمرتضی1842
3446221390/02/22کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1352قاین0888569238487طاوس علیاکبري ناديحسن1843
3446431390/02/24کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365بیرجند563998017630رضامحمديحسین1861
3446421390/02/24کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1356بیرجند06521160002علیعلیزادهحسن1862
3448871390/03/01کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366قاین0889900477169ابراهیمعباسیاسماعیل1955
3448881390/03/01کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1350قاین08896149971حیدرمشیري رادمحمد علی1956
3448851390/03/01کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1368قاین08800054080880005408غالمحسینچدانیحسن1957
3448831390/03/01کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359قاین08893899772احمد علیبراتیرسول1958
3448841390/03/01کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1363قاین08898142607علی اکبرپاکدامنجعفر1959
3448821390/03/01کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360بیرجند065264105916عبدالرحیمابراهیمیمهدي1960
3448861390/03/01کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1345قاین08892774615رضارمضان پورمحمد علی1961
3448901390/03/01کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359قاین08893899853جعفر قلیمالیی علی آبادعلی اکبر1962
3448891390/03/01کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366قاین0889882401148حبیب الهمالئی علی آباداسماعیل1963
3449941390/03/03کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1367قائنات0889966265219ماذالهجانیعباس2015
3449961390/03/03کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362بیرجند52397891343غالم حسینمهیمنیمحمدرضا2016
3449951390/03/03کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1355بیرجند065016641816563رمضانضیاءجعفر2017
3451501390/03/07کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1355ح7 بیرجند523963272318علیآشوري طبساحمد رضا2201
3451511390/03/07کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358ح7 بیرجند52396341574محمد حسینناصحی طبسموسی2202
3451521390/03/07کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1355ح2 درمیان52391888232421محمد عمرقاسمی طبسابراهیم2203
3451531390/03/07کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1359ح1 درمیان523954518939نوروزنوروزيحمزه2204
3451541390/03/07کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358ح2 درمیان52391900032537محمدغفوري طبسعبدالحبیب2205
3451551390/03/07کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1352ح2 درمیان52391864482184محمد حسینناصحی طبسگلزار2206
3451561390/03/07کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1356ح7 بیرجند52391888822427محمدعاشوري طبسعبدل2207
3453101390/03/11کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360ح2فردوس0859561259107محمدفتاحیمجتبی2291
3454101390/03/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1355قاین08893730787حسن رضادواطلبمحمد حسین2386
3454091390/03/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361قاین0888394187269غالمرضاتنومندحسین2387
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3455191390/03/18کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1366بیرجند065319074310310زین العابدیندهقانیمحمد2420
3455881390/03/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1354قاین088935507118حبیب الهمالئی علی آبادخداداد2487
3455701390/03/21کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1350ح6کاشمر09008073261008احمدعباسی فرشهرضا2488
3458141390/04/02کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362فردوس0859358011236سیف الهمحرابیانعلی2551
3458131390/04/02کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1363فردوس0859369439402غالمرضاصالح نیا آیسکحجت2552
3458151390/04/02کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1352فردوس0859294714127صفرعلیهامونجواد2553
3458121390/04/02کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1365فردوس085993597331یوسفدهقان عباسی کریمويعلی2554
3458291390/04/04کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360فردوس0859345777779محمدرضاذوالفقاري نیامرتضی2568
3458291390/04/04کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360فردوس0859345777779محمدرضاذوالفقاري نیامرتضی2571
3460691390/04/06کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1357بیرجند0651458447134اسماعیلحسینیمحمد2583
3460681390/04/06کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1360بیرجند065293420133علیحسین پور گلستانعید محمد2584
3467311390/04/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1361بیرجند06526454102محمد علیبرزگر خزانمجتبی2622
3467321390/04/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358بیرجند06526356797محمدحیدريعلی2623
3467331390/04/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1368قاین08800231040اسماعیلمالئیمجتبی2624
3467361390/04/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364قاین08899044569غالمرضاکارشکیعلی2625
3467301390/04/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1351قاین652971708047محمداسعدیان فوركحمید2626
3467351390/04/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1362قاین08894165167غالمحسینمالئی علی آبادمهدي2627
3467341390/04/23کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1364قاین088988039510غالمحسینمالئی علی آبادمحمد2628
3471071390/05/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1358بیرجند0650800877393علیعبدالهیمحمد2690
3471491390/05/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1336قاین65297948595حسنعابدینیاسماعیل2691
3471471390/05/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1333قاین65297946386محمدحسنجانی حاجی آبادعبداله2692
3471461390/05/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1344بیرجند0650844327194محمدرضااسدپور شورابعباس2693
3471481390/05/16کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1353قاین08896361518محمدعلیخنجوکیرضا2694
61880071390/05/30کارگر عمومی گچ کار (درجه 3)1342فردوس085925628699اسدالهبه نژادغالمرضا2782

3115531387/11/16کارگر عمومی گچ کار درجه 13653گناباد562997120427غالمرضاافروزيقاسم27
3130431388/01/17کارگر عمومی گچ کار درجه 13623درمیان06526489409محمداکبريقربان6

3130551388/01/17کارگر عمومی گچ کار درجه 13643درمیان06532933648محمد ترخرضاییعباس18
3130561388/01/17کارگر عمومی گچ کار درجه 13623بیرجند065264901716محمد ترخرضاییعلی19
3130601388/01/17کارگر عمومی گچ کار درجه 13543بیرجند0650915550372حسینعلیدوسترمضان23
3129271388/01/17کارگر عمومی گچ کار درجه 13483فردوس0859279723114عزیزالهامامیمهدي36

3145351388/02/02کارگر عمومی گچ کار درجه 13563بیرجند5239080232351غالمرضابخشیمحمد رضا354
3145361388/02/02کارگر عمومی گچ کار درجه 13663بیرجند06531790659142محمد ابراهیمجلیلونداسماعیل355
3146211388/02/07کارگر عمومی گچ کار درجه 13593بیرجند0650765206821غالمرضانجف پورعلی محمد386
3146221388/02/07کارگر عمومی گچ کار درجه 13503قائنات0888907370303رجبعاطفی نسبعلیجان387
3146231388/02/07کارگر عمومی گچ کار درجه 13413قائنات08888857177محمدهاشمیعبدالرحیم388
3146241388/02/07کارگر عمومی گچ کار درجه 13543بیرجند06526246011محمدعلییعقوبی بیمادعلیجان389
3146251388/02/07کارگر عمومی گچ کار درجه 13643بیرجند52399660799احمدرضامالئی هندواالنحسین390
3146261388/02/07کارگر عمومی گچ کار درجه 13613بیرجند523978609718محمد سلطانخسرويعبدالناصر391
3146271388/02/07کارگر عمومی گچ کار درجه 13523بیرجند0650851201505علی ترخبخشی فورجانمحمد392
3146281388/02/07کارگر عمومی گچ کار درجه 13473بیرجند0650793595197محمد علییعقوبی بیمادقاسم393
3146291388/02/07کارگر عمومی گچ کار درجه 13423بیرجند06525985114محمدعلییعقوبیحسین394
3146481388/02/09کارگر عمومی گچ کار درجه 13603بیرجند065225017320غالمحسینصبحیعلی398
3154231388/03/10کارگر عمومی گچ کار درجه 13653ح 5 بیرجند065335981018نوروزحسینی چشمه زنگیحسن535
3167391388/04/16کارگر عمومی گچ کار درجه 13653بیرجند06533295046علیامیرآباديحسین609
2037061391/11/26کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361ح7بیرجند523978611920حاجی قربانخسرويفرامرز23
2037261391/12/01کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364بیرجند06533633382محمدعلیهاشمییحیی45
2037351391/12/05کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360نهبندان5639645504100غالمرضاموسائیاسماعیل77
2037511391/12/09کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1348بیرجند065148840089علیغفاریاناسحق113
2037521391/12/09کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351بیرجند065286935113محمدحسنفنوديمحمد231
2037491391/12/09کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1356نهبندان56399112818محمدحسینسنجريمحمد232
2037341391/12/05کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1366نهبندان56399808188ذوالفقارعزیزيمصطفی367
2037541391/12/09کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359بیرجند0650794184256براتمیريمهدي382
2037481391/12/09کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363نهبندان56399269372محمدحسینسنجرياصغر383
1750251391/07/02کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358بشرویه08598357411رمضانعلیباقريحسن614
1751131391/07/12کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1340بیرجند0650767284184محمدرحیمخداداديعبداله678
2030241391/08/16کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358بشرویه0859834905224محمدعلیایازمهدي756
2031361391/09/07کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358گناباد56299277876عباسسپهريعلی757
2032361391/09/26کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364قاینات088994464411رجبمحمدآباديیاسر905
2032441391/09/26کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1369بیرجند06401642340محمدبخشیحسن906
2032871391/10/03کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1367بیرجند0653308507133محمدیعقوباستادکار عاجزسعید950
1750221391/07/02کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1346بشرویه0859061221817محمدمحمديعباس973
2034671391/10/26کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362بیرجند065265040632اله دادآماديعلی1054
2031261391/09/07کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351بشرویه085978975696حجی محمدمالزادهمهدي1247
2030471391/08/21کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355بشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي1296
2032161391/09/23کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361ح7بیرجند523959607715رسولخسرويعطا محمد1505
2032381391/09/26کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362بیرجند06526938228محمدبخشیعیسی1534
2033731391/10/12کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1371نهبندان56300170395630017039رستمنوري زادهفرهاد1717
2033831391/10/17کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1334بشرویه08597317232رجبعلیغالمیحسین1723
2035121391/10/28کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358فردوس08586885069873محمدرمضانیروح اله1789
2035601391/11/01کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1367قاینات0889935882307محمدطاهرآذرمیحسین1814
2035591391/11/01کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1358قاینات08896656219غالمعلیپیل تنهادي1815
2036841391/11/19کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1360بشرویه0859845567290غالمحسینسبیلیمجید1834
2036861391/11/19کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1371بشرویه08500867790850086779حسندهوکیکاظم1835
2036991391/11/23کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354بشرویه0859811123284حسنکرمیمهدي1872
2036971391/11/23کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365بشرویه0859960803474حسننجفی زادهحسین1874
2037571391/12/12کارگر عمومی گچ کاردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364نهبندان563998589548خدامرادعربحسن1877
61891241390/06/17کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13713مشهد09219449420921944942محمدعلیعدالت پناهرسول3211
61893401390/06/26کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13543قاین0888529791219حسنسوريمحمدحسین3295
61893391390/06/26کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13623قاین0889070334930ابراهیمخالصیفریدون3296
61903171390/07/16کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13723قاینات08801536800عیسیخنده روحسین3345
61903221390/07/16کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13713قاینات08801609770علی محمدصادقی تیغابحسن3346
61903231390/07/16کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13703قاینات08801214590علیصادقی تیغابحسین3347
61903191390/07/16کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13693قاینات08800758720محمدشتربان تیغابعلی3348
61903201390/07/16کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13703قاینات08801981920یوسفصادقیرضا3349
61903181390/07/16کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13693قاینات08800637500رجبزارعیهادي3350
61903211390/07/16کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13733قاینات08801944640رمضانصادقی   تیغابحسن3351
61904511390/07/17کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13643فردوس088992725112اله یارعربکاظم3373
61904521390/07/17کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13603فردوس085956038420حجی حسینکوهیمحمدصادق3374
61904501390/07/17کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13673فردوس08599666521174حسنخالقیمحمدباقر3375
61907821390/07/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13583قاین08893866841حسنعلیوهاب زادهعلی3395
61935291390/10/19کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13573فردوس08596756886محمودناصريمحمدباقر3936
1746901391/02/18کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13593فردوس0859329496491محمودناصريصادق337
2029761391/07/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13573فردوس0859315525326محمدحسینپرتويعلی364
1741061391/01/17کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13623فردوس0859357562191محمدحسنشعبانیمحمداسماعیل378
1750771391/07/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13703بشرویه08500619460850061946غالمرضاباقریانمجتبی668
1750781391/07/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13663بشرویه08599663801032حسینخاوريمحمد669
1750791391/07/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13593بشرویه08590459864203سیدحسنرضائی محبتیسیدمهدي670
1750841391/07/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13683بشرویه08500008820850000882رضاشریفی محترممحمد671
1750851391/07/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13613بشرویه0859850951178محمدعلیعطارمحمدحسین672
1750861391/07/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13663بشرویه0859964957889رضانوربخش بشرویهامیر673
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1747811391/03/13کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13623فالورجان11108810711398علی محمدجانی ناصريمهدي709
2030121391/08/08کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13443بیرجند065260645825حسینهاشم زادهعلی719
2034271391/10/24کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13683بیرجند06401161400مهديداوديمحمدرضا1036
1750801391/07/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13603بشرویه0859845613295سیداحمدرضائی محبتیسیدحسن1072
1750811391/07/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13493بشرویه085978060057سیدحسنرضائی محبتیسیدحسین1073
1750821391/07/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13523بشرویه085979342714سیدحسنرضائی محبتیسیدمحمدعلی1074
1750831391/07/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13713بشرویه08500873330850087333محمدرمضانی مالداررضا1091
1750971391/07/10کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13463بیرجند065014557714479سید رضاطایفیسید محمود1093
2030131391/08/08کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13573بیرجند5239346089416غالمخزائی خلفعزیز1166
2030101391/08/08کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13563بیرجند5239346054413جباریوسفی خلفگلزار1186
2031801391/09/15کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13613فردوس085956447961رضایزدان پناهمهدي1444
2033581391/10/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13703بیرجند06401907150غالمحسینرمضانی فریزاحمد1712
2034091391/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13623تربت جام0731768639190گل محمدصوفی جباريعلی اکیر1720
2035851391/11/03کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13673بیرجند065321729312965غالمرضاشهاباديمحمد1820
2037601391/12/13کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13663بیرجند065320091911327اسماعیلجانیعلی اکبر1880
1748431391/04/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13653قاین088987102728محمدعلیاسماعیلیمحمدحسین2006
1748441391/04/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13603قاین08894031634محمدعلیاسماعیلیعزیزاهللا2007
1748451391/04/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري  درجه 13603قاین0889052530676حسینکرمانیجواد2008
3361121389/07/14کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1369خمینی شهر11301029470حسینکرمیامید969
3363711389/07/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1363مشهد09416766512320علیاحمدياحسان1042
3363721389/07/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1357قاین0889033455197رمضانجعفري پورمقدممحسن1043
3363731389/07/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1367قاین0889901376259علیرضوانی دشت بیاضحسن1044
3363741389/07/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1358بجنورد591984147810محمدمستمعجواد1045
3363751389/07/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1365قاین08898448601709عید محمدنامیاصغر1046
3363761389/07/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1365مشهد5539924134707بخشعلیوحیديمحسن1047
3364371389/07/24کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1351مشهد0936281741417دین محمدپایکوبمهدي1065
3383951389/09/15کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1368بیرجند06400158750محمدرضاخراشادیزادهحسین1318
3390021389/10/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1354شیروان0829172033376امیررحیمی کورکانلومحمد1473
3392761389/10/19کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1365فردوس08599720114عباسعلیآگینهحمید1571
3405611389/11/24کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1357فردوس08595490545علی اکبرطیبیحسن2067
3407981389/11/28کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1360فردوس0859340521255غالمعلیپهلوان اولحمید2145
3407991389/11/28کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1359کاشمر5729474024184حسینسلیمیاحمد2146
3408001389/11/28کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1367فردوس08599004523418غالمحسینمنصورزادهمجید2147
3408011389/11/28کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1358فردوس0859324321706محمدعلینوبهارعلی اکبر2148
3412751389/12/08کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1360قاین088939955715محمد علیحسنیمهدي2444
3412761389/12/08کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1362قاین0889062791176محمدزلفیاحمد2445
3414191389/12/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1366فردوس0859908453131حسنحسین زادهحمید2456
61829691390/01/18کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1360بیرجند0651475309258سید حجیباقريسید غالمرضا166
61829691390/01/18کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1360بیرجند0651475309258سید حجیباقريسید غالمرضا178
3443881390/02/15کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1344مشهد094413231680قربانسپهريرجبعلی1717
3443891390/02/15کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1349مشهد09406775121032پرویزنیشابوري لطف آبادياحمد1718
3443881390/02/15کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1344مشهد094413231680قربانسپهريرجبعلی1761
3443891390/02/15کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1349مشهد09406775121032پرویزنیشابوري لطف آبادياحمد1762
3446181390/02/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1365قاین0889955451185علیزراعتیمهدي1810
3446191390/02/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364تربت حیدریه08499144343حسینجمعه پورعلی محمد1811
3446171390/02/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364تربت حیدریه08499143297حسنصوفیمحمدحسین1812
3446201390/02/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364قاین08899120257غالمحسینجلیلیمحمد1813
3446171390/02/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364تربت حیدریه08499143297حسنصوفیمحمدحسین1838
3446181390/02/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1365قاین0889955451185علیزراعتیمهدي1839
3446191390/02/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364تربت حیدریه08499144343حسینجمعه پورعلی محمد1840
3446201390/02/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364قاین08899120257غالمحسینجلیلیمحمد1841
3449811390/03/02کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1363قاین088907233718احمدعابدحسین1989
3452551390/03/08کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1352فردوس085966166021علی اکبرطحانحسن2259
3452271390/03/08کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1363قاین0889075549339براتعطائی گوشیکمجید2260
3452261390/03/08کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1357قاین0888465572873غالمرضاصحرائیمحسن2261
3453121390/03/11کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1362فردوس085957512826غالمحسینعقباییمحمدعلی2292
3453131390/03/11کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1365فردوس085993498527حسینمقنی عمروییحمید2293
3453111390/03/11کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1359ح2فردوس085955252730محمدسلیمانیعباس2294
3455721390/03/21کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1366بشرویه0859954579282حسنعلی زادهحجت2489
3455711390/03/21کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1355بشرویه085981640031علیالهیانمحمد2490
3458161390/04/02کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1361فردوس0859354131811برات الهرجب پورحسین2555
3458271390/04/04کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1361فردوس0859851461229خدابخشصفويمرتضی2569
3458281390/04/04کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364زاهدان36217328371201علیعیسائی مقدمحجت2570
3458271390/04/04کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1361فردوس0859851461229خدابخشصفويمرتضی2572
3458281390/04/04کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364زاهدان36217328371201علیعیسائی مقدمحجت2573
3215891388/08/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1368بیرجند06400156030ابراهیمارغوانیمحسن1119
3215901388/08/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1357بیرجند0651819555173ابراهیمپهلوانمهدي1120
3215911388/08/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1366بیرجند065320091911327اسماعیلجانیعلی اکبر1121
3215921388/08/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1351مشهد0943258715886ابراهیمجراحیقاسم1122
3215931388/08/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1357درمیان5239346089416غالمخزائی خلفعزیز1123
3215941388/08/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1356بیرجند5239346021410نعمت الهخزاعیعلیجان1124
3215951388/08/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1346بیرجند065014557714479سیدرضاطایفیسیدمحمود1125
3215961388/08/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1344بیرجند065260645825حسینهاشم زادهعلی1126
3215971388/08/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1356بیرجند5239346054413جباریوسفی خلفگلزار1127
3235461388/09/25کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1354ح7بیرجند523958890216محمد عضیمرحمانی فوركحاجی رسول1727
3238931388/10/02کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1362قاین08894356501محمد ابراهیمگلنار کارصادق1972
3242541388/10/16کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1371طبس08300658220830065822محمد حسیناستادمحمد2064
3242571388/10/16کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1372بیرجند06403221410640322141رضاحقوقیبهروز2067
3242651388/10/16کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1371فردوس08500825790850082579حجیمراد پورابوالفضل2075
3242751388/10/16کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1370فردوس08500610400850061040محمودبخشی باغستانمنصور2085
3242971388/10/16کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1370فردوس08500705110850070511محمدلطفیعلی2107
3245651388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1367بیرجند065320738711974ابراهیمآذرياحسان2161
3245661388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1356اسفراین06384412421398آدینه علیآقائیاحمد2162
3245671388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1360مالیر396227423519احمدآقائییزدان2163
3245681388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1361بابل2063088322371حسینابوالقاسم پورموزیرجییاسر2164
3245691388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1359بیرجند06528851953سیدحسناستانستیسیدعلی2165
3245701388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364جویبار582993374853محمدصادقاسماعیل دونچالیعلیرضا2166
3245711388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1369تربت جام07200833540علیامیاريمحمد صدیق2167
3245721388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1359بیرجند065250921514حسنامیرآبادي زادهعباس2168
3245731388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1363کاشمر572991026663اکبرانصاريوحید2169
3245741388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1359بیرجند06529720471محمداکبري علی آبادعلی رضا2170
3245751388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1355چناران52280284984761فرهادبخت روندهمحمد2171
3245761388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1366بیرجند065319487010723حسینبخشیهادي2172
3245771388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1361بیرجند06522556242مرتضی قلیبهارشاهیناصر2173
3245781388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1363بیرجند06519697002082مهديتوانامحسن2174

3245791388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1360بیرجند52397783881علیجانجانیعلی2175

3245801388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1361بیرجند065189349666حسینجاهدسراوانیوحید2176
3245811388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1365نیشابور106424515384محمدحسینچوپان کارهرضا2177
3245821388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1358بیرجند0651834414516محمدخسرويمهدي2178



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
3245831388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1342مشهد09405598891238اصغرخواجويحسن2179
3245841388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1366بیرجند523995860281قلندرخورشیديحافظ2180
3245851388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1368بیرجند06401161400مهديداووديمحمدرضا2181
3245861388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1361مشهد0941544850477محمدحسیندهقانی گسکمحسن2182
3245871388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1335بیرجند52397275212محمدعلیدهقانی گسکمحمدحسین2183
3245881388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1363مالیر39609535341032فتح الهدوستیمحمد2184
3245891388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1370بیرجند06401907150غالمحسینرمضانی فریزاحمد2185
3245901388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1362تربت جام0731769295256احمدزیرکی یزديصادق2186
3245911388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1367بیرجند065321729312965غالمرضاشهاباديمحمد2187
3245921388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1362تربت جام0731768639190گل محمدصوفی جباريعلی اکبر2188
3245931388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1360نیشابور10638994943اسماعیلطاهريحسن2189
3245941388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1356بیرجند0651815460979عباسعلیداديپرویز2190
3245951388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1367نیشابور644992594963قربانعلیعمارلوعلی2191
3245961388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1363بجنورد06819755711479رمضانفیروزهبهزاد2192
3245971388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1353بیرجند065296771132حسینقاسمیمحمدحسین2193
3245981388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1365بیرجند065330518426محمدمحمديحسین2194
3245991388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1357شیروان0828729956563محمدمهربان کورکانلوعیسی2195
3246001388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1368بیرجنداختصاصی0640073336عباسنخعیعلی2196
3246011388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1369بیرجنداختصاصی0640147021علی اکبرکاردیدههادي2197
3246021388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1360بیرجند06518807261227محمدحسنکامرانی فردمحمدامین2198
3246031388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1335بیرجند06525768014غالمرضایوسفیسهراب2199
3246041388/10/20کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1344تربت حیدریه07035243725غالم حسنیوسفیانمحمدرضا2200
3259271388/11/29کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1354شیروان0828878900797سلیمانسلیمان پناهابوالفضل2740
3259231388/11/29کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1357تربت جام0731357205328جمال الدینتیموريعبدالباقی2748
3259301388/11/29کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1359بیرجند06518578311273سید مهديشمس آباديسید علی2751
3259391388/11/29کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1362بیرجند06519316651309محمد رضایاسیحمیدرضا2759
3262011388/12/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1370قائنات08800949410حبیب الهدهقانپورحمید2773
3262061388/12/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1367قائنات00000000000حسین رضاسبزیکارابوالفضل2778
3262101388/12/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1369قائنات08800500120احمدصادقی تیغابمحمود2782
3262211388/12/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1366مشهد094660455112382علیکاملهادي2793
3262231388/12/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1367قائنات08800017040نصیرکوهنوردرضا2795
3262341388/12/06کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1371قائنات08801273250غالمرضامیرزازادهجواد2806
3263191388/12/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364زاهدان03621741942041ابراهیمبراهویی شهريسمیه2871
3264271388/12/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1357زاهدان36211606811652رستمسارانیحبیب اله2979
3265911388/12/10کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1352تربت حیدریه0702455601500عباسپرهیزاسماعیل3097
3266161388/12/10کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1361قاین088967939813غالمرضاخوش خلقعلی3122

3266351388/12/10کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1348زابل36738493871میر علمصفرزائیرحمت اله3141

3282781389/01/08کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1367بیرجند45922437731419غالم احمدصادقیامیر17
3282791389/01/08کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1363بیرجند523968989110غالمحسینعبداللهیعبدالمجید18

3293321389/01/18کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364سبزوار052199113657احمددستورانیعلی اصغر185
3296261389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1362اسفراین063955363136عبدالهبادريجواد286
3295631389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1359بیرجند090018674718923حسینبهاريمیثم296
3295641389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1343چناران52280804812413علیبیگناه راستیرحمت297
3295651389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1362بیرجند06522572083قاسمتاج الدینیمحمد298
3295661389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1362مشهد522945660420محمدتقی زادهعلی299
3295681389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1359چناران52280883693181خدابخشجابريجواد301
3295701389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1368بیرجند06400198540640019854جهانگیرحسنیمحمدرضا303
3295711389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1362بیرجند06519480372946مجمدعلیحسنی نوك علیاهاشم304
3295721389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1363شیروان08299051971موسی الرضاحسین زاده کورکانلومحرم علی305
3295801389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1356بیرجند065180642975پرویزخاوريعلی313
3295831389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1365قائنات088996090927علی اصغرخسرويرضا315
3295841389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1360نوغاب5239962685239درویشخسرويمهدي316
3295891389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1362نهاوند396228751561محمدذوالفقارياحمد321
3295901389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364نهاوند396270679890محمدذوالفقاريقاسم322
3295911389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1362شیروان08294441811764محبت خانرحیمی کرکانلوصمد323
3295921389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1369بیرجند06401087760محمدزیدي بیدمهدي324
3296011389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1359بروجرد41322366171265مرادقلیظفريعلی333
3296091389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1365شیروان08297901015839موسیمحبوب چوکانلووحید341
3296101389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1367چناران522989673691عبدالعظیممحمدپوروحید342
3296121389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1363بیرجند56399274716علیمالئیمحمد344
3296251389/01/22کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1347چناران52294368083حسینیگانه بی نیازرضا357
3299411389/02/13کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1361مشهد522945458110حسنپروانه اخلمدرضا437
3300081389/02/21کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1361مشهد52280881993164احمدتقی زادهحسن497
3306271389/02/30کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1357کاشمر090017160117243علیجعفريمرتضی520
3314471389/03/31کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1357درمیان5239397341666محمدمحمدي سرابعلی580
3314481389/03/31کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1365کاشمر572994577953محمدبیگیحسین588
3317991389/04/09کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1365درمیان523995221368ناصریوسفییوسف607
3318271389/04/13کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1357قاین09350377807610فرض علیرحیمیرضا623
3318201389/04/13کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1348قاین65298992002اسماعیلصفاییعباس650
3318251389/04/13کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364قاین59199320237محمد رحیممراديغالمعلی655
3330111389/05/25کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1364بیرجند06531255343789فلک نارپرناكحامد771

3467371390/04/23کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1366قاین08898523082453هاديهادي نژادحسن2629
61880061390/05/30کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 3)1343فردوس0859262073285محمدعلیروشنغالمرضا2783
2034101391/10/20کارگر عمومی لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1363بیرجند06519697002082مهديتوانامحسن990
2034131391/10/20کارگر عمومی لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1368بیرجند06400733360عباسنخعیعلی1021
2034941391/10/27کارگر عمومی لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1356اسفراین06384412421398آدینه علیآقائیاحمد1081
2035871391/11/03کارگر عمومی لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1355چناران52280284984761فرهادبخت روندهمحمد1140
2034151391/10/20کارگر عمومی لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1359بیرجند065250921514حسنامیرآبادي زادهعباس1719
2034121391/10/20کارگر عمومی لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1356بیرجند0651815460979عباسعلیداديپرویز1727
2034451391/10/26کارگر عمومی لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361بیرجند06522556242مرتضی قلیبهارشاهیناصر1752
2035861391/11/03کارگر عمومی لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1369تربت جام07200833540علیامیاريمحمدصدیق1819
2038451391/12/28کارگر عمومی لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354شیروان0828878900797سلیمانسلیمان پناهابوالفضل1919

61883711390/06/03کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13623بیرجند0651923573499غالمرضاکارگر شیخکمجید2885
61883701390/06/03کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13653بیرجند06531371094946غالمرضاطوقیحسن2886
61885051390/06/06کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13643بیرجند065333627689محمد رضاحسینیحمزه2955
61887641390/06/07کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13663ایرانشهر35800300193580030019عباسقاسمیعلیرضا3038
61889241390/06/08کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13453مشهد0937724599632رمضانکیانیان رادعلی3123
61889101390/06/08کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13683قاین08800097720علی اکبرپیروزيمصطفی3124
61889231390/06/08کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13583مشهد09388252321329غالمحسنپاسباناسماعیل3125
61889541390/06/08کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13593قاین0888545010277محمدحسینجانیمهدي3126
61889551390/06/08کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13573قاین08882482295922قربانمجلیمحمد3127
61889531390/06/08کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13573قاین0888544847264محمدحسینجانیعباس3128
61890721390/06/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13553ح7 بیرجند52391894552483محمد رحمانیوسف رحمانیمحمد3212
61890711390/06/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13653ح1 تربت جام07323376311796محمدندائی فردمصطفی3213
61891261390/06/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13643مشهد09464878121389حسنخاکپورمرتضی3214
61890701390/06/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13673ح6 بیرجند5239973873153براتنبئی تخته جانمقداد3215
61890691390/06/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13503ح2 درمیان5239159386130محمداسدالهیابراهیم3216
61891251390/06/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13633نوشهر220060723712هاديحسن پورفردخراشادمهدي3217
61893581390/06/26کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13453فردوس085965229714یحییاستواريغالمرضا3297
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61893591390/06/26کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13573فردوس0859317145488علی اکبرندافیمجید3298
61893431390/06/26کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13663قاین088987143428ابراهیمبی نواامید3299
61893421390/06/26کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13663قاین088996374647غالمحسینزارعی پردونعباس3300
61903591390/07/16کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13643قاین088995761411رضاجانیمحسن3352
61903581390/07/16کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13693قاین08800758210مجیدپرورشجالل3353
61903611390/07/16کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13723قاین08801703360علیکاظمی پورحسین3354
61903601390/07/16کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13633قاین08894329535سیدغالمحسیندلدارسیدمحمود3355
61903571390/07/16کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13623قاین0888261721172علی اصغربراتیجواد3356
61907831390/07/23کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13683بیرجند06400698000محمد علیقاسمیمحمد حسن3396
61908571390/07/25کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13543بیرجند06530277963حاجی محمددرویشیمحمد رضا3402
61908581390/07/25کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13633نهبندان56399658274شاه مرادکاظمیمحمد3403
61913611390/08/12کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13643قاین0889835901813براتخارکن نژادمهدي3418
61913621390/08/12کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13573قاین0889033404192علیخارکن نژادناصر3419
61923481390/09/13کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13523قاین08893393178محمدفنائیقدرت اله3628
2033391391/10/04کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13723قاین65200128900جمعهشنگول آبیزقاسم553
1750331391/07/04کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13513بیرجند06506424491173اسماعیلسلمانیمحمدرضا657
2034051391/10/20کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13593بیرجند0650696484196علیرضاشبانیحسن رضا984
2034031391/10/20کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13593بیرجند065212008317محمدحسنمقصوديحسین1023
2034111391/10/20کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13643نهبندان563995689547محمدانصاري نیاحسین1027
1748461391/04/06کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13693قاین08800496690حسناکبري اصلعلی1429
2031791391/09/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13613فردوس085956447961رضایزدان پناهمهدي1443
2034061391/10/20کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13663بیرجند065320126511362محمدخسرويحامد1707
2034041391/10/20کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  درجه 13593بیرجند065250921514حسنامیرآبادي زادهعباس1721
3368141389/08/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367ح7 بیرجند5239940061260احمداکبري آوازعبدالرئوف1097
3368151389/08/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1373ح3 درمیان52300662375230066237جان محمدتاشکالیاس1098
3368161389/08/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1374ح3 درمیان52300783675230078367نور احمدخسروي نوقابعبدالرحمن1099
3368171389/08/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1369ح2 درمیان52300017395230001739غالمرضارجبیمحمد  رضا1100
3368181389/08/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1368ح7 بیرجند06400433990640043399محمد حسینشفیعی دستگردعبدالمجید1101
3368191389/08/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1372ح1 درمیان52300571065230057106محمدصادقیهاشم1102
3368201389/08/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1372ح5 بیرجند06403156740640315674محمدمیر احمديرضا1103
3368211389/08/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1372ح1 درمیان52300530215230053021محمد حسنناصريعبدالرحیم1104
3374821389/08/24کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1353ح1 تربت جام073009950410081قاسمرحیمیسعید1178
3374831389/08/24کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1366ح2 خاش3719898865987عبداهللارخشندهنور محمد1179
3376441389/08/30کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1349بیرجند065117328039حاجیپارسانژادعلی1206
3381131389/09/10کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1349فردوس085950933835علی اکبرشمسیغالمحسین1263
3381241389/09/13کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1368بیرجند06400673600غالمرضاجعفريعلی1285
3381251389/09/13کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1358زابل3673516981132ابراهیمگلزارحسین علی1286
3381261389/09/13کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1354زابل36737303473ابراهیمگلزارمحمد علی1287
3384631389/09/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1371ح2 درمیان52300375715230037571محمد عمرافروزاحسان1364
3384641389/09/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1372ح3 زاهدان36106293633610629363عبدالهخسروي سرومحمود1365
3384651389/09/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367ح7 بیرجند5239963223293یوسفخسروي نوغابامان اهللا1366
3384661389/09/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1362ح1 بیرجند06519429852442محمد رحمنرمضانی طبسیوسف1367
3384671389/09/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1371ح1 درمیان52300302405230030240براتعبدالهی اسکندرسعید1368
3384681389/09/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1370ح3 درمیان52300190425230019042محمد علییوسفیاحمد1369
3384691389/09/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1373ح2 درمیان52300659745230065974عبدالصمدیونسی طبساحسان1370
3384701389/09/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1370ح2 درمیان52300187045230018704نور محمدیونسی طبسعزیز1371
3393461389/10/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1356فردوس085967227125غالمرضاداوري بیدسکانرجب1617
3393471389/10/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1358فردوس085931794368ابوالقاسمفیاضیانمهدي1618
3393481389/10/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365فردوس0859941574119حسینقوامیهادي1619
3393491389/10/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1356فردوس085967279410ابراهیممعتمدآریاحمید1620
3393501389/10/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1356فردوس0859312119465علی اکبرمیرشبمحمدحسین1621
3397041389/11/04کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1362فردوس085957520935حسنحسن پورمحمد1668
3397081389/11/04کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367فردوس08599331801127رمضانرمضانیمصطفی1672
3397161389/11/04کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365فردوس0859920542368عباسغالمیمحمد1680
3397181389/11/04کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365مشهد094513087210034محمدقادريحمید1682
3397221389/11/04کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1360فروس08595583479غالمرضامشکاتیمحمد1686
3397241389/11/04کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1356فردوس08587532432114رمضاننامیحسین1688
3397631389/11/07کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1368ح7 بیرجند06400884300640088430ذوالفقاربالگرديعبدالحمید1693
3399381389/11/12کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1355حوزه2قاین08893678767براتپور براتیمحمد حسین1698
3399811389/11/14کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1369نهبندان06401589780640158978علیبخشیروح اله1705
3404651389/11/20کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367درمیان065335742786غالمرضاپادیابصادق1977
3408021389/11/28کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1353تهران0066024331187محمدرضاآیرمآرش2149
3408031389/11/28کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1354فردوس08586857529599ابراهیمآیرممحمود2150
3408041389/11/28کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1350فردوس08596597637علی اکبرعیشیمحمدرضا2151
3408051389/11/28کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1357تهران00739371012190عباسنیکناممحمدتقی2152
3410911389/12/04کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364بیرجند06531006811304مهدياعتمادي نیاحمید2232
3413401389/12/08کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1358قاینات08893862343علی اکبرسهیلیابراهیم2286
3412771389/12/08کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359قاین08896664235علی جاندهقانمحمدحسین2446
3412781389/12/08کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1352قاین088901987863غالمحسینزرگرعلی اکبر2447
3412791389/12/08کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1362قاین088969411713علیقاسمیابراهیم2448
3414201389/12/09کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367فردوس0859906493476عباساحسانی پورامین2457
3414211389/12/09کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1356فردوس085953987360جعفرعلمدارآیسکعبداله2458
3414141389/12/09کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1357فردوس085954818126ابراهیمارشاديعلی2475
3414151389/12/09کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365ح1فردوس0859875822954محمدحکمتیجواد2476
3414161389/12/09کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1356اسفراین0639229115559عباسعلیدارابیمحمدابراهیم2477
3417371389/12/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1355بشرویه085981640031علیالهیانمحمد2563
3417381389/12/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1358بشرویه085983144253غالمرضاباقریانمهدي2564
3420951389/12/18کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1361بیرجند563935005924علیکاظمیمهدي2824
3422701389/12/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1351بیرجند065138301351محمد حسینحسنیحسین رضا2924
3422711389/12/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367بیرجند06400044740حسنعباسیمصطفی2925
3423321389/12/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1371ح1 درمیان52300328555230032855غالم نبیمصطفائی اسدآبادساجد2932
3423261389/12/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359ح7 بیرجند52395919896محمد علیساالري درمیانمحمد رسول2965
3423271389/12/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1350ح3 تایباد07496960445نور محمدعبدالهی گزیکنور عبداله2966
3423281389/12/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1352ح2 درمیان52396306583محمدیوسفیعبداهللا2967

3429611390/01/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359فردوس0859326373180قرباندري نیاحسن67
3429621390/01/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364قاینات088988137545عباسزابلیعلی68
3429631390/01/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359فردوس08593361661158محمدرضاسلیمانیروح اله69
3429641390/01/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367فردوس08599001183384رجبعلیگلستانهحسن70
3429651390/01/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1368فردوس08500027880850002788جوادمیرشبامیر71
3429601390/01/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1360فردوس0859345424744علیمراداسمعیلیهادي72
3429601390/01/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1360فردوس0859345424744علیمراداسمعیلیهادي123
3429611390/01/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359فردوس0859326373180قرباندري نیاحسن124
3429621390/01/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364قاینات088988137545عباسزابلیعلی125
3429631390/01/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359فردوس08593361661158محمدرضاسلیمانیروح اله126
3429641390/01/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367فردوس08599001183384رجبعلیگلستانهحسن127
3429651390/01/15کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1368فردوس08500027880850002788جوادمیرشبامیر128
61828961390/01/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1371بیرجند06402979270محمد حسیندرکیعلی143
61828961390/01/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1371بیرجند06402979270محمد حسیندرکیعلی157
3432651390/01/24کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1369بیرجند06401816510640181651محمدشبانیقاسم374
3432661390/01/24کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1346نهبندان56396063631137غالمرضاقنبريعباس375
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3432601390/01/24کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1355نهبندان56397903937شهسوارجهانیحسین376
3432601390/01/24کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1355نهبندان56397903937شهسوارجهانیحسین470
3432651390/01/24کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1369بیرجند06401816510640181651محمدشبانیقاسم475
3432661390/01/24کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1346نهبندان56396063631137غالمرضاقنبريعباس476
3433211390/01/25کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367فردوس0859926532968حسینمالدارمجتبی511
3433211390/01/25کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367فردوس0859926532968حسینمالدارمجتبی515
3434491390/01/28کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359قاین088939418012علی مرادعلی پورحسن رضا670
3434481390/01/28کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1360مشهد0848584503701محمدحسنارجمندابوالفضل671
3434481390/01/28کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1360مشهد0848584503701محمدحسنارجمندابوالفضل828
3434491390/01/28کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359قاین088939418012علی مرادعلی پورحسن رضا829
3435681390/01/29کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1345مینودشت4889188002261شیرمحمدرحمن زائیحسن877
3437761390/02/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1349فردوس0859284174234علی اکبرندافیغالمرضا1203
3437731390/02/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365فردوس08598815981534محمدعلیسلمان زادهاحمد1204
3437741390/02/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1370فردوس08500666210850066621محمدحسنشعبانیمحمدابراهیم1205
3437751390/02/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364فردوس0859870189390محمدعلیمصباحمحمود1206
3437721390/02/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1357فردوس0859316149388غالمرضاجدائیحمید1207
3437721390/02/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1357فردوس0859316149388غالمرضاجدائیحمید1228
3437731390/02/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365فردوس08598815981534محمدعلیسلمان زادهاحمد1229
3437741390/02/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1370فردوس08500666210850066621محمدحسنشعبانیمحمدابراهیم1230
3437751390/02/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364فردوس0859870189390محمدعلیمصباحمحمود1231
3437761390/02/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1349فردوس0859284174234علی اکبرندافیغالمرضا1232
3439011390/02/03کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359ح7 بیرجند523959313233سیف اهللاخدادادي فوركمحمد1296
3439021390/02/03کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1363ح1 درمیان523954685122غالمرضاخسرويرستم1297
3438511390/02/03کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365ح7بیرجند5239928991189ابراهیماشرفی طبسعبدالخالق1298
3438521390/02/03کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1363ح7بیرجند52396898304محمد حسینخسرويمحمد1299
3439011390/02/03کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359ح7 بیرجند523959313233سیف اهللاخدادادي فوركمحمد1310
3439021390/02/03کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1363ح1 درمیان523954685122غالمرضاخسرويرستم1311
3438511390/02/03کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365ح7بیرجند5239928991189ابراهیماشرفی طبسعبدالخالق1370
3438521390/02/03کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1363ح7بیرجند52396898304محمد حسینخسرويمحمد1371
3446141390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365قاین088989576730ابراهیمارشاديمهدي1814
3446101390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1342قاین088925363316علیرضاموحدنیاقربان1815
3446161390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364قاین08899296883براتاخالقیحمید1816
3446151390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1352قاین08896287854نوروزاخالقیعلی1817
3446111390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1355قاین08893654079قربانگلزارياحمد1818
3446131390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367قاین088989603857ابراهیمارشاديهادي1819
3446091390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1368قاین08800060310غالمرضانوروزيمهدي1820
3446121390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365قاین088989577531حسینطحانیمحمدعلی1821
3446091390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1368قاین08800060310غالمرضانوروزيمهدي1830
3446101390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1342قاین088925363316علیرضاموحدنیاقربان1831
3446111390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1355قاین08893654079قربانگلزارياحمد1832
3446121390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365قاین088989577531حسینطحانیمحمدعلی1833
3446131390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367قاین088989603857ابراهیمارشاديهادي1834
3446141390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365قاین088989576730ابراهیمارشاديمهدي1835
3446151390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1352قاین08896287854نوروزاخالقیعلی1836
3446161390/02/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364قاین08899296883براتاخالقیحمید1837
3447921390/03/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1348مشهد09341296066900علیصفاتیمحمدرضا1964
3449971390/03/03کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1356بیرجند0651807832216محمد حسنمحمودآباديعلیرضا2018
3451451390/03/07کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1356ح7 بیرجند52396815549محمد عمرافروزعبداله2208
3454271390/03/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1353بیرجند06530277298پردلیعقوبیغالمرضا2397
3454261390/03/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1351بیرجند0651462177369پردلیعقوبیحسن رضا2398
3455991390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1366قاین0889865612252حاجی ابراهیمورزگی نژادحسن2491
3455941390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1363قاین0889079811766حسیندشتبانیمحمد2492
3455981390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1358قاین0888798903895محمد ولینوريعلیرضا2493
3455951390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1360قاین0889050635487سید اسماعیلطالبی مقدمسید مرتضی2494
3456001390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365قاین08898425231475عبدالهکربالیمحمد2495
3455911390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367قاین088989604658ابراهیمارشاديمحسن2496
3455901390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1361قاین0888493835128ابراهیمارشادياسماعیل2497
3455931390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1348قاین088930313412احمد علیخسرويمجتبی2498
3455971390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1361قاین08894115063غالمرضامزداباديرحمت اله2499
3455891390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365قاین088990296860محمدآفتاب نشینمجید2500
3455961390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1354قاین08896423035علیعباسیرضا2501
3455921390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365قاین088995099735محمد علیاکبريغالمحسین2502
3455781390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1358قاین0889036276213حسنرشادتیمهدي2503
3455781390/03/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1358قاین0889036276213حسنرشادتیمهدي2517
3458221390/04/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1357فردوس0859313824156محمدرضایعقوب زادهحسین2556
3458171390/04/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1360فالورجان1110844409824علی محمدجانی ناصريحمید2557
3458181390/04/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1362فالورجان11108810711398علی محمدجانی ناصريمهدي2558
3458191390/04/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1338گناباد562986581117خدابخششاهدوستمحمدعلی2559
3458211390/04/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364فردوس0859871592531محمدحسنصفائیمهدي2560
3458201390/04/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1334فردوس085922984167حسینصفائیمحمدحسن2561
3176531388/05/13کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1334ح3درمیان52397245478موسیمیرزائی زارگرعلی رضا727
3195481388/06/30کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1350ح1 هشترود1601275536741رضایوسفیبیوك1011
3197211388/06/31کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1370مشهد09213266020921326602حسنخاکپوررضا1051
3236991388/10/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1366نهبندان5639936290842محمدباقريایمان1798
3237061388/10/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365قاین088989307134حسینبرات پورمحمد1805
3237251388/10/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1350قاین652990198122علیجانجانیمحمد رضا1824
3237491388/10/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364قاین523991394345علیحسینیرسول1848
3237881388/10/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1350قاین04528024411117اکبررستمی پوررستم1887
3237951388/10/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1370ایرانشهر35803490233580349023حسینروانبخشمحمدامین1894
3238041388/10/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1351قاین976615736161رمضانزارعیحسین1903
3238071388/10/01کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365قاین6529954651141محمد رضازاهديحسین1906
3238461388/10/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1362نهبندان563980055012حسیننصیريمهدي1925
3238521388/10/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1372قاین65200128900جمعهشنگول ابیزقاسم1931
3238591388/10/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1372قاین65200156280غالمحسینصمديحسن1938
3238601388/10/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1339قاین652985810562علیجانصمدي آبیزغالمحسین1939
3238981388/10/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364قاین52399837122علی اکبرمهردادیانمحمد1977
3239221388/10/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1362قاین0889070121909مصطفییاريحسین2001
3239241388/10/02کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1351قاین652990501435غالمحسنیاريحمید رضا2003
3244891388/10/19کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359بیرجند065250921514حسنعلیامیرآبادي زادهعباس2126
3244911388/10/19کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365بیرجند06531362854864اسماعیلبیگداريعلیرضا2128
3244931388/10/19کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1366بیرجند065320126511362محمدخسرويحامد2130
3244971388/10/19کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1370بیرجند06402024380محموددستی گرديمحمد علی2134
3244981388/10/19کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364بیرجند563995307175علیرضایی پورقاسم2135
3244991388/10/19کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359بیرجند0650696484196علیرضاشبانیحسن رضا2136
3245021388/10/19کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1359بیرجند065212008317محمدحسنمقصوديحسین2139
3248341388/10/26کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364نهبندان563995689547محمدخونیکیحسین2382
3259311388/11/29کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1356بیرجند0523935331661قنبرصالحغالم حسین2752
3259351388/11/29کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1364بیرجند06531075361998محمد حسینموذنمحمد مصطفی2756
3259361388/11/29کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367بیرجند065323538015774محمد حسینموذنمرتضی2757
3259381388/11/29کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367بیرجند065324558056محمدنخعی زادهامین2758
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3292911389/01/17کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365ح 1تربت جام07323466062694رمضانخسرويمحمد حسین166
3295371389/01/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1354بشرویه08598128811برات الهمرادي مقدمعلی اصغر195
3296161389/01/22کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1356بیرجند52398855241علینگاريمحمد348
3298691389/02/04کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1347قاین08892993316مصطفیزارعحسین418
3299731389/02/14کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1369مشهد09211707340محمدقادريوحید478
3299761389/02/14کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1370فردوس08500589450مهديمحمدزادهمرتضی481
3318011389/04/09کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1366درمیان5239952744121ابراهیمخزاعی خلفعلیجان615
3318031389/04/09کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1350بیرجند0651520622396محمدحسینغالمیعلیرضا617
3321741389/04/30کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1361بیرجند06530349629محمدمیر احمديحسین683
3323211389/05/09کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1366ح7 بیرجند52399364392محمدرخشندهپرویز722
3323221389/05/09کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1369ح2 درمیان52300068895230006889علمسلطانیمحمود723
3323231389/05/09کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1366ح2 درمیان523992598471محمدمحمدي احمد آبادنور اهللا724
3323241389/05/09کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1368ح1 کاشان12500748271250074827رمضاننسائی برزکیمحسن725
3323251389/05/09کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1371ح2 درمیان52300412855230041285غالمرسولیوسفیمحمد علی726
3327961389/05/18کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1371نهبندان56300265015630026501محمدخونیکیعلیرضا735
3328301389/05/18کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1353ح7 بیرجند52395054211194غوث الدیناحمديحاجی احمد749
3330121389/05/25کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1363بیرجند5239341915445مختارخسر آباديقاسم772
3337501389/06/13کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1368بیرجند06400832340حسینبنیاباديمسلم848
3344321389/06/21کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1365فردوس085994777728محمدعلیاعمیاسماعیل906

3465491390/04/19کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1361قاین0889059616670براتخارکن نژادمحسن2613
3468941390/05/10کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1367قاین088989597151محمد رضاحسن پورمجتبی2640
3468951390/05/10کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1368قاین08800297300محمدکلوخرحیم پورابراهیم2641
3468951390/05/10کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1368قاین08800297300محمدکلوخرحیم پورابراهیم2642
3469521390/05/11کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 3)1360ح2 درمیان523963706772گل محمدصالحی طبسعبدالرئوف2647

3116151387/11/16کارگر عمومی لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13613فردوس085956447961رضایزدان پناهمهدي89
3129401388/01/17کارگر عمومی لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13613فردوس0859352617659رضادادگر محبیمیثم49
3129531388/01/17کارگر عمومی لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13483فردوس085927911153غالمرضاروان جمجاهعلیرضا62

3134141388/01/24کارگر عمومی لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13563بیرجند0650969855814صفرحسین زادهحسن188
3134171388/01/24کارگر عمومی لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13513بیرجند0650662873503کلوخسخاوتی نژادباقر191
3134191388/01/24کارگر عمومی لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13463بیرجند06524786896سید عبدالرحیمموسوي صدرسید ابوالفضل193
3135011388/01/25کارگر عمومی لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13603درمیان523968406526محمداسدالهیحمید198
3135041388/01/25کارگر عمومی لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13613درمیان523968586126اسماعیلبامهاحمد201
3134631388/01/25کارگر عمومی لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13633ح2بجنورد5249906702360خداورديخواجويمحمد226
3163571388/04/06کارگر عمومی لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13623ح 5 بیرجند065293636924محمد حسینسلطانیمرتضی585
3163581388/04/06کارگر عمومی لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13633ح 5 بیرجند0652938132108علیعابدینیهادي586
1750751391/07/08کارگر عمومی لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1370مشهد09213266020921326602حسنخاکپوررضا623
2032931391/10/03کارگر عمومی لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364درمیان523991394345علیحسینیرسول964
2033101391/10/03کارگر عمومی لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365قاینات088989307134حسینبرات پورمحمد1674
2033081391/10/03کارگر عمومی لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1350تهران04528024411117اکبررستمی پوررستم1678
2032961391/10/03کارگر عمومی لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1364درمیان52399837122علی اکبرمهردادیانمحمد1704
2032971391/10/03کارگر عمومی لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365قاین6529954651141محمدرضازاهديحسین1705
2036811391/11/17کارگر عمومی لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1351قاینات088962368661رمضانزارعیحسین1859

3115621387/11/16کارگر عمومی لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13593گناباد091986200438غالمرضاپسندیدهحسن36
3115691387/11/16کارگر عمومی لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13663فردوس08598889402268علی اکبرخالق دوستسعید43
3115891387/11/16کارگر عمومی لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13653فردوس08598769851070غالمحسینعاملیمحسن63
3116011387/11/16کارگر عمومی لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13673فردوس08598960802981غالمحسینمرادنیامحمدحسن75
3116071387/11/16کارگر عمومی لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13593فردوس0859333345876محمداسماعیلمهريمجید81
3116161387/11/16کارگر عمومی لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13613فردوس085956447961رضایزدان پناهمهدي90
3129321388/01/17کارگر عمومی لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13623فالورجان11108810711398علی محمدجانی ناصريمهدي41
3129591388/01/17کارگر عمومی لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13623فردوس0859357562191محمدحسنشعبانیمحمد اسماعیل68
3129701388/01/17کارگر عمومی لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13593فردوس0859329496491محمودناصريصادق79
3145211388/01/31کارگر عمومی لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13543تهران00706471511193یدالهجعفريمجید350
3145221388/01/31کارگر عمومی لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13583بیرجند5239159742156محمدرضادوستیمحمد351
3145231388/01/31کارگر عمومی لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13503بیرجند065030316497حسینمحتشمیمحمد علی352

61883741390/06/03کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13573زاهدان3621154124996محمددانش افروزعلی2887
61883761390/06/03کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13503بیرجند0650574214185محمدیعقوب نژادیحیی2888
61883721390/06/03کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13503بیرجند0651760259441غالمادیبی فرعبداله2889
61883731390/06/03کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13553بیرجند0651796830138غالمرضاجواد نیاعلی2890
61883751390/06/03کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13663بیرجند06531753538771صفررستم پورسهراب2891
61887691390/06/07کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 413413بیرجند5639448261192شاه بیککوهی نژادحسین3039
61887661390/06/07کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13523نهبندان5639282185273غالماسمعیلیعلیرضا3040
61887651390/06/07کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13503نهبندان5639281960251محمداسماعیلیموسی3041
61887681390/06/07کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13433نهبندان5639278269268محمدحسینطالبیموسی3042
61887671390/06/07کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13513نهبندان56397870661محمداسمعیلیغالمرضا3043
61889111390/06/08کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13493قاین08893187190محمدابوترابیغالمعلی3129
61889121390/06/08کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13613مشهد09415557120رجب علیپاکروانهادي3130
61889131390/06/08کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13663بیرجند06531955670علیعلی اباديمحمود3131
61889251390/06/08کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13583قوچان0870765655614حسینعلیقناعتجواد3132
61889571390/06/08کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13533قاین088934910142محمد حسینصفريحسن3133
61889561390/06/08کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13583قاین088938484314عباسدهقانیحسن3134
61890331390/06/17کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13523فردوس0859295729229محمدباقرسلطانی محبوبجواد3218
61890731390/06/17کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13593ح6 بیرجند5239159981180حسیندرحیغالمحسین3219

61890351390/06/17کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13573فردوس0858838788180علیوطن پرست قاسم آبادابوالقاسم3220

61890341390/06/17کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13653فردوس0859875423914اسمعیلکیوانیحمید3221
61890741390/06/17کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13463ح1 بیرجند0651725623314غالمحسنغالم پور شیرگغالمرضا3222
61891711390/06/21کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13693قاین08800832200عبداهللافروهی نیامحمدرضا3250
61891701390/06/21کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13603قاین0889050449468غالمرضاباوفاغالمحسین3251
61891721390/06/21کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13623قاین08894168013محمدرضاکریم دادي گل بخشرمضان3252
61898021390/07/04کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13583بیرجند065250714127کماچ علیامیرآبادي زادهحسن3305
61939891390/10/27کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13613قاین088940505010غالمرضارجبیمهدي4002
1749361391/05/14کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13543بیرجند065016478416401حسینکامگاريمحمد543
1749461391/05/19کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13663قاین6529956271303علیرضاکامکار دالکهحسین550
2033431391/10/04کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13543بیرجند065016478416401حسینکامگاريمحمد889
2034081391/10/20کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13553بیرجند06522377895عیدمحمدهدایتی نسبابراهیم1020
2034291391/10/24کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13653بیرجند563998569028غالمرضادره کیمحسن1037
1750721391/07/08کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13413بیرجند0651020964137الهمالکیضیاءاهللا1063
1751161391/07/12کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13643بیرجند06532780208اله بخشکاربینمحمدرضا1097
2029641391/07/15کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13653بیرجند065332582719یعقوبمحمدي بیژائمهاشم1103
2036411391/11/17کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13643قاینات088908421172ابراهیممحمديایمان1217
2031011391/09/01کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13663بیرجند065239326813عیسیجعفريحسن1380
1741271391/01/20کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13653بیرجند06531568636922علیرمضانی فریزمصطفی1733
2034071391/10/20کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13663بیرجند523995738124محمدبراتی مطلقغالمحسین1735
2034281391/10/24کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13613نهبندان56399220877غالمرضادره کیمحمد1747
2035131391/10/30کارگر عمومی نقاش ساختمان  درجه 13613بیرجند523959542931محمدعلیساالري درمیانابراهیم1776
3362011389/07/19کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1351بیرجند0651768195446محمدامیرآبادي زادهحسن1000
3362021389/07/19کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1354بیرجند065249847717رستمامیرآبادي زادهعلیرضا1001
3362031389/07/19کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1352بیرجند0651777658621غالمرضاچرم برمهدي1002
3368221389/08/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1353ح7 بیرجند52395054211194غوث الدیناحمديحاجی احمد1105
3368231389/08/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1355ح7 بیرجند52395890891مرادحیدريمحمد عظیم1106
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3374441389/08/19کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1339قاین08894348407علیجمعهعلی جمعه1156
3374841389/08/24کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1354ح2 درمیان52396318916شاه محمدخسروي طبسمحمد1180
3381141389/09/10کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1372فردوس08501110990مهديآراستهمسعود1264
3381151389/09/10کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1372فردوس08501011070علیبخشیحسین1265
3381161389/09/10کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1375فردوس08501507010ابراهیمخفاجهفاطمه1266
3381171389/09/10کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1374فردوس08501339980محمددهباشیسمیرا1267
3381181389/09/10کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1375فردوس08501553630محمدعلیعربحانیه1268
3381191389/09/10کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1372فردوس08501059780علیمیرخانیمصطفی1269
3384171389/09/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365بوشهر35014881223097سیدمحمودپناه زادهسید مرتضی1328
3384181389/09/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1352طبس0839361491171قربانعلیمحمديحسین1329
3384711389/09/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1366ح2 درمیان52300311745230031174محمدحسنی طبسعلی1372
3384721389/09/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1370ح1 زاهدان36103334643610333464علی اکبرکشتگرعبداهللا1373
3387541389/09/27کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1362بیرجند06527600902حسنشهاباديمهدي1429
3393511389/10/21کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1367گناباد09199217793334محمدحسنبرادران برونمجید1622
3393521389/10/21کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1357فردوس085967539410محمدپاکدلجواد1623
3393531389/10/21کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1366فردوس08598896292336غالمرضاطاهريحسین1624
3393541389/10/21کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1349فردوس0859285928409حجی محمدعلیوحدتی محبوبغالمرضا1625
3396981389/11/04کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1345نیشابور106029427329904احمدآهوپايحسین1662
3399911389/11/14کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1363نهبندان56398014091حسینسلیمیعلیرضا1715
3403561389/11/18کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1368بشرویه08500122010850012201عباساکبريجواد1965
3405941389/11/24کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1342قاین0888995121144سید حسنمدنیسید حامد2056
3406001389/11/25کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359قاین0888475659290حسن رضاعبدللهیاسماعیل2071
3408061389/11/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1350فردوس085965862719محمدپاکدلمحمدابراهیم2153
3408071389/11/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1356فردوس08596736341محمدداوري خانکوكعلیرضا2154
3408081389/11/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364فردوس0859869415313عبدالرحمانصالحی مقدممجتبی2155
3408091389/11/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1356فردوس0859309584212سیف الهمحرابیانحبیب اله2156
3408101389/11/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359فردوس0859329194461سیف الهمحرابیانمصیب2157
3408111389/11/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1360فردوس0859343065509غالمرضانجیبیحسین2158
3408121389/11/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365فردوس08598805671430غالمرضانجیبیمهدي2159
3410241389/12/03کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359قاین0888475659290حسن رضاعبداللهیاسماعیل2227
3413411389/12/08کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1350مشهد0942283112136عباسمعطري حصاريرضا2287
3413421389/12/08کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365قاینات088995244287سید حسینموسويسید حسن2288
3412801389/12/08کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364قاین0889833699592علی اکبرآبیاريحسن2449
3412811389/12/08کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1362قاین0888503415235علی اکبرآبیاريمحمد حسین2450
3412821389/12/08کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1367قاین0889894655133غالمحسنعلیزادهرسول2451
3412831389/12/08کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1360قاین088940048210غالمحسینفیروزيعلی2452
3412841389/12/08کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1358قاین08882541726616حسنموساییعلی2453
3412851389/12/08کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1361قاین08894089814علی محمدنوروزياکبر2454
3419611389/12/16کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1345قاین0889003971182غالمرضامقصوديمحمدرضا2632
3420961389/12/18کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365کرمان29939436344567علیپوررحیمیابراهیم2825
3422111389/12/19کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359فردوس0859327851328رجبعلیداروغه سه قلعهرمضان2907
3423291389/12/22کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1355ح6 بیرجند523988259242محمدعضنفريحسن2968

3429701390/01/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1361فردوس0859352005598سیدرضامهدوي نرمسیدمحسن73
3429681390/01/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359فردوس08593364841190حسینسپاسدار محبوبرضا74
3429691390/01/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364فردوس085994392536غالمحسینقباديمحمدرضا75
3429661390/01/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365فردوس08598832991704محمداسماعیلجهاندارحمیدرضا76
3429671390/01/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359فردوس0859325997142حبیب الهجهانی برونحسن77
3429661390/01/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365فردوس08598832991704محمداسماعیلجهاندارحمیدرضا129
3429671390/01/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359فردوس0859325997142حبیب الهجهانی برونحسن130
3429681390/01/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359فردوس08593364841190حسینسپاسدار محبوبرضا131
3429691390/01/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364فردوس085994392536غالمحسینقباديمحمدرضا132
3429701390/01/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1361فردوس0859352005598سیدرضامهدوي نرمسیدمحسن133
61829031390/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364بیرجند56399280423محمدپند ورعلی اکبر144
61828991390/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1358بیرجند52397735804یوسفحسینیمنصور145
61828971390/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1344بیرجند065292491333محمدپرهیزاکبر146
61828981390/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1370بیرجند06401951990اکبرپرهیزمحمد رضا147
61829001390/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365بیرجند0653337728234عباسحسینی عباسیجواد148
61829031390/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364بیرجند56399280423محمدپند ورعلی اکبر151
61828971390/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1344بیرجند065292491333محمدپرهیزاکبر158
61828981390/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1370بیرجند06401951990اکبرپرهیزمحمد رضا159
61828991390/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1358بیرجند52397735804یوسفحسینیمنصور160
61829001390/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365بیرجند0653337728234عباسحسینی عباسیجواد161
3430321390/01/23کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364فردوس0859869105282غالمحسینحدیقههادي231
3430301390/01/23کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1362گناباد0919371825413محمدحسنبرادران برونهادي232
3430311390/01/23کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1350فردوس08596589291سیدعلی اکبرجواديسیدرضا233
3430331390/01/23کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1351شهریار49114061616براتعلیرحمتیغالمرضا234
3430301390/01/23کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1362گناباد0919371825413محمدحسنبرادران برونهادي280
3430311390/01/23کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1350فردوس08596589291سیدعلی اکبرجواديسیدرضا281
3430321390/01/23کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364فردوس0859869105282غالمحسینحدیقههادي282
3430331390/01/23کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1351شهریار49114061616براتعلیرحمتیغالمرضا283
3433031390/01/25کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)21367فردوس08599335471163علییحیائیمحمدرضا512
3433021390/01/25کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1353ح3 فردوس085966469419ابوالحسنشجاعیعباس513
3433021390/01/25کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1353ح3 فردوس085966469419ابوالحسنشجاعیعباس546
3433031390/01/25کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)21367فردوس08599335471163علییحیائیمحمدرضا547
3434531390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1368قاین08800307470علیرضارحمانیعلی672
3434541390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1367قاین08898546372686غالمحسنرحمانیمحسن673
3434501390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1358قاین08893856888ابراهیمبراتیاسماعیل674
3434611390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1354قاین0889025551148حسنیديقاسم675
3434521390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1351مشهد094071109526رمضانخانی نژادجواد676
3434561390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1362قاین088906141638غالمحسنعلیزادهاحمد677
3434571390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1355مشهد09424207481563علیفارسیاسماعیل678
3434581390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364قاین0889832404463محمدحسنفالحرضا679
3434591390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1361قاین08894106586محمدرضامطلب زادهحسین680
3434551390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1357قاین08887288081785محمدشخم کارعلی681
3434601390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1357قاین0888503377231محمدرضامطلب زادهمحمد682
3434511390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1358قاین08882541996618خلیلچدانیمهدي683
3434501390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1358قاین08893856888ابراهیمبراتیاسماعیل830
3434511390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1358قاین08882541996618خلیلچدانیمهدي831
3434521390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1351مشهد094071109526رمضانخانی نژادجواد832
3434531390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1368قاین08800307470علیرضارحمانیعلی833
3434541390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1367قاین08898546372686غالمحسنرحمانیمحسن834
3434551390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1357قاین08887288081785محمدشخم کارعلی835
3434561390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1362قاین088906141638غالمحسنعلیزادهاحمد836
3434571390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1355مشهد09424207481563علیفارسیاسماعیل837
3434581390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364قاین0889832404463محمدحسنفالحرضا838
3434591390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1361قاین08894106586محمدرضامطلب زادهحسین839
3434601390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1357قاین0888503377231محمدرضامطلب زادهمحمد840
3434611390/01/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1354قاین0889025551148حسنیديقاسم841
3435691390/01/29کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1351تهران00561045022694علیباغیشنیابوالفضل878
3435701390/01/29کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365قاین0889836957918براتسیدآباديمحمد879
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3435711390/01/29کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1337قاین0888982135229محمدعلیمدرسحسینعلی880

3440411390/02/06کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1362بشرویه0859857166196علی اکبرزیبائیانمهدي1453
3440391390/02/06کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359بشرویه085983802179سیدرضاپناهیسیدحسن1454
3440381390/02/06کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364بشرویه08599799211محمدحسینبهارمستمحمد1455
3440411390/02/06کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1362بشرویه0859857166196علی اکبرزیبائیانمهدي1534
3440381390/02/06کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364بشرویه08599799211محمدحسینبهارمستمحمد1629
3440391390/02/06کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359بشرویه085983802179سیدرضاپناهیسیدحسن1630
3441581390/02/13کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365مشهد36741686267932ابراهیمسلطانی فرمحمد جواد1667
3441581390/02/13کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365مشهد36741686267932ابراهیمسلطانی فرمحمد جواد1671
3443921390/02/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1360فردوس08593380023حسنشریف زادهحمید1719
3443901390/02/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1361فردوس0859352226620رستماله یاري بیرجندمحمدرضا1720
3443911390/02/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1346سبزوار07928070811462عباسعلیرحمتی فردبرات اله1721
3443901390/02/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1361فردوس0859352226620رستماله یاري بیرجندمحمدرضا1763
3443911390/02/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1346سبزوار07928070811462عباسعلیرحمتی فردبرات اله1764
3443921390/02/15کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1360فردوس08593380023حسنشریف زادهحمید1765
3446071390/02/22کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1354قاین088935776537محمدقربانیعلی1822
3446081390/02/22کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1356قاین08885155291202ایوبراستگوعلی1823
3446071390/02/22کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1354قاین088935776537محمدقربانیعلی1828
3446081390/02/22کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1356قاین08885155291202ایوبراستگوعلی1829
3448951390/03/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359قاین08882562566822علی اکبرعرفانیمحمد رضا1965
3448931390/03/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1354قاین088935991119محمد علیرحمانیغالمرضا1966
3448991390/03/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1358قاین0888552394233حسنمحمد خوئی مهنجعلی اکبر1967
3448971390/03/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1351قاین088962242654محمد حسینمحمد پوراحمد1968
3448981390/03/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1350قاین08893262589محمد حسینمحمد پورناصر1969
3448921390/03/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1369قاین08800595750غالمرضااکبريمسعود1970
3448941390/03/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359قاین0889044351662غالمرضارضائی نژادمحمد رضا1971
3448911390/03/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1353قاین08893464618عباساشک ریزعلی اکبر1972
3448961390/03/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365قاین088988604031محمدعلی پورعلی1973
3447931390/03/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1356بیرجند56396076711267حبیب الهقاسمیمحمدرضا1974
3451341390/03/07کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359بیرجند065064564224محمد علیبیابانیصادق2209
3451371390/03/07کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1362بیرجند06519382521969علی رضاسیفیابوالفضل2210
3451351390/03/07کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1353بیرجند0651101115274محمد حسینبیجاريمهدي2211
3451361390/03/07کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1361بیرجند065189302119محمد حسینپویانمحسن2212
3454171390/03/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1371بیرجند06402685950محمدحسینیحسین2399
3454241390/03/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1361بیرجند065293604091عباسمقیمیمحمد رضا2400
3454191390/03/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1353بیرجند065153033445غالمرضاخواجويحسن2401
3458241390/04/02کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1355فردوس08596697185غالمحسینمیرزائی برونعلی رضا2562
3458231390/04/02کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1358فردوس0859319598233کریمعندلیبجعفر2563
3176631388/05/13کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1367بشرویه08599688471278علیقلی نیا عدالتیمجتبی737
3176641388/05/13کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364بشرویه0859959333327علیقلی نیا عدالتیمرتضی738
3186461388/06/21کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1360بیرجند56399164941محمدولیآخونديحسن924
3186471388/06/21کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364بیرجند065330227448رمضاناسدپور شورابمحمد925
3186481388/06/21کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1358بیرجند563971260010محمداسماعیلیمهدي926
3226201388/08/30کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1354بیرجند5639279168360غالمجواهريعلیرضا1360
3236891388/10/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359قاین652992911833عبدالهبادامیحبیب اله1788
3237901388/10/01کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1340بیرجند5239409014138عباس علیرشیدمحمد1889
3242561388/10/16کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1349فردوس085965625110ابراهیمجواديسید هاشم2066
3242741388/10/16کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1362فردوس0859360032436محمد حسینایاديحسن2084
3242861388/10/16کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1361لنجان11707322751247حسنعلیرضوانیحجت2096
3244901388/10/19کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1366بیرجند523995738124محمدبراتی مطلقغالمحسین2127
3244951388/10/19کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365بیرجند563998569028غالمرضادره کیمحسن2132
3244961388/10/19کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1361بیرجند56399220877غالمرضادره کیمحمد2133
3245001388/10/19کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1366بیرجند0653271212191غالمحسینقاسمیمهدي2137
3245031388/10/19کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1355بیرجند06522377895عید محمدهدایتی نسبابراهیم2140
3265951388/12/10کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1367قاین08898595743180محسنجعفريمحمدرضا3101
3265981388/12/10کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1338قاین088898239920اسماعیلجهانیعلی اکبر3104
3292971389/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1367ح7 بیرجند5236915490199عبدالکریمعبدالهینوراهللا122
3292981389/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1366ح7 بیرجند5239915113161محمدپارسائیمحسن123
3292921389/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1360ح6بیرجند523654785227محمدعسکري پناهابراهیم167
3292931389/01/17کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1351ح6بیرجند5236587853875یحیمعتمدياکبر168
3294261389/01/21کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1346بیرجند0650823087425علیآهنگريمحمد علی241
3294271389/01/21کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365بیرجند06531279794033سید علیعلمدارسید علی242
3296271389/01/22کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1347بیرجند065014502114424سید مهديعلمدارمقدمسید علی287
3296281389/01/22کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1364بیرجند065198254515غالمرضانوفرستیمهدي288
3295821389/01/22کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1359بیرجند06404789130حسینخسروياسماعیل314
3318171389/04/13کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365قاین08898441611639رمضاناکبريعبدالمجید647
3329991389/05/25کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1351فردوس0858896151990محمدحسینقویدلابراهیم767
3335091389/06/07کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365بیرجند06531568636922علیرمضانی فریزمصطفی812
3344331389/06/21کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1353نیشابور1062730879260رجبعلیازادحسین آبادمهدي907
3344341389/06/21کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1357فردوس0859316653439رستماله یاري بیرجندعلی908
3346091389/06/28کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1343بیرجند56398893222محمد مهديدره کیغالمرضا935
3471501390/05/16کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1352قاین08893408702محمدرضارضائیعباس2695
61880051390/05/30کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365فردوس08598828711662ولی الهمقامیمجید2784
61882471390/06/02کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1365قاین08898390691129غالمرضاشریفیانحسین2826
61882481390/06/02کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1367قاین088988699753عباسصبوحیعلی2827
61882451390/06/02کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1355مشهد094547163815حسناقبالیرضا2828
61882461390/06/02کارگر عمومی نقاش ساختمان (درجه 3)1360قاین0888493797124یاسینسادهمحمدرضا2829
3159831388/03/27کارگر عمومی نقاش ساختمان درجه 13693قائن08800638310غالمرضاعشقی نزادغالمحسین559
3159841388/03/27کارگر عمومی نقاش ساختمان درجه 13663قاین0000000000303علیرضاکامکار دالکهحسین560
3159851388/03/27کارگر عمومی نقاش ساختمان درجه 13623سده08896907233غالمعلیضربتیمحمد علی561
3159861388/03/27کارگر عمومی نقاش ساختمان درجه 13543قاین065016478416401حسینکامگارمحمد562
3159871388/03/27کارگر عمومی نقاش ساختمان درجه 13613قاین08882584617043ابراهیمکامگار دالکهمحمد رضا563
2031641391/09/11کارگر عمومی نقاش ساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1354بیرجند 56392791683604غالمجواهريعلیرضا842
2033811391/10/17کارگر عمومی نقاش ساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1361لنجان11707322751274حسن علیرضوانیحجت1015
2033791391/10/17کارگر عمومی نقاش ساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1362فردوس0859360032436محمدحسینایاديحسن1016
2036721391/11/17کارگر عمومی نقاش ساختمان درجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1340درمیان5239409013138عباسعلیرشیدمحمد1213
61913591390/08/12کارگر عمومی نقشه بردار  درجه 13673قاین08898558892811محمدحسیناکبري مطلقاحمدعلی3420
61913601390/08/12کارگر عمومی نقشه بردار  درجه 13683قاین08800204070حسنبهادرانیمحمد3421
3179901388/05/25کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1360قاین088967304714جان محمدصادقیقربان747
3179911388/05/25کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1357قاین0888632045737جان محمدصادقیعباس748
3219041388/08/14کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1370بیرجند06402417610غالم رضاحسینیحسین1143
3219071388/08/14کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1371بیرجند06402672620غالم رضادزگیعلی1146
3219111388/08/14کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1371بیرجند06402653160جاللهرمزيحجت1150
3226291388/08/30کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1372نهبندان56300528375630052837حاجیشهابیعلی1369
3226301388/08/30کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1372نهبندان56300333955630033395علی اکبرعباسیمهدي1370
3226351388/08/30کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1370بیرجند06402466310640246631محمد علیمحموديبهزاد1375
3237091388/10/01کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1362قاین088941922118خدارحمبراتیمحمد1808
3237411388/10/01کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1365قاین088991066950حسن رضاحسنی نوقاباحمد1840
3239021388/10/02کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1361قاین088941016134قلیمیرزاییعلیمراد1981
3242991388/10/16کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1373فردوس08501205270850120527محمد باقرنوريرضا2109
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3244871388/10/19کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1367بیرجند065323610715846رضااکبريمجید2124
3244881388/10/19کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1366بیرجند06531686598101احمد علیامامیمهدي2125
3244921388/10/19کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1366گناباد09199103192188شکرالهحمید زادهحسین2129
3244941388/10/19کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1368بیرجند06400136270غالمرضاخسروي بیژائمحمید2131
3245011388/10/19کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1369بیرجند06401305770بهراممصباح زادهمیالد2138
3245041388/10/19کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1368بیرجند09201388190غالمحسینهرمزيحمید2141
3248111388/10/26کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1359ح6 بیرجند08898238398محمدعباسیعلیرضا2362
3249671388/10/29کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1363قاین01290898134631محمد علیفلکیمسعود2501
3265881388/12/10کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1371قاین08801314110علیبرنامحمد3094
3266391388/12/10کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1369قاین08800713110محمد حسنعابد گزختخلیل3145
3266501388/12/10کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1346قاین0889005966109سید زکیفقیهسید ناصر3156
3295581389/01/22کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1367بیرجند065323341815577مهديابطحی رادهادي291
3297921389/01/24کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1371نهبندان56300240435630024043سعیدگلیوسف زاهیصادق379
3297931389/01/24کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1371نهبندان56300194305630019430محمدکشت گرحمید380
3297941389/01/24کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1370نهبندان56300534775630053477علی اکبرمحمدي زادهمحمدرضا381
3297951389/01/24کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1371نهبندان56300271825630028162محمدصفائیحسن382
3297961389/01/24کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1372نهبندان56300341895630034189حسینحسینیمصطفی383
3297971389/01/24کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1372نهبندان53300299165630029916حبیب اهللاجمالی مقدممحمد384
3297981389/01/24کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1372نهبندان56300363865630036386علیرضاجعفريوحید385
3358051389/07/10کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1355قاین0901154059454محمدبختیاريجواد953

3423701389/12/23کارگر عمومی نقشه بردار (درجه 3)1329قائن0888962371174محمد تقیاحمديسید سعید2977
3118631387/12/11کارگر عمومی نقشه بردار درجه 13693بیرجند06401746550غالمرضااصغريرضا91
3118641387/12/11کارگر عمومی نقشه بردار درجه 13693قاینات08800852410ظاهربردبارمحسن92
3118651387/12/11کارگر عمومی نقشه بردار درجه 13713بیرجند06402715610علیبیکیمحمد93
3118671387/12/11کارگر عمومی نقشه بردار درجه 13713بیرجند06402498180عید محمدچوپانیامیر95
3118681387/12/11کارگر عمومی نقشه بردار درجه 13713بیرجند06402820910حسینچوپانی حسینیمحسن96

3139481388/01/27کارگر عمومی نقشه بردار درجه 13683مشهد09200426940علی اکبرسرآسیاییایمان322
3139491388/01/27کارگر عمومی نقشه بردار درجه 13573بیرجند065181822240ولی اهللامساح شوکت آبادهادي323
3139501388/01/27کارگر عمومی نقشه بردار درجه 13643بیرجند0651989604721حمیدمهدي زادهرضا324
3139511388/01/27کارگر عمومی نقشه بردار درجه 13623بیرجند52399085324عباسمهدي زادهمحمد325
3167401388/04/16کارگر عمومی نقشه بردار درجه 13673بیرجند065323382515618محمدبهمديحسین610
3167411388/04/16کارگر عمومی نقشه بردار درجه 13683بیرجند06400156030ابراهیمارغوانیمحسن611
3167421388/04/16کارگر عمومی نقشه بردار درجه 13693بیرجند06401819290حسینهنرمندمرتضی612
2033171391/10/03کارگر عمومی نقشه برداردرجه 3 (تمدید پروانه - نوبت اول )1365قاینات088991066950حسن رضاحسنی نوقاباحمد953
1749601391/05/28کارگر نگهدار بتن (تمدید پروانه - نوبت اول )1363قاین0889076138398ابراهیمسیاحاسماعیل577
2034481391/10/26کارگر نگهدار بتن (تمدید پروانه - نوبت اول )1355فردوس08596714372علی اکبرحمامچیرضا1039
2038461391/12/28کارگر نگهدار بتن (تمدید پروانه - نوبت اول )1356بیرجند0651549418850محمدامامداديرضا1284
2030881391/08/28کارگر نگهدار بتن (تمدید پروانه - نوبت اول )1341بیرجند0650973518329عباسعلیزارععلیمراد1340
3138901388/01/26کارگر نگهداري بتن1337قائن08895307018غالمحسینحسینیعلی254
3138911388/01/26کارگر نگهداري بتن1333قائن08894704722رمضانحسینیغالمحسن255
3138951388/01/26کارگر نگهداري بتن1340قائن06526757784محمدخسروي تاجکوهعلی جمعه259
3138971388/01/26کارگر نگهداري بتن1364قائن088994895117دادخداخواجوي موسویهمحمد261
3138981388/01/26کارگر نگهداري بتن1368قائن08800204660غالمرضاخوشخلقموسی262
3139031388/01/26کارگر نگهداري بتن1361قائن088968260712علیدهقانیحسین267
3139061388/01/26کارگر نگهداري بتن1365قائن088991390245علی جمعهرجبیعیسی270
3139071388/01/26کارگر نگهداري بتن1337قائن08895360901حاجی علیزارعی موسویهغالمعلی271
3139131388/01/26کارگر نگهداري بتن1363قائن0889076138398ابراهیمسیاحاسماعیل277
3139211388/01/26کارگر نگهداري بتن1346قائن08895899259محمد رضامحمدي موسویهموسی285
3147461388/02/10کارگر نگهداري بتن1370قائن08800921300حسنامیر خوئی نیگعلی اکبر410
3147471388/02/10کارگر نگهداري بتن1369قائن08800614210سید علی اکبرخصلتیسید حسین411
3147481388/02/10کارگر نگهداري بتن1364قائن088994900122یوسفرخشانیمحمد412
3147491388/02/10کارگر نگهداري بتن1334قائن088952062314ابراهیمرخشانییوسف413
3147501388/02/10کارگر نگهداري بتن1371قائن08801360730احمدرشیدیانسعید414
3147511388/02/10کارگر نگهداري بتن1365قائن088994949271حسینرمضانیاصغر415
3147521388/02/10کارگر نگهداري بتن1354قائن08896458008ابوترابزینلیغالمرضا416
3147531388/02/10کارگر نگهداري بتن1369قائن08800556690حسن رضاطاهري نزادعلی417
3147541388/02/10کارگر نگهداري بتن1370قائن08801067430محمد قلیفرح د وستمحمد علی418
3147551388/02/10کارگر نگهداري بتن1349 قائن08896073625غالمرضامرادي موسویهمحمد رضا419
3147281388/02/10کارگر نگهداري بتن1363سده08896969262قربانبذرافشانکاظم494
3147291388/02/10کارگر نگهداري بتن1355سده08896492353محمدبهزادي نژادعلی495
3147301388/02/10کارگر نگهداري بتن1358قاین08882487415973عباستخم افشانعلی محمد496
3147311388/02/10کارگر نگهداري بتن1360موسویه088967877430غالمرضاجامی موسویهمحمد497
3147321388/02/10کارگر نگهداري بتن1345تیغاب088957882619حسنخسروي تیغابرضا498
3147331388/02/10کارگر نگهداري بتن1353تجن088934692523غالمرضاسیرتیمحمدحسن499
3147341388/02/10کارگر نگهداري بتن1362سده088969104535محمد حسنشخم گراسماعیل500
3147351388/02/10کارگر نگهداري بتن1347تیغاب088959227614عبدلصادقی تیغابعلی501
3147361388/02/10کارگر نگهداري بتن1371فردوس08801509980اله قلیعربحسن502
3147371388/02/10کارگر نگهداري بتن1355افریز088964675931محمدمحمدي زادهابراهیم503
3147381388/02/10کارگر نگهداري بتن1365چاهک088992458946رمضاننوري چاهکمحمد رضا504
3147391388/02/10کارگر نگهداري بتن1348آفریز08895970652سید غالمرضاکاتبیسید موسی505
3203531388/07/12کارگر نگهداري بتن1356بیرجند06520479202غالمرضابیابانیرستم1068
3219811388/08/16کارگر نگهداري بتن1369بشرویه08500486310850048631حسینآشیانعلی1151
3222191388/08/20کارگر نگهداري بتن1337بیرجند0651668921101محمدنوشاديعلی1216
3222201388/08/20کارگر نگهداري بتن1361بیرجند065017635917561علینوشاديمیثم1217
3224501388/08/24کارگر نگهداري بتن1327بیرجند06523234217رضابنی اسديجبیب اهللا1340
3224511388/08/24کارگر نگهداري بتن1345مشهد55395113282302ابراهیمرسولی خورعلی اکبر1341
3224531388/08/24کارگر نگهداري بتن1358بیرجند08882533116430غالمرضارضاییعباس1343
3224541388/08/24کارگر نگهداري بتن1341بیرجند0650973518329عباسعلیزارععلیمراد1344
3224561388/08/24کارگر نگهداري بتن1357شیروان082798548721194حسنمحموديمحمد1346
3224601388/08/24کارگر نگهداري بتن1354بیرجند06523759111حسنیوسفیمحمد1350
3226211388/08/30کارگر نگهداري بتن1359نهبندان5639550783347عباسحسنیعلی باز1361
3226231388/08/30کارگر نگهداري بتن1360بیرجند56398497624علیرضاخسرويحسن1363
3226361388/08/30کارگر نگهداري بتن1348بیرجند5639666749126بدیعمقیمیغالمرضا1376
3230681388/09/11کارگر نگهداري بتن1355فردوس08596714372علی اکبرحمامچیرضا1517
3233301388/09/18کارگر نگهداري بتن1356بیرجند06520479202غالمرضابیابانیرستم1656
3236971388/10/01کارگر نگهداري بتن1353قاین088963382711محمد حسینباقر زادهعبد الرحیم1796
3237171388/10/01کارگر نگهداري بتن1358قاین0888503385232نوروزپریشانابراهیم1816
3237841388/10/01کارگر نگهداري بتن1363قاین08894308371غالمرضارجب زادهمهدي1883
3238121388/10/01کارگر نگهداري بتن1359قاین088939191222غالم رضاسیرجانیمحسن1911
3238891388/10/02کارگر نگهداري بتن1363قاین08894308533حسینکشتکارمحمد علی1968
3238961388/10/02کارگر نگهداري بتن1337قاین371957020776خاشمالئی خاشیحسین1975
3240451388/10/08کارگر نگهداري بتن1339بیرجند06525872081محمددهقانیعلی اکبر2041
3248331388/10/26کارگر نگهداري بتن1342بیرجند56398347144غالمحسینامام داديولی2381
3294281389/01/21کارگر نگهداري بتن1360بیرجند06522975791محمداکبريعلی243
3294291389/01/21کارگر نگهداري بتن1350بیرجند06528671463علیخسرويحسین244
3294301389/01/21کارگر نگهداري بتن1344بیرجند065013895313817غالمرضادالکهعلی245
3294311389/01/21کارگر نگهداري بتن1337درمیان52398405983محمد حسینرحیمیحسن246
3294321389/01/21کارگر نگهداري بتن1342بیرجند06530706753غالمحسینزجاجیحسین247
3294331389/01/21کارگر نگهداري بتن1350بیرجند0650969987827غالمرضاعباسپورمحمد248
3294341389/01/21کارگر نگهداري بتن1360بیرجند06527558111حسینمختاريعباس249



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
3295591389/01/22کارگر نگهداري بتن1356بیرجند0651549418850محمدامامداديرضا292
3295941389/01/22کارگر نگهداري بتن1363بیرجند06519604110محمدسنبلیمحمدرضا326
3318711389/04/13کارگر نگهداري بتن1360بیرجند065251371910غالم رضاحاجی آباديحسن627
3318721389/04/13کارگر نگهداري بتن1341بیرجند065246237513محمد حسنحاجی آباديرمضان628
3318731389/04/13کارگر نگهداري بتن1359بیرجند065251098112حسینحاجی آباديمجید629
3318741389/04/13کارگر نگهداري بتن1352بیرجند0650668464351علیحاجی آباديمرتضی630
3318771389/04/13کارگر نگهداري بتن1348درمیان5239472777836مختارخزاعیمحمد633
3320491389/04/17کارگر نگهداري بتن1364بیرجند06532861633علیشبخوان شوکت آبادرضا670
3321701389/04/30کارگر نگهداري بتن1356ح5بیرجند065137285289علیحسینیامراله679
3346071389/06/28کارگر نگهداري بتن1346بیرجند065072795981نظربرزگررمضان933
3346081389/06/28کارگر نگهداري بتن1339سبزوار52198391444نجفعلیحسینیبراتعلی934
3364351389/07/24کارگر نگهداري بتن1341بیرجند06520272102محمد حسنفدشکیمحمد علی1063
3364361389/07/24کارگر نگهداري بتن1333بیرجند065053097735مالگل زارتوسلی پورغالمحسین1064
3384341389/09/17کارگر نگهداري بتن1342بیرجند06528408764محمدبرزجیبرات1379
3392411389/10/16کارگر نگهداري بتن1350بیرجند0651356598409محمدمالداري بهلولی احمديمحمدرضا1513
3392421389/10/16کارگر نگهداري بتن1334بیرجند065217014510غالمرضاقلی زادهحسنعلی1514
3392431389/10/16کارگر نگهداري بتن1329بیرجند06524233299حسینعلی آباديمحمد1515
3392441389/10/16کارگر نگهداري بتن1338بیرجند06520215651غالمرضاخسروي زنوكاکبر1516
3392451389/10/16کارگر نگهداري بتن1348بیرجند06524853403علی مددپی گداريمحمد1517
3396731389/11/03کارگر نگهداري بتن1362گناباد091963543115عباسعلینجف پورامین1656
3402871389/11/18کارگر نگهداري بتن1355بیرجند065016102516025رمضانبشگزيابراهیم1934
3402881389/11/18کارگر نگهداري بتن1322بیرجند065240683118محمد حسینجانبانی بجدعلی1935
3402891389/11/18کارگر نگهداري بتن1369بیرجند06401361680مرتضیچمن آرامحمد1936
3402901389/11/18کارگر نگهداري بتن1335بیرجند06523385771رجبخزیمه نژادمهدي1937
3402911389/11/18کارگر نگهداري بتن1345بیرجند06530746032ولی الهرمضانیحاجی1938
3402921389/11/18کارگر نگهداري بتن1337بیرجند06523429143علیزینلیمحمد1939
3402931389/11/18کارگر نگهداري بتن1346بیرجند06524797416عباسصادقیمحمود1940
3402941389/11/18کارگر نگهداري بتن1360بیرجند0651873381493غالمرضاعارفیانحسن1941
3402951389/11/18کارگر نگهداري بتن1337قائنات088975293112عباسمحمديغالم عباس1942
3402961389/11/18کارگر نگهداري بتن1350بیرجند0651069238232رجبمرکیحسن1943
3402971389/11/18کارگر نگهداري بتن1335بیرجند563963114719غالمنظرياسداله1944
3402981389/11/18کارگر نگهداري بتن1337بیرجند065208502411اکبریاريمحمد1945
3405631389/11/24کارگر نگهداري بتن1359بیرجند0651854199909غالمحسینترش آبیمحمدرضا2069
3405641389/11/24کارگر نگهداري بتن1358بیرجند06528836482سلیمانکوچیابوالحسن2070
3424361389/12/24کارگر نگهداري بتن1363بیرجند06530941082محمدعباسیعلی2990
3424371389/12/24کارگر نگهداري بتن1359بیرجند06518638561874محمدرضاعلی آباديمهدي2991
3425771389/12/25کارگر نگهداري بتن1358بیرجند06530318413محمدخسرويمحمدرضا3035
3425781389/12/25کارگر نگهداري بتن1357تربت حیدریه0701395648309عبدالرحیمصادقتقی3036
3425791389/12/25کارگر نگهداري بتن1362بیرجند0651926858827محمدقالیبافانسید جواد3037
3439211390/02/06کارگر نگهداري بتن1353بیرجند0651803233778ابراهیمبیابانیمحمدرضا1456
3439211390/02/06کارگر نگهداري بتن1353بیرجند0651803233778ابراهیمبیابانیمحمدرضا1547
3441381390/02/10کارگر نگهداري بتن1363بیرجند06523025721اسدالهمحمديوحید1651
3452721390/03/11کارگر نگهداري بتن1367بیرجند563997981122علیاحمديحسن2295
3452731390/03/11کارگر نگهداري بتن1362درمیان523968806036رسولپیراستهسعید2296
61900371390/07/11کارگر نگهداري بتن1347بیرجند0650299558704حسیناسدي مقدممحمد3315
61900411390/07/11کارگر نگهداري بتن1343بیرجند0651152747159برات الهناديهادي3316
61900391390/07/11کارگر نگهداري بتن1335بیرجند06528133056علیکاهینیحسین3317
61900401390/07/11کارگر نگهداري بتن1338بیرجند065109122577برات الهناديغالمرضا3318
61923521390/09/13کارگر نگهداري بتن1362بیرجند06521255302حسینحسنیمحمد3629
61923511390/09/13کارگر نگهداري بتن1360بیرجند56399172457علیجمالیسعید3630
61923551390/09/13کارگر نگهداري بتن1345بیرجند065171560122غالمرضاگلگونعلی3631
61923561390/09/13کارگر نگهداري بتن1364بیرجند0651989868747سید محمدموسوي نژادسید مهدي3632
61923531390/09/13کارگر نگهداري بتن1359بیرجند06518581611306موسیسخنیمحسن3633
61923501390/09/13کارگر نگهداري بتن1359بیرجند06526386431مسلمترابیعلی3634
61923571390/09/13کارگر نگهداري بتن1348بیرجند06526193983علی اکبرهاشمیمسعود3635
61923541390/09/13کارگر نگهداري بتن1354بیرجند06526863628غالمسهرابیرضا3636
61924091390/09/13کارگر نگهداري بتن1349بیرجند06520400129کریمکجینیمحمد3637
61923951390/09/13کارگر نگهداري بتن1368بیرجند06400607650عبدالهاحمديبشیر3638
61923961390/09/13کارگر نگهداري بتن1344نهبندان56398921118علیاحمديعبداله3639
61923971390/09/13کارگر نگهداري بتن1348بیرجند523967549122رسولپیراستهمحمودرضا3640
61923981390/09/13کارگر نگهداري بتن1337بیرجند06524458719محمدچاحوضیمحمدحسن3641
61923991390/09/13کارگر نگهداري بتن1338بیرجند08898286953براتحسینیعلی اکبر3642
61924001390/09/13کارگر نگهداري بتن1342بیرجند065235583819اکبردستی گردينوروز علی3643
61924021390/09/13کارگر نگهداري بتن1355بیرجند065061576166غالمحسینرضی آباديداود3644
61924031390/09/13کارگر نگهداري بتن1363بیرجند06521270372اسماعیلشیريابراهیم3645
61924041390/09/13کارگر نگهداري بتن1339بیرجند06520240416محمدعبدالهی امرتوكمهدي3646
61924061390/09/13کارگر نگهداري بتن1343بیرجند06522842051علیجانعظیمیحسین3647
61924071390/09/13کارگر نگهداري بتن1338بیرجند065258613911محمدقادريحبیب اله3648
61924081390/09/13کارگر نگهداري بتن1344بیرجند06523607342محمدکارگرمحمد حسین3649
61924051390/09/13کارگر نگهداري بتن1355قاینات652992128153عزیزعزیزيعلیرضا3650
61924011390/09/13کارگر نگهداري بتن1343بیرجند52397465672علیرادخواهمحمد حسین3651
61924631390/09/20کارگر نگهداري بتن1342بیرجند0650516109124حسنشبانمحمد3730
61925531390/09/29کارگر نگهداري بتن1363بیرجند06525228902حسینکجینیمحسن3809
61925521390/09/29کارگر نگهداري بتن1365بیرجند06531374354979غالمرضاشبانابوالفضل3810
61949411390/11/24کارگر نگهداري بتن1355بیرجند0651286751436فداحسینقربانیحسین4153

1738241391/01/07کارگر نگهداري بتن1323بیرجند06525410894عبدالعلیمالئیعباس10
1738251391/01/07کارگر نگهداري بتن1350بیرجند0651760763493محمدنارمنجیجعفر12
1738261391/01/07کارگر نگهداري بتن1352بیرجند06524963261حسنغالمیعلی14
1738271391/01/07کارگر نگهداري بتن1349بیرجند065099069277براترمضانیغالم رضا15
1738281391/01/07کارگر نگهداري بتن1347بیرجند06526108388اکبرسلمغالمحسین16
1738291391/01/07کارگر نگهداري بتن1342بیرجند5239351759517میرزا غالمحسینحسینیسید علی31
1738301391/01/07کارگر نگهداري بتن1339بیرجند06521875521غالمحسینبهارشاهیابراهیم33
1738311391/01/07کارگر نگهداري بتن1347درمیان5239100764217عبدالرحمنضابطی رادرمضان35
1738321391/01/07کارگر نگهداري بتن1362بیرجند065297830417علیخسرويمحمد36
1738371391/01/07کارگر نگهداري بتن1359بیرجند06520511541غالم حسینزرگريمحمد حسن38
1738381391/01/07کارگر نگهداري بتن1346بیرجند523926893294حاجیمالداريبرات39
1738391391/01/07کارگر نگهداري بتن1354بیرجند065016061415984رضابلندمحمد41
1738401391/01/07کارگر نگهداري بتن1364بیرجند06532893679حسینابراهیمیمهدي43
1738331391/01/07کارگر نگهداري بتن1347بیرجند065261175319غالم حسینحسینیحسن51
1738341391/01/07کارگر نگهداري بتن1362بیرجند065251905932محمدحاجی آباديعلیرضا52
1738351391/01/07کارگر نگهداري بتن1360بیرجند0650669118416محمدحاجی آباديجواد54
1738361391/01/07کارگر نگهداري بتن1339بیرجند065259110810محمدهواییعلی56
1738411391/01/07کارگر نگهداري بتن1346نهبندان56398971631اسدالهمحمديغالمحسین59
1738771391/01/07کارگر نگهداري بتن1369بیرجند06401181270علیعبداللهیمهدي168
1749101391/05/02کارگر نگهداري بتن1357بیرجند0650737857140احمدشفیعی نیایوسف169
1738821391/01/07کارگر نگهداري بتن1363درمیان523979296818براتامینی فردحسن170
1738831391/01/07کارگر نگهداري بتن1365بیرجند563995091951قربانحسنیمحسن171
1744291391/01/28کارگر نگهداري بتن1342بیرجند06528439722محمدنصرآباديحمید276
1744311391/01/28کارگر نگهداري بتن1346نهبندان563960865163حسناحمديعلی278
1744891391/01/30کارگر نگهداري بتن1368بیرجند06400341010غالمحسینکشتگرمهدي285
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1738761391/01/07کارگر نگهداري بتن1371بیرجند06402888810محمدسلحشوررضا310
1738781391/01/07کارگر نگهداري بتن1356بیرجند0651813780817غالمرضاروانجومجید311
1738791391/01/07کارگر نگهداري بتن1353بیرجند0651784115493عیسیروانجومحمدحسین312
1738801391/01/07کارگر نگهداري بتن1368بیرجند06400680730علی اکبرعربمهدي313
1738811391/01/07کارگر نگهداري بتن1365بیرجند065329610116حسینروبختیعلی314
1738841391/01/07کارگر نگهداري بتن1365بیرجند06531434195577علیذاکريمیثم315
1742941391/01/21کارگر نگهداري بتن1349اردبیل1462630928386یدالهابراهیمیعلی409
1746881391/02/18کارگر نگهداري بتن1355قاین088964675931محمدمحمدي زادهابراهیم422
1748211391/03/21کارگر نگهداري بتن1358قاین08882487415973عباستخم افشانعلی محمد462
1744301391/01/28کارگر نگهداري بتن1357بیرجند0651339448755علیناصريحسین470
1746521391/02/12کارگر نگهداري بتن1350درمیان5239406308862حسنابراهیمیعلی565
2031111391/09/07کارگر نگهداري بتن1369بشرویه08500486310850048631حسینآشیانعلی728
1748221391/03/21کارگر نگهداري بتن1348قاین08895970652سیدغالمرضاکاتبیسیدموسی738
2030791391/08/27کارگر نگهداري بتن1361بیرجند065017635917561علینوشاديمیثم1337
2030771391/08/27کارگر نگهداري بتن1337بیرجند0651668921101محمدنوشاديعلی1338
3194611388/06/26کاشی کار (درجه 1)1361ح7 بیرجند523978525257محمدتباینیعبدالقادر990
3194621388/06/26کاشی کار (درجه 1)1364ح7 بیرجند523996431940نجیب اهللاغفاري نوغابعبدالرحمان991
3194631388/06/26کاشی کار (درجه 1)1370ح3 درمیان52300224775230022477نجیب اهللاغفاريعبدالحمید992
3194641388/06/26کاشی کار (درجه 1)1360ح3 درمیان523978079145محمدخسرويمبین993
3197501388/07/01کاشی کار (درجه 1)1350بیرجند06521093912محمدعباسیغالمرضا1059
3230661388/09/11کاشی کار (درجه 1)1358فردوس08596782881علی جمعهجعفريحسن1529
3230721388/09/11کاشی کار (درجه 1)1357فردوس08596759552سید احمدرادمردسید عباس1531
3230801388/09/11کاشی کار (درجه 1)1355فردوس085869235110253محمدرضاسلطانی نرممهدي1533
3235231388/09/24کاشی کار (درجه 1)1344قاینات652979561811حاجیعابدینیعیدمحمد1710
2031751391/09/15کاشی کار (درجه 1)1355فردوس085869235110253محمدرضاساسانی نرممهدي838
1751201391/07/13کاشی کار (درجه 1)1350بیرجند06521093912محمدعباسیغالمرضا1102
2037901391/12/19کاشی کار (درجه 1)1344قاینات652979561811حاجیعابدینیعیدمحمد1899
1750061391/06/27کاشی کاردرجه 1 (تمدید پروانه نوبت اول)1370ح3درمیان52300224775230022477نجیب اهللاغفاريعبدالحمید610
2031571391/09/11کاشی کاردرجه 1 (تمدید پروانه نوبت اول)1358فردوس08596782881علی جمعهجعفريحسن774
1750071391/06/27کاشی کاردرجه 1 (تمدید پروانه نوبت اول)1364ح3درمیان523996431940نجیب اهللاغفاري نوغابعبدالرحمان904
2029881391/07/26کاشی کاردرجه 1 (تمدید پروانه نوبت اول)1360ح3درمیان523978079145محمدخسرويمبین1160
3176541388/05/13کمک اسکلت ساز (درجه 2)1358ح7 بیرجند5239101426281مرادحیدري فوركاحمد728
3176551388/05/13کمک اسکلت ساز (درجه 2)1364ح6 بیرجند52399505987حسینگلیرضا729
3176561388/05/13کمک اسکلت ساز (درجه 2)1370ح1 درمیان52300266935230026693محمد حسنناديرحمان730
3176571388/05/13کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366ح2 درمیان5239924899169عبداهللامیاري فوركمهدي731
3176581388/05/13کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362ح5بیرجند065303844515محمد عظیمرحمانی فوركمحمد محسن732
3176591388/05/13کمک اسکلت ساز (درجه 2)1359ح3 بیرجند0651069815289غالمحسینمرکیحسن733
3179601388/05/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360بیرجند065264078815احمداسکندريعلی819
3179611388/05/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360بیرجند0651870550211محمدبشگزيرستم820
3179621388/05/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1364بیرجند06533250962محمدبشگزيمهدي821
3179631388/05/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357بیرجند0650929233120محمدعلیحقیقیمحمدرضا822
3179641388/05/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356بیرجند06522402243علیقلیده جوحسین823
3179651388/05/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1352بیرجند0650336410273علیقلیده جوعلیرضا824
3179661388/05/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1342بیرجند06521983412علیقلیده جومحمد825
3179671388/05/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1358قائنات08882533116430غالمرضارضاییعباس826
3179681388/05/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357بیرجند52398901101رضاکارگرمهدي827
3179691388/05/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361بیرجند06528930231علیرضاگواهیعلی828
3179701388/05/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360بیرجند06527561411حسینمافندابیحسن رضا829
3179711388/05/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1354بیرجند065030115354محمدمحمدي نژادمحمدرضا830
3194651388/06/26کمک اسکلت ساز (درجه 2)1367ح1 بیرجند065323193815429محمد حسیندرویشی زارگرجواد994
3194661388/06/26کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363ح1 بیرجند06519791293028محمد حسیندرویشی زارگرحسین995
3194671388/06/26کمک اسکلت ساز (درجه 2)1358ح1 بیرجند0651838924968موسیمیرزائیحاجی اسماعیل996
3194681388/06/26کمک اسکلت ساز (درجه 2)1367ح7بیرجند5239915849234نظام الدینمیرزاییحسین997
3226271388/08/30کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357نهبندان5639527692168محمدکلوخسمیع پورداوود1367
3226281388/08/30کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366نهبندان5639979267252محمدکلوخسمیع پوریوسف1368
3226371388/08/30کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356بیرجند5639427371299عباسنیکوییعلی1377
3231161388/09/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363ح2فردوس085958629491نادعلیاوالدي سه قلعهمجتبی1555
3231171388/09/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366ح2فردوس0859925161831غالمرضاباغبانحسین1556
3231181388/09/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1359ح1فردوس0859333469888علیبنی آدممحمد رضا1557
3231191388/09/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)21366فردوس0859923517666علیبنی آدممصطفی1558
3231201388/09/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)21334فردوي085943781779علیپیروزغالمحسین1559
3231211388/09/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)21367فردوس08599336521174حسنخالقیمحمد باقر1560
3231221388/09/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)21366فردوس0859925382853رمضانراحت آب خزه ئیمجید1561
3231231388/09/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366ح2فردوس0859925722887حسنرنگرزيمهدي1562
3231241388/09/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)21356فردوس08586893919960علیصمدي پورصمد1563
3231251388/09/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)21369فردوس08500402560غالمحسینمنصوريحمید1564
3231261388/09/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)21360فردوس08588098853734محمد رضاهزارپیشهمهدي1565
3231811388/09/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365بیرجند06531369864934بهروزحاجیانعلیرضا1605
3231831388/09/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357بیرجند06522944138حاجی محمدخانه عنقاعلیرضا1607
3231841388/09/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1367بیرجند523995622727حسینخسرويمهدي1608
3231871388/09/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1368بیرجند06400519360عیسیزارعکاظم1611
3231881388/09/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357بیرجند06515120261012غالمسلیمانیسنجر1612
3231921388/09/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1355بیرجند2140862155357حبیب اهللاکوهستانیرضا1616
3231931388/09/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362بیرجند56399240634علیمحمديحسن1617
3231951388/09/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365بیرجند563994345973سریفمحمودعبدالرئوف1619
3231961388/09/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356درمیان52395433367محمد حسنناديعبد  الحمید1620
3231981388/09/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1350درمیان52395421631اسماعیلیحیی ناديغالم1622
3233111388/09/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1351ح 3 بیرجند0651154472145قاسمسرزهیابراهیم1644
3233181388/09/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362ح 2 درمیان523968723410سید اسلمموسويسید ذبیح اهللا1651
3234931388/09/22کمک اسکلت ساز (درجه 2)1346قائنات088892008353حسینعلیحسینیابراهیم1703
3234941388/09/22کمک اسکلت ساز (درجه 2)1348قاینات088892009154حسینعلیحسینیحسین1704
3235251388/09/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1350قائنات08898292847حسینعلیحسینیاکبر1712
3239171388/10/02کمک اسکلت ساز (درجه 2)1369قاین08800607860غالمحسینوطن دوستعلی1996
3239181388/10/02کمک اسکلت ساز (درجه 2)1338قاین088953734818محمدوطن دوستغالمحسین1997
3239191388/10/02کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363قاین0889081141899غالمحسینوطن دوستمحمد1998
3240761388/10/08کمک اسکلت ساز (درجه 2)1358بیرجند0651831891264سلطانعلیساالري عربمهدي2022
3240471388/10/08کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363ح2 بیرجند065230253110عباسقلی زادهعلی2043
3245581388/10/20کمک اسکلت ساز (درجه 2)1370فردوس08500553850850055385عباسرضازادهمحمد2154
3245601388/10/20کمک اسکلت ساز (درجه 2)1370فردوس08500699710850069971رجبعلیمرادي خانکوكرضا2156
3248981388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365قاین088994809769ناصرکاظمیمهدي2432
3248991388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362قاین088941934531علینوروزيحسین2433
3249001388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363قاین65299514664علینورشاهی بهلولیمهدي2434
3249011388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1364قاین088989884710ابراهیمنامی اسد ابادمجتبی2435
3249021388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1341مشهد07031725309جمعهفرحیعلی محمد2436
3249031388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1346قاین5239351953526محمد حسنغریبمحمد رضا2437
3249041388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1352قاین08894375056غوث الدینعلیپورحسن2438
3249051388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363قاین652994758240ابراهیمعزیزي بهلولیاسماعیل2439
3249061388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1344قاین000000001112ابراهیمعباسیاسماعیل2440
3249071388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356قاین08898003165ابراهیمصادقیمحمد2441
3249081388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360قاین08898051643ابراهیمصادقیقاسم2442
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3249091388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1349قاین08896078268رضازارعیمحمد رضا2443
3249101388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1346قاین00000000014رمضانزارعیمحمد حسین2444
3249111388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360قاین65299355173مهديروحیعلیرضا2445
3249121388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360قاین088980365113عباسخیامیصادق2446
3249131388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365قاین088994812772رضاخشنودياکبر2447
3249141388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362قاین0889069522849رضاخشنودياصغر2448
3249151388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1370قاین08801064680حسینعلیجانی بمرودجواد2449
3249161388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360قاین6529664432468محمد علیپردلروح اله2450
3249171388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1344قاین65298812473اسماعیلافسامحمد2451
3249181388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365قاین094523240310170علیاسماعیلیحسن2452
3249191388/10/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365قاین088989944470اسماعیلآزادمجید2453
3250171388/10/30کمک اسکلت ساز (درجه 2)1354ح5بیرجند06530840991غالمرضاعباسیعباس2517
3254731388/11/14کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365فردوس0859904180249حسینوالهعلی2543
3256151388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360قاین010000000012اسماعیلآزادگانمحمدعلی2680
3256161388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1346قاین08897789495حسینبهشتیانعلیرضا2681
3256171388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357قاینات08884191121933محمد علیجهان بخشی نوقابمحمد2682
3256181388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1368قاینات08800360360خالیحسنی اسد ابادمرتضی2683
3256191388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361قاین088940891228غالمعلیدلیلی مقدمعلیرضا2684
3256201388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1370قاین08800896110مهديروحیسجاد2685
3256211388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363قاین65299508341مهديروحیهادي2686
3256221388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1346قاینات08892907844رمضانزارعیمحمد حسن2687
3256231388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357قاین088938198418رمضانزارعیمحمد رضا2688
3256241388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360قاین1000000000120ابراهیمصادقییوسف2689
3256251388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1367قاین6529953000127اسماعیلعباسیمحمود2690
3256261388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356قاین088937689130عباسعفیفهمحمد رضا2691
3256271388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1352قاینات08894375056غوث الدینعلی پورحسین2692
3256281388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1369قاین08800731520حسینغالمیعلیرضا2693
3256291388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356قاین65296833561007کماچعلیغالمیمحمد2694
3256301388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366قاینات0889900272153علیجانفیروزيحجت2695
3256311388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1369قاینات08800706840محمد علیقاسمیامید2696
3256321388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363قاینات088942685634عباسقلی پورغالمحسین2697
3256331388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360قاینات65299317596غالمرضاگندم کارهادي2698
3256341388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1371قاین05230030510عباسمرتضایی نسبعلی2699
3256351388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1341قاین652979525118محمدنورشاهیرمضان2700
3256361388/11/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1345قاین65297957236محمدنورشاهیغالمرضا2701
3260101388/12/04کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357بیرجند56393414672222محمدکشتگرحسین2762

3282901389/01/08کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356درمیان52397708165علیمتین فرمحمد5
3282911389/01/08کمک اسکلت ساز (درجه 2)1350بیرجند06521094707محمد علیوحیدي فرعلی6

3297911389/01/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366نهبندان563998623982علیمرادپورمجتبی378
3297991389/01/25کمک اسکلت ساز (درجه 2)1368قاینات08800099180880009918رمضانکوهکنحسن386
3299961389/02/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366بیرجند06531664357879حسنذوقیمجتبی488
3300021389/02/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1358بیرجند065153704548غالمرضاعباسیحسین496
3309641389/03/22کمک اسکلت ساز (درجه 2)1353فسا2571288512547محمدعشرتیسعید563
3315521389/04/06کمک اسکلت ساز (درجه 2)1367نهبندان563997662459حسینگزیدريشهریار592
3315571389/04/06کمک اسکلت ساز (درجه 2)1343طبس0839150891852غالم حسینشاه پوريپرویز597
3315591389/04/06کمک اسکلت ساز (درجه 2)1364بیرجند0653096178853محمدعلیقربانیجواد599
3317911389/04/09کمک اسکلت ساز (درجه 2)1359بیرجند06522473423غالمرضاایوبیکوروش609
3317921389/04/09کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357بیرجند06522423401غالمرضاایوبیمحمد610
3323261389/05/09کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360ح7 بیرجند523968411131نجیب اهللاکبرياحمد رضا727
3328621389/05/19کمک اسکلت ساز (درجه 2)1349بیرجند0651536146257غالمرضاابراهیمیغالم766
3334181389/06/03کمک اسکلت ساز (درجه 2)1364فردوس0859918017115رضاراستیمهدي787
3334261389/06/03کمک اسکلت ساز (درجه 2)1354بیرجند523967940110حاجیقربانیاحمدعلی795
3350191389/06/31کمک اسکلت ساز (درجه 2)1348قاین65298992002اسماعیلصفایی فرعباس941
3361131389/07/14کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365خواف076992005568سید حسنحسینیسید رضا970
3361621389/07/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357نهبندان5639504927138محمداسماعیلیحبیب986
3361911389/07/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360بیرجند0651287979556رفیعاحراري درحعلی992
3361921389/07/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1367بیرجند5239949093228محمدسبزبانابوذر993
3361931389/07/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365بیرجند065324256529حسینعلیسنجريمهدي994
3361941389/07/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363بیرجند06519686661978مهديغالم نژادمحمد995
3361951389/07/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1358بیرجند06518443121505علیقاسمیحسن996
3361961389/07/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1353بیرجند563961819160حسنمرادپورعباس997
3361971389/07/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366بیرجند0889972672110محمدموالئیعلی998
3361981389/07/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356بیرجند0651811058538عبدالحسیننبیئیحسن999
3363921389/07/22کمک اسکلت ساز (درجه 2)1368قاین08800441520محمدعبداهللا زادهابوالفضل1012
3363821389/07/22کمک اسکلت ساز (درجه 2)1353قاین088963366514غالم حسینخوئی برکوكمحمد1053
3371381389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360بیرجند0651434203220علیخرم روزحسین1136
3371391389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1367نهبندان5639959053263رمضانسلطانیجالل1137
3371401389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361مشهد643994589013رمضانسلطانیجواد1138
3371411389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1368بیرجند06400537010640053701محمدسیروسی روبیاتمیثم1139
3371421389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1353بیرجند56397094487غالمحسینشاه پوريحمیدرضا1140
3371431389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366نهبندان5639958677225محمدشریفی نیامجید1141
3371441389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1369بیرجند06401644120640164412عباسطالبیجواد1142
3371451389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1364بیرجند563996276311علیطالبیحسین1143
3371461389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1364بیرجند563998003616غالمحسینعباسیمحمد1144
3371471389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366نهبندذان5639937378950ایوبمحمديرحمت اله1145
3371481389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1359بیرجند56393426172337خدابخشموسائیعلیرضا1146
3371491389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366نهبندان5639934697682حسینناروئیمحمد1147
3371501389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1364بیرجند563996461810خدابخشنسائیمحمد1148
3371511389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1368بیرجند06400838970640083897حسیننوري مختارمصطفی1149
3371521389/08/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362بیرجند563971719140محمدجوادکرمانی نژادبهروز1150
3374421389/08/19کمک اسکلت ساز (درجه 2)1351مشهد093416071610005غالمحسینپیشه ورمهدي1154
3374851389/08/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365ح7 بیرجند523993806760غالم نبیایوبیسلیمان1181
3374861389/08/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361ح7 بیرجند523968584324الهیارپراوریونس1182
3374871389/08/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362ح5 شاهرود459205547097محمد حسینصادقیعبدالغفور1183
3374881389/08/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366ح7 بیرجند5239944210218محمدکاظمیوحید1184
3376611389/08/30کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356بیرجند06530853707محمد حسینعباسیاکبر1218
3384731389/09/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1364ح6 بیرجند523997683121محمدبراتی مطلقعلی1374
3389781389/10/09کمک اسکلت ساز (درجه 2)1368بیرجند06401345990640134599رمضاناسمعیلیامیر1457
3389791389/10/09کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361بیرجند06522569611غالمحسینحسینیعلی1458
3389801389/10/09کمک اسکلت ساز (درجه 2)1348نهبندان56397370184حسینذوالفقاريعباس1459
3389811389/10/09کمک اسکلت ساز (درجه 2)1358بیرجند5639534451651غالمحسینمقريمحمد1460
3392481389/10/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365ح7بیرجند523995210857حسیناکبريمحمد یوسف1560
3392491389/10/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365ح7 بیرجند523993800854علمآوازيمحمود رضا1561
3392501389/10/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363ح7 بیرجند52395989836عبدالطیفآبدارحمید1562
3393211389/10/21کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362بیرجند563971720341سید محمد مهديرسولیسید اسماعیل1593
3393221389/10/21کمک اسکلت ساز (درجه 2)1349بیرجند065222051718محمد حسینصبحیمحسن1594
3393231389/10/21کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360بیرجند06527542794امام دادطالبیمحمد علی1595
3393241389/10/21کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363بیرجند06527611103264غالمرضانایب زادهاحسان1596
3393851389/10/22کمک اسکلت ساز (درجه 2)1349قاین08893207481اسحاقحبیبی کیامحمد رضا1641
3397141389/11/04کمک اسکلت ساز (درجه 2)1354مشهد09423919931261محمدحسینصالحی زاده آذريسعید1678
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3399961389/11/14کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363زاهدان362027798227903محمودکاظمیمهدي1720
3400081389/11/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1347بیرجند06523666194علی جانکارگراسمعیل1732
3400451389/11/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1336بیرجند06528149802قاسمامیرآباديسلیمان1755
3402081389/11/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1367بیرجند065320932012168رضابشگزيحامد1858
3402091389/11/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365بیرجند06531573046966رضابشگزيحسن1859
3402101389/11/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1364بیرجند06532681916محمد علیخانه بادمجید1860
3402111389/11/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363بیرجند06519817513291غالم حیدررضائی نژادمحمود1861
3402121389/11/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1359بیرجند065269041613حسینرمضانییوسف1862
3402131389/11/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362بیرجند065309179618حجی رضاسلیمانیمهدي1863
3402141389/11/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1354بیرجند06521142021حسین علیشاکريحسن رضا1864
3402151389/11/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357تهران006931396210252غالمحسینقلی زادهمهرداد1865
3402161389/11/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356مشهد093079473780399غالمعلینوذري پورغالمرضا1866
3402171389/11/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1355بیرجند0650193040299غالمکیانی زنوكمحمد1867
3406541389/11/26کمک اسکلت ساز (درجه 2)1369ح7 بیرجند06401407850640140785علمآوازيحمید2089
3406551389/11/26کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366ح7 بیرجند5239939438197زمان آقاایوبی آوازاحمد2090
3406561389/11/26کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356ح7 بیرجند52395443529غالمرضاحنفیمحمد کاظم2091
3406571389/11/26کمک اسکلت ساز (درجه 2)1368ح7 بیرجند06400294930640029493محمدخسرويمحمد رضا2092
3406581389/11/26کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365ح7 بیرجند5239919054187عبداهللارمضانی درمیانمحمد یعقوب2093
3406591389/11/26کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357ح7 بیرجند52390950511409محمد رحمنقربانیعبداهللا2094
3406601389/11/26کمک اسکلت ساز (درجه 2)1367ح7 بیرجند5239939764230رمضانقربانیوحید2095
3410251389/12/03کمک اسکلت ساز (درجه 2)1330قائن08894971417عباسعبداهللا زادهمحمد2228
3413431389/12/08کمک اسکلت ساز (درجه 2)1357قاینات08896635992غالمحسینترابیعیسی2289
3419801389/12/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1358بیرجند0651836638739رضاامیرآباديپرویز2635
3419811389/12/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363بیرجند06529003219موسیخسروي طناكغالمرضا2636
3419621389/12/16کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361بیرجند0650584211282محمد علیجهانیمحمدرضا2780
3420731389/12/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1354بیرجند5239345597367ابراهیمخزاعی خلفمحمد2802
3421251389/12/19کمک اسکلت ساز (درجه 2)1342بیرجند065267894712اسدالهخزیمه نژادعلی2828
3421261389/12/19کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365بیرجند06531350764743محمددالکه نژادمصطفی2829
3421271389/12/19کمک اسکلت ساز (درجه 2)1349درمیان5239196478411غالمعرب طبسشاه مراد2830
61829011390/01/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1354بیرجند06523765172محمد علینخعی پورعلی149
61829011390/01/17کمک اسکلت ساز (درجه 2)1354بیرجند06523765172محمد علینخعی پورعلی162
3435841390/01/31کمک اسکلت ساز (درجه 2)1358نهبندان5639389834370حسنزنگوئیمحمد حسین924
3435831390/01/31کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361بیرجند06522540637رحمت الهایوبیعلی اکبر925
3435831390/01/31کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361بیرجند06522540637رحمت الهایوبیعلی اکبر1069
3435841390/01/31کمک اسکلت ساز (درجه 2)1358نهبندان5639389834370حسنزنگوئیمحمد حسین1070
3437911390/02/01کمک اسکلت ساز (درجه 2)1337درمیان52398575633غالمیوسفییاسین1208
3439071390/02/03کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356بیرجند0650716973405محمدبارانیعلی1300
3439081390/02/03کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365بیرجند065336851820حسنیعقوبیمحسن1301
3439071390/02/03کمک اسکلت ساز (درجه 2)1356بیرجند0650716973405محمدبارانیعلی1307
3439081390/02/03کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365بیرجند065336851820حسنیعقوبیمحسن1308
3440791390/02/06کمک اسکلت ساز (درجه 2)1336فردوس08596255675علی اکبرقربانیحجی محمد1460
3440811390/02/06کمک اسکلت ساز (درجه 2)1331فردوس0859221938252رجبعلیساالري باغستانیغالمحسین1461
3440801390/02/06کمک اسکلت ساز (درجه 2)1344فردوس08596497519حسینستودهعلی1462
3440781390/02/06کمک اسکلت ساز (درجه 2)1333فردوس0858763028427محمدمصیبیولی اله1463
3440821390/02/06کمک اسکلت ساز (درجه 2)1359فردوس08596793735محمدرضادشتی بیدسکانمحمود1464
3441411390/02/10کمک اسکلت ساز (درجه 2)1342بیرجند06523569075حسینخزیمه نژادمحمدعلی1653
3441401390/02/10کمک اسکلت ساز (درجه 2)1337بیرجند06526727286محمدعلیآرامجوعباس1654
3453581390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365بیرجند06531540116637شیر محمدنارمنجیمرتضی2319
3453491390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366بیرجند523998517041محمد حسنشکريرحیم2320
3453531390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363نهبندان065230324230نادرفاضلی اصلحسین2321
3453541390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361بیرجند06523002948نادرفاضلی اصلعلیرضا2322
3453521390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1368بیرجند06400409690غالمرضاعلی پورقاسم2323
3453591390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366بیرجند0653319703108سید محمدکاظمیسید حسن2324
3453451390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360بیرجند523968484729نور احمدرضائی گزیکمجید2325
3453571390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1371بیرجند06402890450غالمحسینمرکیمحمد2326
3453561390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1370بیرجند06402014660علیمرکیجواد2327
3453551390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1367بیرجند065332178354محمدقناد زادهحسن2328
3453401390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1352بیرجند06522296971حسینعلیاصغريغالمرضا2329
3453461390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1364بیرجند065198288149سید علی اکبررضوي سیددانیسید غالمرضا2330
3453441390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363بیرجند0650325206768حجی محمدرستمیعبداله2331
3453391390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1363بیرجند06519713912252حسینآرام جوحسن2332
3453431390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1345بیرجند06520342174عبدالعلیخسرويغالمرضا2333
3453501390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366بیرجند06531682258058هاديصرديحامد2334
3453511390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362تهران0068386036360هاديصرديمحمود2335
3453481390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362بیرجند06525197332محمدشمس آباديعلیرضا2336
3453411390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362بیرجند0651922615403رمضانبوشاديعلی اکبر2337
3453421390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1359بیرجند52397754861محمدرضاحسینیحسین2338
3453471390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1366بیرجند06531735478590حبیب اهللاشاکري زادهمرتضی2339
3453681390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362بیرجند065269456122حسنلطفیعلی2340
3453631390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1370بیرجند06402331200عباسنوروزيحسن2341
3453221390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1332بیرجند0650767039159رمضانفتوحی نسبعباس2342
3453211390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1346بیرجند06521024332حسنچوپانیحسین2343
3453201390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1332بیرجند065256659651محمد علیجازارياحمد2344
3453681390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1362بیرجند065269456122حسنلطفیعلی2365
3453631390/03/12کمک اسکلت ساز (درجه 2)1370بیرجند06402331200عباسنوروزيحسن2366
3455471390/03/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1355بیرجند0650942371201عبدالعلیبوريمحمد کاظم2421
3455451390/03/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361بروجرد41330021053نبی الهپاپیمحمد2422
3455471390/03/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1355بیرجند0650942371201عبدالعلیبوريمحمد کاظم2448
3455451390/03/18کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361بروجرد41330021053نبی الهپاپیمحمد2451
3459971390/04/05کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365بیرجند06532692016نادرفاضلی اصلجواد2574
3461761390/04/08کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360بیرجند0651521289456غالمرضارزقیمحمد2585
3461761390/04/08کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360بیرجند0651521289456غالمرضارزقیمحمد2588
3462121390/04/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1340شیروان0828887101298سبحانقلیزمانی قرچقهناصر2590
3462111390/04/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1370نهبندان56300109315630010931عباسذوالفقاريمهدي2591
3462101390/04/15کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361قوچان087285551139صولتحسن زاده بردرحسین2592
3475971390/05/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1367بیرجند065330815998سید علیحسینیسید مهدي2706
3475961390/05/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1360بیرجند06528895304علیحسین آباديرضا2707
3475911390/05/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1368قائنات08800066840880006684محمد اسحاقدهقان نژادعلی2708
3475921390/05/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365فردوس08598780581177حسینشکاريعباسعلی2709
3475901390/05/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361بیرجند06522540122قدرت الهایوبیمحمد علی2710
3475931390/05/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1370بیرجند06402139440محمدنوروزيحسین2711
3475891390/05/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365بیرجند065328132394حسنامیرآبادي زادهعلی2712
3476001390/05/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1365بیرجند523995545161موسیرحیمیعلی رضا2713
3475981390/05/24کمک اسکلت ساز (درجه 2)1361بیرجند06519152442237محمدپرندهعلی2714
61878851390/05/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1390اسفراین063976427410محمدتاتارعلی2718
61878861390/05/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1347قاین0888814399553مجیددادخواهسعید2719
61878871390/05/29کمک اسکلت ساز (درجه 2)1352بیرجند06527453696محمدیوسفیعلی اکبر2720
61880041390/05/30کمک اسکلت ساز (درجه 2)1350فردوس085888522086رجبعلیساالري باغستانیعلی2785

3111101387/11/02کمک اسکلت ساز درجه 13622بیرجند06523907573محمدحسینیسید جواد1
3111111387/11/02کمک اسکلت ساز درجه 13552بیرجند0651804851940محمد حسنسیمیابوالفضل2
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3111121387/11/02کمک اسکلت ساز درجه 13522بیرجند06523738444حسینصالحیحسن3
3111131387/11/02کمک اسکلت ساز درجه 13592بیرجند06520495911نورالهصیديمحمد مهدي4
3111141387/11/02کمک اسکلت ساز درجه 13382بیرجند56398759251محمدفرامرزيغالمرضا5
3111151387/11/02کمک اسکلت ساز درجه 13682بیرجند06400147040غالمرضافرامزيامیر6
3111161387/11/02کمک اسکلت ساز درجه 13372بیرجند065217810315سید حسنلبافیسید ابوالفضل7
3111171387/11/02کمک اسکلت ساز درجه 13552بیرجند06523784633سید رضامحمديسید حسن8
3111181387/11/02کمک اسکلت ساز درجه 13532بیرجند0650974514426غالمحسینمعصومیمحمد9
3111191387/11/02کمک اسکلت ساز درجه 13712بیرجند06402593590جوادکرامتی رادمحسن10
3111201387/11/02کمک اسکلت ساز درجه 13572بیرجند06523805223علیکریم آباديحیرت11
3111211387/11/02کمک اسکلت ساز درجه 13572بیرجند0651501806294محب علییوسفیابراهیم12

3167431388/04/16کمک اسکلت ساز درجه 13542بیرجند523967971121حاجی محمدرحمان پوریونس613
3167721388/04/16کمک اسکلت ساز درجه 13622ح7 بیرجند523959839822مرادحیدري فوركقربان642
3167731388/04/16کمک اسکلت ساز درجه 13562ح1 بجنورد0681805366175غالمرضاموديبابک643
3167741388/04/16کمک اسکلت ساز درجه 13692ح2 درمیان52300073895230007389نظام الدینمیرزاییحسن644
3167751388/04/16کمک اسکلت ساز درجه 13542ح7بیرجند523958890216محمد عظیمرحمانی فوركحاج رسول645
3167761388/04/16کمک اسکلت ساز درجه 13632ح7 بیرجند523969044816رمضانخسرويمحمد رسول646

61883241390/06/02کمک اسکلت ساز درجه 13642بیرجند065325659016رحمت الهایوبیعلی اصغر2832
61887811390/06/07کمک اسکلت ساز درجه 413412بیرجند563988467314غالممقريمحمد3055
61887411390/06/07کمک اسکلت ساز درجه 13432بجنورد0681428449723الهقلیشهسوارحسین3056
1729611390/07/10کمک اسکلت ساز درجه 13592فردوس0859333469888علیبنی آدممحمدرضا3313
61907281390/07/19کمک اسکلت ساز درجه 13642قاین0889830711294غالمرضاچوپانی نژادابراهیم3378
61919811390/09/09کمک اسکلت ساز درجه 13412ح3 بیرجند0652839274101حسنشفیعی تبارمهدي3492
61919821390/09/09کمک اسکلت ساز درجه 13382ح3 بیرجند06512067822307محمد علیموديمحمد3493
61920261390/09/09کمک اسکلت ساز درجه 13672قاین088988589924قربانحسین نژادمجتبی3494
61920251390/09/09کمک اسکلت ساز درجه 13662قاین08898505012273سیدمحمدعلیصامتیسیدامیر3495
61922511390/09/10کمک اسکلت ساز درجه 13462قاین088929297317محمدمحمدزادهاحمدعلی3534
61922501390/09/10کمک اسکلت ساز درجه 13692قاین08800497820حاجی محمدمحمدآباديمحمدرضا3535
61922481390/09/10کمک اسکلت ساز درجه 13642قاین088994469516محمدحسنعنابیحمید3536
61922491390/09/10کمک اسکلت ساز درجه 13462قاین0889007421225محمدعلیقلندريمحمدحسین3537
61943021390/11/05کمک اسکلت ساز درجه 13582فردوس0858852561922ابراهیماسديمحمد4009
61944761390/11/12کمک اسکلت ساز درجه 13552قاینات08894355537زماننارویی اولحسین4018
1736071390/11/17کمک اسکلت ساز درجه 13562تهران00690807983421غالمحسینساالري باغستانیهادي4069
61947091390/11/20کمک اسکلت ساز درجه 13602قاین08894025905ابراهیمعطائی گوشیکابوتراب4078
61947081390/11/20کمک اسکلت ساز درجه 13472قاین0888814471561صادقعباس زادهعلی4079
61947071390/11/20کمک اسکلت ساز درجه 13502قاین0889016429189علیرضارحمانیمحمدحسن4080
61947101390/11/20کمک اسکلت ساز درجه 13562قاین088937763439اسدالهنژاد حسینعلی4081
61949401390/11/24کمک اسکلت ساز درجه 13582بیرجند0650929268123علیباقري ورقنهمهدي4154
61954381390/12/16کمک اسکلت ساز درجه 13632فردوس0859580474139محمدسلیمانیکاظم4159
61954391390/12/16کمک اسکلت ساز درجه 13622فردوس085957330344نصرالهشاهی بغدادهسعید4160
61954371390/12/16کمک اسکلت ساز درجه 13672فردوس08599327101080غالمحسینخفاجهمحمود4161
61961861390/12/22کمک اسکلت ساز درجه 13682قاین08800414710رضاخشنوديعلی4195
61959881390/12/22کمک اسکلت ساز درجه 13592قاین088939188219غالمعلیدلیلی مقدممحمدعلی4196
61959911390/12/22کمک اسکلت ساز درجه 13592قاین08896697672غالمرضاکاوسی قومنجانهاشم4197
61959891390/12/22کمک اسکلت ساز درجه 13562قاین08896608752محمدعلیعطائیمسعود4198
61959871390/12/22کمک اسکلت ساز درجه 13602مشهد08496971822محمدعلیحسین نژادجواد4199
61959901390/12/22کمک اسکلت ساز درجه 13572قاین0888541661169محمدعلیعطائی گوشیکحمید4200

2032141391/09/23کمک اسکلت ساز درجه 13592بیرجند523989432022براتحسینیمحمداسالم1
1745951391/02/05کمک اسکلت ساز درجه 13502بیرجند0650927842239رجبعلیآزادمحمد92
1738861391/01/07کمک اسکلت ساز درجه 13642مشهد09451593662858محمدطالبیهادي93
1745971391/02/05کمک اسکلت ساز درجه 13542بیرجند06520455374عبدالرحمانشهریاريعلی94
1738881391/01/07کمک اسکلت ساز درجه 13672قاینات0889867836126غالمرضابراتیمحمد حسن95
1738911391/01/07کمک اسکلت ساز درجه 13652کاشمر5729977298118علیزاهديمحمد96
1738921391/01/07کمک اسکلت ساز درجه 13622بیرجند06522577474نورالدینایوبیحسین97
1745991391/02/05کمک اسکلت ساز درجه 13672بیرجند06400931910شفیععزیزيعلی98
1746001391/02/05کمک اسکلت ساز درجه 13672بیرجند065320683611919مرتضیشریفیحسین99
1745941391/02/05کمک اسکلت ساز درجه 13642قاینات088992448136ذوالفقاررمضانی فردمحمود151
1745961391/02/05کمک اسکلت ساز درجه 13612بیرجند06519121051929محمد حسینمکیمرتضی152
1738871391/01/07کمک اسکلت ساز درجه 13652بیرجند065330712811علیباقري ورقنهاحمد153
1738891391/01/07کمک اسکلت ساز درجه 13652قاینات088986681324غالمرضابراتیمحمد حسین154
1738901391/01/07کمک اسکلت ساز درجه 13572بیرجند0650193121307محمدطاهريجواد155
1746981391/02/18کمک اسکلت ساز درجه 13652بیرجند065327259623عیسیدهقانیمحمد156
1745981391/02/05کمک اسکلت ساز درجه 13682بیرجند06400118290غالمرضابهدانیمحمد157
1738931391/01/07کمک اسکلت ساز درجه 13612بیرجند06520524363حسناکبري زنوكمحمدرضا158
1746011391/02/05کمک اسکلت ساز درجه 13642بیرجند06533149146حسینمافندابیکاظم159
1738941391/01/07کمک اسکلت ساز درجه 13622بیرجند06523019594علیغالمیمهدي160
1738951391/01/07کمک اسکلت ساز درجه 13652بیرجند065326925011علیغالمیحسین209
1740731391/01/16کمک اسکلت ساز درجه 13462ح3بیرجند0651150272344محمد حسینبی جوهرعلی229
1740971391/01/17کمک اسکلت ساز درجه 13442فردوس0858724286868محمدخورشیديدالور263
1740921391/01/17کمک اسکلت ساز درجه 13622فردوس085968687625عباسجعفرزادهمحمدرضا264
1741041391/01/17کمک اسکلت ساز درجه 13622فردوس085957880110ذبیح الهسرمدياحمد265
1744321391/01/28کمک اسکلت ساز درجه 13612بیرجند06527575108حسینیوسفیمحمد275
1745861391/02/04کمک اسکلت ساز درجه 13552بیرجند0651804851940محمد حسنسیمیابوالفضل323
1740911391/01/17کمک اسکلت ساز درجه 13652فردوس085994678952عباسجعفرزادهحسین402
1741141391/01/17کمک اسکلت ساز درجه 13572قاینات0888373406935غالمحسینقربانیعلی403
1741211391/01/17کمک اسکلت ساز درجه 13392فردوس08594674498محمدحسیننجارحسن رضا404
1740951391/01/17کمک اسکلت ساز درجه 13292فردوس08594147797علیحسن زادهغالمرضا405
1747801391/03/13کمک اسکلت ساز درجه 13592بیرجند06520495911نوالهصیديمحمدمهدي449
1748101391/03/16کمک اسکلت ساز درجه 13552بیرجند06523784633سیدرضامحمديسید حسن450
1744901391/01/30کمک اسکلت ساز درجه 13512قاینات08896200919رضاآوردیدهغالم رضا480
1744911391/01/30کمک اسکلت ساز درجه 13472نهبندان56399003934موسیعربعلی اکبر481
1748961391/04/29کمک اسکلت ساز درجه 13632بیرجند06519791293028محمدحسیندرویشی زارگزحسین525
1746801391/02/17کمک اسکلت ساز درجه 13382بیرجند56398759251محمدفرامرزيغالمرضا593
1746791391/02/17کمک اسکلت ساز درجه 13682بیرجند06400147040غالمرضافرامرزيامیر594
1746811391/02/17کمک اسکلت ساز درجه 13532بیرجند0650974514426غالمحسینمعصومیمحمد595
1747631391/03/07کمک اسکلت ساز درجه 13482فردوس08586805319079محمدعلیافشاري باغستانیاحمد650
1747791391/03/13کمک اسکلت ساز درجه 13612بیرجند06523907573محمدحسینیسیدجواد708
1748031391/03/16کمک اسکلت ساز درجه 13652بیرجند065327254518حسینجانیمحمد714
2030491391/08/21کمک اسکلت ساز درجه 13372بیرجند065217810315سیدحسنلبافیسید ابوالفضل775
1749311391/05/12کمک اسکلت ساز درجه 13622بیرجند06521239533شاه مراددرکیمهدي815
2031821391/09/15کمک اسکلت ساز درجه 13652بیرجند563994345973شریفمحموديعبدالرئوف847
1749581391/05/28کمک اسکلت ساز درجه 13622ح7بیرجند523954663036رسولساالريابراهیم893
2034331391/10/25کمک اسکلت ساز درجه 13702فردوس08500553850850055385عباسرضا زادهمحمد1040
2034321391/10/25کمک اسکلت ساز درجه 13702فردوس08500699710850069971رجبعلیمرادي خانکوكرضا1041
2035271391/11/01کمک اسکلت ساز درجه 13632فردوس085958629491نادعلیاوالدي سه قلعهمجتبی1084
2035281391/11/01کمک اسکلت ساز درجه 13562ح 2فردوس08586893919960علیصمدي پورصمد1085
2035331391/11/01کمک اسکلت ساز درجه 13662ح2فردوس0859923517666علیبنی آدممصطفی1086
2035321391/11/01کمک اسکلت ساز درجه 13342ح2 فردوس085943781779علیپیروزغالمحسین1087
1750991391/07/10کمک اسکلت ساز درجه 13612قائنات0888815001613غالمرضارضائیجواد1092
2035141391/11/01کمک اسکلت ساز درجه 13462بیرجند5239351953526محمدحسینغریبمحمدرضا1115
2030051391/08/02کمک اسکلت ساز درجه 13542قاینات088888581417محمدهاشمیحسین1165
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1746911391/02/18کمک اسکلت ساز درجه 13652فردوس085994000424محمدرضاشرفیمهدي1311
1746921391/02/18کمک اسکلت ساز درجه 13602فردوس0859343154518غالمرضابرزگرحسین1312
1746931391/02/18کمک اسکلت ساز درجه 13672فردوس08598969943072محمدابراهیمناصريامین1313
1746941391/02/18کمک اسکلت ساز درجه 13632مشهد09446974968031محمدعلیامینیحسین1314
2030911391/08/28کمک اسکلت ساز درجه 13682بیرجند06400410190موسیپور اسداهللادادخدا1334
1739881391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13642ح6 بیرجند523997719457حاجی قربانرحیمیحسن1360
1739891391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13722ح1 درمیان52300574085230057408احمدصادقیوحید1361
1739901391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13712ح1 درمیان52300416255230041625عبداهللاعبدالهی اسکندرمحمد1362
1739911391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13662درمیان5239915369186احمدعبدالهیایوب1363
1739961391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13682ح7 بیرجند06400183780640018378رحمت اهللاکبري محمد آبادمحمد1364
1739971391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13682ح7 بیرجند06400336520640033652احمدخسرويحمید رضا1365
1739981391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13682ح7 بیرجند06400175840640017584سید عزیزدادارسید محمد امین1366
1746121391/02/09کمک اسکلت ساز درجه 13592بشرویه085984094815محمدعلیدارشمحمدحسین1396
1746131391/02/09کمک اسکلت ساز درجه 13652بشرویه0859959783372سیدعلیموسويسیدمهدي1402
1745031391/01/31کمک اسکلت ساز درجه 13602قاین08896715913ابراهیمظریفیانعلی محمد1416
1747251391/02/25کمک اسکلت ساز درجه 13662قاین0889932395103محمدعبداله زادهحمیدرضا1427
1740541391/01/09کمک اسکلت ساز درجه 13592بیرجند07935742422016حسنافروقعلی1454
2033621391/10/07کمک اسکلت ساز درجه 13632بیرجند06529007632رستمگواهیجواد1455
1747611391/03/04کمک اسکلت ساز درجه 13662بیرجند0653333366259حسنحاجی آباديحسین1456
1740551391/01/09کمک اسکلت ساز درجه 13592بیرجند06529721955محمدکاوسیاحمد1457
1738851391/01/07کمک اسکلت ساز درجه 13582بیرجند06522452501رضاقلینوازيعلیرضا1481
1745921391/02/05کمک اسکلت ساز درجه 13662نهبندان563998609368محمدقاسمیابراهیم1482
1745931391/02/05کمک اسکلت ساز درجه 13502بیرجند0650547896138علیکارگرابراهیم1515
2032561391/10/03کمک اسکلت ساز درجه 13692فردوس08500452820علیرضاطهوريجواد1626
2035101391/10/28کمک اسکلت ساز درجه 13662فردوس0859925722887حسنرنگرزيمهدي1790
2036251391/11/17کمک اسکلت ساز درجه 13642قاینات088989884710ابراهیمنامی اسدآبادمجتبی1842
2036231391/11/17کمک اسکلت ساز درجه 13712درمیان52300305180عباسمرتضائی نسبعلی1853
1746951391/02/18کمک اسکلت ساز درجه 13642قاینات088988143151حسنجوکارمحمود1931
1746961391/02/18کمک اسکلت ساز درجه 13622قاینات08883744371039غالمحسینقربانیمحمد1932
1746971391/02/18کمک اسکلت ساز درجه 13612فردوس085957068115عباسخادم کریمويمحمدجواد1935
1739921391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13642ح2 درمیان523994220117غالم محمدرضائی گزیکعبدالغفار1955
1739931391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13722ح1 درمیان52300437335230043733ظاهرده مردهیونس1956
1739941391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13602ح1 درمیان5239076431650حسینکاوسیحمزه1957
1739951391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13602ح7 بیرجند52395452351جان محمدوطن دوستنوروز1958
1739991391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13652ح7 بیرجند523996635437غالم احمدخسرويعبدالغفور1959
1740001391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13642درمیان523998017914غالمعربیعبدالعزیز1960
1740011391/01/08کمک اسکلت ساز درجه 13632ح7بیرجند523960017117نور احمدچکی فوركغالمنبی1961
1740531391/01/09کمک اسکلت ساز درجه 13602بیرجند06528895142رستمگواهیعلی اکبر2019
1740561391/01/09کمک اسکلت ساز درجه 13492بیرجند0651318981206محمدخسرويعلی2020
1740571391/01/09کمک اسکلت ساز درجه 13682بیرجند06400252260محمد تقیگرگانی زولسکروح اهللا2022
1747621391/03/04کمک اسکلت ساز درجه 13702سربیشه06402072860محمد تقیگرگانی زولسکمقداد2023
1748181391/03/20کمک اسکلت ساز درجه 13612بیرجند06519139262105حسینمرتضایی فردعلی2038
1745911391/02/05کمک اسکلت ساز درجه 13612قاین08898072721محمدحسین آباديحسین2041
1749291391/05/11کمک اسکلت ساز درجه 13652بیرجند192پ5639978732محمدابراهیماحمديمحمدهادي2055
2037411391/12/06کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1357بیرجند06515120261012غالمسلیمانیسنجر372
1748611391/04/19کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1358ح7 بیرجند5239101426281مرادحیدري فوركاحمد486
1748591391/04/19کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1354بیرجند065030115354محمدمحمدي نژادمحمدرضا494
1748971391/04/31کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1367بیرجند065323193815429محمدحسیندرویشی زارگرجواد524
1749211391/05/04کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1359بیرجند0651069815289غالمحسینمرکیحسن535
1749921391/06/15کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1358قائنات08882533116430غالمرضارضاییعباس548
1749821391/06/14کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1360بیرجند06527561411حسینمافندابیحسن رضا586
1749841391/06/14کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1352بیرجند0650336410273علیقلیده جوعلیرضا587
1749811391/06/14کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1356بیرجند06522402243علیقلیده جوحسین588
1749981391/06/18کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1360بیرجند0651870550211محمدبشگزيرستم591
1749991391/06/18کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1361بیرجند06528930231علیرضاگواهیعلی608
1748601391/04/19کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1366ح2 درمیان5239924899169عبداهللامیاري فوركمهدي742
2031891391/09/16کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1355بیرجند2140862155357حبیب اهللاکوهستانیرضا762
1749241391/05/04کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1370درمیان52300266935230026693محمد حسنناديرحمان820
1749831391/06/14کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1364بیرجند06533250962محمدبشگزيمهدي872
2032181391/09/23کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1348قاینات088892009154حسینعلیحسینیحسین878
2032191391/09/23کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1346قاینات088890008353حسینعلیحسینیابراهیم879
1749901391/06/15کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1342بیرجند06521983412علیقلیده جومحمد902
1749911391/06/15کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1357بیرجند0650929233120محمدعلیحقیقیمحمدرضا903
2032601391/10/03کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1357بیرجند06522944138حاجی محمدخانه عنقاعلیرضا932
1750021391/06/26کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1358بیرجند0651838924968موسیمیرزائیحاجی اسماعیل967
2034711391/10/26کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1338قاینات088953734818محمدوطن دوستغالمحسین1052
2034951391/10/27کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1354بیرجند523967971121حاجی محمدرحمان پوریونس1082
2035421391/11/01کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1362قاینات0889069522849رضاخشنودياصغر1113
2035401391/11/01کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1365قاینات088994812772رضاخشنودياکبر1114
2035531391/11/01کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1349قاینات08896078268رضازارعیمحمدرضا1123
2035721391/11/01کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1365قاینات088994809769ناصرکاظمیمهدي1133
2036631391/11/17کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1361قاینات088940891228غالمعلیدلیلی مقدمعلیرضا1179
2036621391/11/17کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1367قاینات6529953000127اسماعیلعباسیمحمود1200
2036491391/11/17کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1346قاینات08897789495حسینبهشتیانعلیرضا1203
2036511391/11/17کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1363قاینات65299508341مهديروحیهادي1207
2036671391/11/17کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1352قاینات08894375056غوث الدینعلی پورحسین1209
2036691391/11/17کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1357قاینات088938198418رمضانزارعیمحمدرضا1210
2030321391/08/17کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1363ح7بیرجند523969044816رمضانخسرويمحمد رسول1258
2032131391/09/23کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1350قائنات08898292847حسینعلیحسینیاکبر1447
2032591391/10/03کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1367بیرجند523995622727حسینخسرويمهدي1603
2033631391/10/07کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1363ح2بیرجند065230253110عباسقلی زادهعلی1625
2034961391/10/27کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1354ح5بیرحند06530840991غالمرضاعباسیعباس1773
2035671391/11/01کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1344قاینات652979562612ابراهیمعباسیاسماعیل1807
2036421391/11/17کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1357قاینات08884191121933محمدعلیجهان بخشی نوقابمحمد1844
2036801391/11/17کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1362قاینات088941934531علینوروزيحسین1845
2036681391/11/17کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1346قاینات08892907844رمضانزارعیمحمدحسن1858
2038381391/12/21کمک اسکلت سازدرجه 2 (تمدید پروانه- نوبت اول)1357نهبندان56393414672222محمدکشتگرحسین1917
3204611388/07/13کمک آرماتوربند (درجه 2)1351بیرجند06521108002غالمرضاصفريحسن1093
3222281388/08/21کمک آرماتوربند (درجه 2)1367بیرجند065330938457غالمعلیزنگوئیحسین1224
3222291388/08/21کمک آرماتوربند (درجه 2)1359بیرجند06525122333محمدحسنهاونگیعلی1225
3222301388/08/21کمک آرماتوربند (درجه 2)1354بیرجند0650190165158غالمخلیرانیمهدي1226
3224341388/08/23کمک آرماتوربند (درجه 2)1357بیرجند06523804761محمدمستمندرضا1319
3224351388/08/23کمک آرماتوربند (درجه 2)1368مشهد09203682040محمدپورشبرضا1320
3224191388/08/23کمک آرماتوربند (درجه 2)1366بیرجند36219900218879نوراحمدحافظیانامین1322
3224211388/08/23کمک آرماتوربند (درجه 2)1334بیرجند06520143566محمدعلیخسروي چهکندمحمدحسین1324
3224221388/08/23کمک آرماتوربند (درجه 2)1364بیرجند52397963511حسینسیروسیعلیرضا1325
3224231388/08/23کمک آرماتوربند (درجه 2)1364بیرجند52397963612حسینسیروسیمحمدرضا1326
3224281388/08/23کمک آرماتوربند (درجه 2)1358بیرجند0651069815289غالم حسینمرکیحسن1331
3224301388/08/23کمک آرماتوربند (درجه 2)1366بیرجند065328656243غالم حسینمرکیهادي1333
3224311388/08/23کمک آرماتوربند (درجه 2)1364بیرجند06533219966غالم حسینموالییبرات1334
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3224141388/08/23کمک آرماتوربند (درجه 2)1363بیرجند06519807813194باقرپنبه کاررضا1337
3224581388/08/24کمک آرماتوربند (درجه 2)1352بیرجند065049019359نظرنجف پورموسی1348
3237191388/10/01کمک آرماتوربند (درجه 2)1365بیرجند5639931728385یاورتریاقیاحمد1818
3237641388/10/01کمک آرماتوربند (درجه 2)1364نهبندان5639930276240علیخیردوستمحسن1863
3240461388/10/08کمک آرماتوربند (درجه 2)1356بیرجند36211392061769محمدرضاتقی آباديعلیرضا2042
3242251388/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1371کاشمر08902456490890245649حبیب الهاکبرياسماعیل2112
3242261388/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1366مشهد094590934917746محمد حسینانوريمحمد علی2113
3242271388/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1369مشهد09212613650921261365عباسعلیبهرمانمحمد جواد2114
3242291388/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1369مشهد09211935480921193548غالم حسینرگباررضا2115
3242301388/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1370مشهد09214542360921454236محمد جوادزارعیعلی2116
3242311388/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1353فردوس085873208413رضا قلیصاحبیعلی2117
3242351388/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1370مشهد09216598570921659857جوادغالمی پور مهنهابوالفضل2118
3242371388/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1360فردوس08593452890859345289رجبعلیکیانیهادي2119
3242381388/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1371طبس08300576760830057676حسنعلیلطفیمهدي2120
3242391388/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1351فردوس08592915371260محمد علیمزديمحمد رضا2121
3242421388/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1371کاشمر08902187220890218722محمدنجف پورحمید2122
3242431388/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1371کاشمر057200241205720024123علی محمدنخعیسعید2123
3245551388/10/20کمک آرماتوربند (درجه 2)1365فردوس0859941620124حسن رضاآریافرمحسن2151
3246051388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1354قاین088964355547طاهرآذرمیحسن2217
3246141388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1366قاین0889935157234غالمحسینبرزگرمحسن2226
3246171388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1365قاین088992322123محمدبهزادي نژادحسن2229
3246181388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1355بیرجند0650764846786احمدپیشه جو اوجانمحمد2230
3246241388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1361قاین08896793044محمدحسینجمالی فرمحمود2236
3246291388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1361کرمان2992722091450عباسجواهري زاده عسکريمحمد علی2241
3246391388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1371بیرجند06402648670موسیحبیبی برکوكادریس2251
3246401388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1341قاین0888593570583محمدحبیبی برکوكموسی2252
3246511388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1352قاین0889021074183محمددرویشرمضان2263
3246571388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1367قاین0889935750294ابراهیمزراعتکارحسین2269
3246651388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1362قاین088969104535محمدحسنشخمگراسماعیل2277
3246661388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1360قاین088967656945غالمعلیصابريعلی2278
3246721388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1363مشهد08896994882ذبیح الهفروزان مهرعلیرضا2284
3246761388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1354مشهد0939667649469محمدمالکی نژادمجید2288
3246791388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1368قاین08800074190غالمحسینمحمدپورعلیرضا2291
3246811388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1363بیرجند08897098582محمدمرادي جینانیوسف2293
3246861388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1370قاین08801078550محمدمهرآورامین2298
3246911388/10/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1354قاین088964382274رضا علینجف پورمحمد2303
3248371388/10/26کمک آرماتوربند (درجه 2)1362بیرجند56397427985محمدخانه بادعلی2359
3248251388/10/26کمک آرماتوربند (درجه 2)1372زاهدان36105991383610599138اسحاقمحمدقاسمیصادق2373
3248261388/10/26کمک آرماتوربند (درجه 2)1370نهبندان56300120455630012045غالمحسینمحبیرضا2374
3248271388/10/26کمک آرماتوربند (درجه 2)1371نهبندان56300226875630022687حسینقاسمیابوالفضل2375
3248281388/10/26کمک آرماتوربند (درجه 2)1371نهبندان56300299755630029975علیغالمیمحمد2376
3248291388/10/26کمک آرماتوربند (درجه 2)1372نهبندان56300362975630036297غالمشیخیابراهیم2377
3248301388/10/26کمک آرماتوربند (درجه 2)1370ایرانشهر35803490233580349023حسینروان بخشمحمد امین2378
3248311388/10/26کمک آرماتوربند (درجه 2)1369نهبندان56300711495630071149غالماردونیعبداهللا2379
3248321388/10/26کمک آرماتوربند (درجه 2)1371نهبندان56300238375630023837علیاردونیعباس2380
3251991388/11/08کمک آرماتوربند (درجه 2)1366بیرجند06531825549490حسینامیرآبادیزادههادي2534
3252001388/11/08کمک آرماتوربند (درجه 2)1365بیرجند065327446712جعفرچوپانیحسن2535
3252011388/11/08کمک آرماتوربند (درجه 2)1366تربیت حیدریه6509942445217عباسزنگنهعلی محمد2536
3262921388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1358قاین0888490577587اسماعیلآزادعباس2844
3263071388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1356قاین010101000049عزیز اتلهاسد اباديابراهیم2859
3263081388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1340قاین652986250110حسناسکندريمحمد2860
3263131388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1365قاین0889900132139عزیز الهاکبريابوالفضل2865
3263141388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1363قاین088943013667عزیز الهاکبريامیر2866
3263151388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1355قاین088937041972عزیز الهاکبريجواد2867
3263161388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1367قاین0889902224344علی اکبربراتیعلی2868
3263201388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1357قاین6529634096402حسینبهشتیانمهدي2872
3263211388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1360قاین0889051021525یوسفبهشتیانمهدي2873
3263261388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1360قاین6529664432468محمد علیپردلروح اله2878
3263271388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1346قاین6529633901385حسنپیر پایهانمحمد حسن2879
3263381388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1348قاین652989713513عباسجانی بمرودعلی2890
3263411388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1344قاین652987999429علی گداجعفريعباس2893
3263541388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1349قاین6529682422933حسنچوپانیمحمود2906
3263631388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1369قاین08800072291369علیحسینیجالل2915
3263651388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1360قاین10000000000محمدحسینیحسن2917
3263661388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1360قاین088940118736علیحسینیحسین2918
3263671388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1360قاین652993243715خدادادحسینیعلی2919
3263681388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1344قاین65298824134یوسفحسینیمحمد2920
3263811388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1362قاین0889019522849رضاخشنودياصغر2933
3264181388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1346قاین65298897015غالمرضادالکهمحمد2970
3264191388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1347قاین65298918979غالمحسیندالکهمحمد2971
3264201388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1349قاین08893191707حسیندوستیحسن2972
3264221388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1362قاین0889064016298محمددوستیعلی2974
3264231388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1355قاین652991959715محمدرجبی بمرودعلی2975
3264321388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1359قاین0889044678694رمضانشبانیغالمحسین2984
3264331388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1366قاین0889878471213حسنشرف پورمهدي2985
3264431388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1357قاین652972262983عباسعباسیعلی اکبر2995
3264571388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1363قاین08890834871133ابراهیمفتاحی زادهاحمد3009
3264581388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1359قاین6529664084433ابراهیمفتاحی زادهمحمد صادق3010
3264791388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1343قاین65298766188شاه مرادکامکار دالکهعلیرضا3031
3264801388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1352قاین0731504909345محمدکمالیاسماعیل3032
3264821388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1334قاین65298435823حاجیکوتاهرضا3034
3264911388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1352قاین088963161112خلیلگلیمحمود3043
3265081388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1359قاین111111111110محمد رضانادريمیرزا محمد3060
3265181388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1362قاین088941934531علینوروزيحسین3070
3265191388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1354قاین65299153031حسیننوروزيمحمد رضا3071
3265251388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1351قاین07312853443005براتوحید پورحسن3077
3265281388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1346قاین65298906883غالمرضاهمدانی درحمحمد رضا3080
3265301388/12/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1339قاین65298584667باقریاريغالم حسین3082

3285361389/01/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1358قاین088938507637علیحسینیحاتم53
3285371389/01/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1357قاین0888380801379رجبزارعیبرات54
3285381389/01/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1365قاین08898404581268محمدمحمديعلی اکبر55
3285391389/01/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1365قاین001100000088عید محمدنخعیعلی56
3295791389/01/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1360بیرجند065017445317370سیدمحمدحسینی نژادسیدمهدي312
3296201389/01/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1368بیرجند06400988000علینیازيمحسن352
3296221389/01/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1370بیرجند06402394470علینیازيمصطفی354
3298661389/02/04کمک آرماتوربند (درجه 2)1361قاین088940892029رمضانحکیمی نیاعلی415
3318691389/04/13کمک آرماتوربند (درجه 2)1364بیرجند06531001081246غالمرضاصمديسامان625
3335271389/06/11کمک آرماتوربند (درجه 2)1348سراب16523205557عیوضمسکینیناصر815
3361601389/07/18کمک آرماتوربند (درجه 2)1349نهبندان5639488905381علیساوريغالم984
3361611389/07/18کمک آرماتوربند (درجه 2)1360بیرجند06522524432محمدعباس پور فردحسین985
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3363771389/07/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1348قاینات652989658928غالم علیحسینیغالم حسین1048
3363781389/07/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1372قاینات65200128900جمعهشنگولقاسم1049
3363791389/07/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1343قاین652987475567نصراهللاشنگول آبیزجمعه1050
3363801389/07/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1349قاینات65299006678حسینعلیغفاريمحمود1051
3363811389/07/22کمک آرماتوربند (درجه 2)1354قاینات652991520660اکبرکبیراسماعیل1052
3371241389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1364زاهدان36217645694378محمد رضاباغبانابراهیم1122
3371251389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1346بیرجند56392689314734غالمرضابلورينعمت اله1123
3371261389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1356بیرجند0651444772942برفیجمالزهیعبدالحمید1124
3371271389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1360بیرجند0651434203220علیخرم روزحسین1125
3371281389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1351بیرجند563961821362علی اکبردره کیغالمرضا1126
3371291389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1358بیرجند5639308397970محمدزینلیقربان1127
3371301389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1356بیرجند5639640979245میرزاسنجريرضا1128
3371311389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1359زاهدان3621479023194خدابخششازهیرحمت اله1129
3371321389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1366زاهدان362184329912221حبیب الهصالحیحمید1130
3371331389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1362زابل367408359023غالمعلیصیادحسین1131
3371341389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1357بیرجند56392662114463محمدغالمحسینیبهمن1132
3371351389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1360بیرجند56392682814669غالمرضاقاسمیجواد1133
3371361389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1361نهبندان5639279931434غالمرضانیکرومرتضی1134
3371371389/08/12کمک آرماتوربند (درجه 2)1364نهبندان563992823936رضایوسفیعیسی1135
3374461389/08/19کمک آرماتوربند (درجه 2)1352قاین088902004380ابراهیمسامعیمحمد رضا1158
3383111389/09/14کمک آرماتوربند (درجه 2)1364بیرجند563997626823محمد علیبیابانگردهادي1302
3383121389/09/14کمک آرماتوربند (درجه 2)1363بیرجند56397263851پرویزجباريغالمرضا1303
3383131389/09/14کمک آرماتوربند (درجه 2)1368زاهدان36100342213610034221رسولجعفرينعیم1304
3383141389/09/14کمک آرماتوربند (درجه 2)1366زاهدان36218146559357ناصرجعفرينیما1305
3383151389/09/14کمک آرماتوربند (درجه 2)1370نهبندان56300064955630006495محمد رحیمحسینیصادق1306
3383161389/09/14کمک آرماتوربند (درجه 2)1362مشهد0942062329299سید رحمانرضويسید محمد1307
3383171389/09/14کمک آرماتوربند (درجه 2)1367بیرجند563995009925رمضانرمضانیحبیب1308
3383181389/09/14کمک آرماتوربند (درجه 2)1363بیرجند563980224324حسینصابريحبیب1309
3383191389/09/14کمک آرماتوربند (درجه 2)1358بیرجند563964547497غالم حسینعزیزيعلیرضا1310
3383201389/09/14کمک آرماتوربند (درجه 2)1365بیرجند563995102862علینظامیغالمرضا1311
3389901389/10/09کمک آرماتوربند (درجه 2)1363زاهدان36220725126153محمدافغانیسینا1438
3392211389/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1357قائنات0888578121734تقیمراديغالمحسین1555
3392221389/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1359بیرجند06520504091غالمراشديمهدي1556
3392231389/10/16کمک آرماتوربند (درجه 2)1352بیرجند065015086415008حسینپاسبانعلی اکبر1557
3402991389/11/18کمک آرماتوربند (درجه 2)1357بیرجند065098297578ابراهیمامینی رادعلی1946
3404501389/11/19کمک آرماتوربند (درجه 2)1367قائنات0889925356123محمد ابراهیمخسرويحمیدرضا1969
3416741389/12/15کمک آرماتوربند (درجه 2)1363قائنات08898136201مصطفیابراهیمیمرتضی2524
3416751389/12/15کمک آرماتوربند (درجه 2)1360قائنات088967382921محمد ابراهیمخسرويعبدالرضا2525
3416761389/12/15کمک آرماتوربند (درجه 2)1366قائنات0889969086107محمد اسحاقخسرويمحمد2526
3416771389/12/15کمک آرماتوربند (درجه 2)1366بیرجند065331660710فدا حسینخسروي خوشینهمحمد2527
3416781389/12/15کمک آرماتوربند (درجه 2)1366بیرجند065331755760رضاروسیاسحاق2528
3416791389/12/15کمک آرماتوربند (درجه 2)1364بیرجند523996933772حسیناشبانعلی اکبر2529
3416801389/12/15کمک آرماتوربند (درجه 2)1359بیرجند06518639611885محمدعلیعلی اکبريعلیرضا2530
3416811389/12/15کمک آرماتوربند (درجه 2)1367مشهد553998090517محمد صادقیعقوبی فازاحسان2531
3417391389/12/15کمک آرماتوربند (درجه 2)1356بشرویه08590454394147سیدمحمدهاشمیسیدکاظم2565
3422771389/12/21کمک آرماتوربند (درجه 2)1364بیرجند06525233412محمد قلیمحمدزادهمهدي2914
3440401390/02/06کمک آرماتوربند (درجه 2)1364ح4مشهد094704408694اسماعیلرستمیصادق1457
3439221390/02/06کمک آرماتوربند (درجه 2)1368بیرجند06400094090محمدبراتیعلیرضا1458
3439231390/02/06کمک آرماتوربند (درجه 2)1345قائن0889003671152عبدالعلیحاجی زادهعلیرضا1459
3439221390/02/06کمک آرماتوربند (درجه 2)1368بیرجند06400094090محمدبراتیعلیرضا1548
3439231390/02/06کمک آرماتوربند (درجه 2)1345قائن0889003671152عبدالعلیحاجی زادهعلیرضا1549
3440401390/02/06کمک آرماتوربند (درجه 2)1364ح4مشهد094704408694اسماعیلرستمیصادق1631
3441391390/02/10کمک آرماتوربند (درجه 2)1348بیرجند065236900620حسننوگیدريغالمحسین1652
3447531390/02/31کمک آرماتوربند (درجه 2)1355ح2 فردوس08500998540حسنحجی اسماعیل زادهعلی1878
3447531390/02/31کمک آرماتوربند (درجه 2)1355ح2 فردوس08500998540حسنحجی اسماعیل زادهعلی1881
3452771390/03/11کمک آرماتوربند (درجه 2)1365بیرجند06533156006محمد حسنخسروي آرویجعلی2297
3452751390/03/11کمک آرماتوربند (درجه 2)1362بیرجند0650626990688غالمرضابهدانیمحمد حسین2298
3452761390/03/11کمک آرماتوربند (درجه 2)1364بیرجند523994082756رسولخسرويعبداهللا2299
3452781390/03/11کمک آرماتوربند (درجه 2)1364بیرجند0651986028363نجیب اهللارضاییایمان2300
3452791390/03/11کمک آرماتوربند (درجه 2)1347زابل3672377414415یار محمدسارانیمهدي2301
3452741390/03/11کمک آرماتوربند (درجه 2)1357بیرجند0621823392610محمدصادقابراهیمیمهدي2302
3130231388/01/17کمک آرماتوربند درجه 13492بیرجند06523705783عباسپورپیررجبعلی87
3130241388/01/17کمک آرماتوربند درجه 13632بیرجند06519815813274رمضانجاللی بجداحمد88
3130281388/01/17کمک آرماتوربند درجه 13362بیرجند06530618708عبدالهخزاعیمحمد92
3130291388/01/17کمک آرماتوربند درجه 13642بیرجند065331711516پرویزخسروي آرویجاسماعیل93
3130341388/01/17کمک آرماتوربند درجه 13622بیرجند06523915082گل محمدرحمانیحسن98
3130351388/01/17کمک آرماتوربند درجه 13662بیرجند065332249632محمد حسینرضائیمجتبی99
3130371388/01/17کمک آرماتوربند درجه 13532بیرجند0650720954373حاجی محمدعلی آباديرضا101
3130381388/01/17کمک آرماتوربند درجه 13702بیرجند06402016870حسینغریبیمسعود102
3130391388/01/17کمک آرماتوربند درجه 13552بیرجند0650544676405رضانخعی پورحیدر103
3145551388/02/06کمک آرماتوربند درجه 13622بیرجند06519293771079محمدشهاباديعلیرضا372
61883221390/06/02کمک آرماتوربند درجه 13622بیرجند06530381617علیبخشیمحمد2830
61883231390/06/02کمک آرماتوربند درجه 13552تهران0066182492678حسنسهرابی سردروديمسعود2831
61883791390/06/03کمک آرماتوربند درجه 13672بیرجند0653319908128غالمرضارضائیمهدي2892
61883811390/06/03کمک آرماتوربند درجه 13502بیرجند0651760658482محمد حسنمیرزائی ابرده سفلیمهدي2893
61883771390/06/03کمک آرماتوربند درجه 13642شهرکرد462223440886قلیاحمدي سورشجانیمسعود2894
61883801390/06/03کمک آرماتوربند درجه 13552بیرجند52397677265غالمرضاطالبیمحمدرضا2895
61883781390/06/03کمک آرماتوربند درجه 13612بیرجند523954599512رضااکبريمهدي2896
61887731390/06/07کمک آرماتوربند درجه 13392گنبدکاوس2030591459196غالمعلیرضائیقربانعلی3044
61887761390/06/07کمک آرماتوربند درجه 13552بیرجند06529698362علی اکبرمنصوري ماهیرودعلی3045
61887791390/06/07کمک آرماتوربند درجه 13582بیرجند5639463627814علییوسفیملک داد3046
61887801390/06/07کمک آرماتوربند درجه 13642نهبندان563992824737رضایوسفیموسی3047
61887711390/06/07کمک آرماتوربند درجه 13482نهبندان56396593611174علی اکبراردونیحیدر3048
61887781390/06/07کمک آرماتوربند درجه 13602نهبندان56398494445علییوسف زهییداله3049
61887771390/06/07کمک آرماتوربند درجه 13612نهبندان5639421266929محمدیوسف زهیعبدالرحیم3050
61887741390/06/07کمک آرماتوربند درجه 13532بیرجند06528740884غالمحسینغریب زادهحسن3051
61887721390/06/07کمک آرماتوربند درجه 13462نهبندان56397354658عبدلدهقانیقربان3052
61887701390/06/07کمک آرماتوربند درجه 13582بیرجند5639453109394ابراهیماربابعلم3053
61887751390/06/07کمک آرماتوربند درجه 13462نهبندان56397819558محمدمحمديبرات3054
61889931390/06/12کمک آرماتوربند درجه 13482بیرجند065050809251موسینخعی پورمحمد3136
61907011390/07/17کمک آرماتوربند درجه 13632نهبندان56399649601محمدجوانبختعباس3376
61907001390/07/17کمک آرماتوربند درجه 13662نهبندان5639934621675محمدجوانبختحسن3377
61920271390/09/09کمک آرماتوربند درجه 13402قاین0888989311107سیدمحمدرضادهقانیسیدماشااله3491
61922461390/09/10کمک آرماتوربند درجه 13432قاین0888998465203زضاحسن پورمحمد3532
61922471390/09/10کمک آرماتوربند درجه 13662قاین0889894515119حسینعباس پورابوالفضل3533
61924441390/09/19کمک آرماتوربند درجه 13712بیرجند52300291290رمضانمیزائی مسکمحمد علی3712
61924431390/09/19کمک آرماتوربند درجه 13682بیرجند06400900440رمضانمیرزائی مسکمهدي3713
61924641390/09/20کمک آرماتوربند درجه 13422بیرجند065050806848محمد علیدستگرديمحسن3731
61925541390/09/29کمک آرماتوربند درجه 13512بیرجند5239411697196محمدطالبینوروز3811
61944771390/11/13کمک آرماتوربند درجه 13532بیرجند06506516509علی براتشاهداديمحمد4019
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61947061390/11/20کمک آرماتوربند درجه 13642قاین088990260724محمد خويعابديمحمدرضا4077
61954361390/12/16کمک آرماتوربند درجه 13602فردوس085955708136محمدرضابراقیمجید4158
1749111391/05/02کمک آرماتوربند درجه 13632بیرجند06519701482126حسن رضاطحانایمان143
1741291391/01/20کمک آرماتوربند درجه 13642بیرجند56399848137حسینهاشمیجواد253
1741301391/01/20کمک آرماتوربند درجه 13632بیرجند523990980610سیدمحمد باقررضويسیدرضا254
1741311391/01/20کمک آرماتوربند درجه 13622بیرجند06520536612عبدالرحمنکامکارمهدي255
1746391391/02/09کمک آرماتوربند درجه 13662بیرجند065332249632محمد حسینرضائیمجتبی325
1740851391/01/17کمک آرماتوربند درجه 13352زابل367020492120618میرعلمبراه مراديحسین385
1742951391/01/21کمک آرماتوربند درجه 13482بیرجند065049011851نظرنخعی پورعباسعلی410
2033371391/10/04کمک آرماتوربند درجه 13432قاین652987475567نصرالهشنگول آبیزجمعه551
2033381391/10/04کمک آرماتوربند درجه 13722قاین65200128900جمعهشنگول آبیزقاسم552
1746741391/02/16کمک آرماتوربند درجه 13542ح2 درمیان523963219736محمدناصمی طبساحمد573
1747151391/02/24کمک آرماتوربند درجه 13652درگز07799682555قنبرعلیالهیابوالفضل639
1747651391/03/07کمک آرماتوربند درجه 13622بیرجند06523915082گل محمدرحمانیحسن653
2036141391/11/11کمک آرماتوربند درجه 13662بیرجند06531825549490حسینامیرآبادي زادههادي1149
2037771391/12/19کمک آرماتوربند درجه 13562قاینات088937845249عزیزالهاسدآباديابراهیم1238
2030691391/08/23کمک آرماتوربند درجه 13642بیرجند52397963511حسینسیروسیعلیرضا1254
2030701391/08/23کمک آرماتوربند درجه 13642بیرجند52397963612حسینسیروسیمحمدرضا1255
1746081391/02/09کمک آرماتوربند درجه 13662کاشمر09025294981175حسینحسنی زادههاشم1389
1746091391/02/09کمک آرماتوربند درجه 13652بشرویه0859961389532علیمحمدي نیک نژادرضا1390
1746111391/02/09کمک آرماتوربند درجه 13672بشرویه0859955151340غالمرضاحسینییاسر1400
1742721391/01/21کمک آرماتوربند درجه 13642قاین08894338603علیرضاکهن سالحسن1417
1742731391/01/21کمک آرماتوربند درجه 13622قاین088941822541غالمرضاصحراییحسین1418
1742741391/01/21کمک آرماتوربند درجه 13702قاین08801052590ابراهیمنیکمرداسماعیل1419
1741281391/01/20کمک آرماتوربند درجه 13662بیرجند065331748453محمد علیخسرويمهدي1470
2034541391/10/26کمک آرماتوربند درجه 13662قاینات0889935157234غالمحسنبرزگرمحسن1753
2037931391/12/19کمک آرماتوربند درجه 13692قاینات08800722960علیحسینیجالل1903
1739871391/01/08کمک آرماتوربند درجه 13542ح7 بیرجند52391452102538محمد رضازلیرانیعبداهللا1943
1746101391/02/09کمک آرماتوربند درجه 13532بشرویه08597995492حسنجنگجواکبر1977
1742701391/01/21کمک آرماتوربند درجه 13632قاین652994527117علیرضاعبداله زادهامین1995
1742711391/01/21کمک آرماتوربند درجه 13632قاین652994564454غالمرضاعبداله زادهحسن1996
1749181391/05/04کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1357بیرجند06512770353922حسنشیبکناصر534
2031501391/09/11کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1357بیرجند06523804761محمدمستمندرضا836
2034231391/10/21کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1354بیرجند0650190165158غالمخلیرانیمهدي1033
2034771391/10/26کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1354مشهد0939667649469محمدمالکی نژادمجید1048
2034591391/10/26کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1354قاینات088964382274رضاعلینجف پورمحمد1058
2036911391/11/21کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1371نهبندان56300299755630029975علیغالمیمحمد1175
2038191391/12/20کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1362قاینات088941934531علینوروزيحسین1263
2038261391/12/20کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1360قاینات088940118736علیحسینیحسین1268
2038271391/12/20کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1355قاینات088937041972عزیزالهاکبريجواد1269
2030731391/08/27کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1334بیرجند06520143566محمدعلیخسروي چهکندمحمدحسین1302
2034441391/10/26کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1353فردوس085873208413رضا قلیصاحبیعلی1749
2034801391/10/26کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1361قاینات08896793044محمدحسینجمالی فرمحمود1755
2034681391/10/26کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1363قاینات08896994882ذبیح الهفروزان مهرعلیرضا1765
2036051391/11/09کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1366بیرجند36219900218879نوراحمدحافظیانامین1837
2038101391/12/20کمک آرماتوربند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1363قاینات08897098582محمدمرادي جینانیوسف1887
3363831389/07/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1338قاینات652985384745حسینابراهیمیاصغر1054
3363841389/07/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1349قاینات95299006678حسینعلیغفاريمحمود1055
3371621389/08/12کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1343بیرجند563970460836حاجیفرزانهکریم1120
3374491389/08/19کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1360قاین088967383722براتمحمد اباديحسین1161
3390031389/10/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1350فردوس0859513920141رمضانپیروزيحسین1474
3392401389/10/16کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1347قاینات088959646811غالمعلیفرجامیمحمد علی1512
3392201389/10/16کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1357قائن0888578121734تقیمراديغالمحسین1554
3400661389/11/17کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1342فردوس0859258025273ابراهیمپردل برونحسین1776
3404511389/11/19کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1362بیرجند06525202001یدالهمسگرانیمجتبی1970
3404561389/11/20کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1367قائنات0889935319250میرزاعلیان پورعلیرضا1978
3416821389/12/15کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1359بیرجند0651850746564حسن رضاحاجی زادهمرتضی2532
3416831389/12/15کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1364بیرجند065323982317محمد حسیننخعیموسی2533
3422721389/12/21کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1355بیرجند0650220013556علیمحمديمحمد رضا2926
3453231390/03/12کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1334بیرجند0651526086393اکبرپیردلمحمد2345
3227381388/09/02کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1348بشرویه08590366853677محمدملهمحمدرضا1423
3230161388/09/10کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1358آبادان1899440976601عبدالسادهعساکرهفرحان1488
3230171388/09/10کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1360مشهد09424903471237سیدمحمدسیدغالمیسیدعلی اکبر1489
3230181388/09/10کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1354مشهد093149955062318حیدرچوپانیهاشم1490
3230281388/09/11کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1356بیرجند0651549418850محمدامامداديرضا1539
3230351388/09/11کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1363بیرجند06519604111154محمد علیسنبلیمحمد رضا1546
3240481388/10/08کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1342بیرجند06530706753غالمحسینزجاجیحسین2044
3242611388/10/16کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1357فردوس0859314561230محمد حسنغالمیمحمد تقی2071
3246071388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1354قاینات088964355547عباسعلیآذرمیحسن2219
3246121388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1365قاین0889934061125عباسعلیاکبريمحمد2224
3246151388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1366قاین0889935157234غلمحسنبرزگرمحسن2227
3246201388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1355بیرجند0650764846786احمدپیشه جواوجانمحمد2232
3246251388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1361قاین08896793044محمدحسینجمالی فرمحمود2237
3246281388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1361کرمان0299272209450عباسجواهري زاده عسکريمحمد علی2240
3246301388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1356قاین088965977121رضا علیچاالکیعلی2242
3246341388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1354قاین08896411292غالمعلیحاجی پورحسین2246
3246351388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1352قاین08896303312غالمعلیحاجی پورنجف علی2247
3246381388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1371بیرجند06402648670موسیحبیبی برکوكادریس2250
3246411388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1341قاینات0888593570583محمدحبیبی برکوكموسی2253
3246481388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1357قاینات088858446649غالمرضادروگرعلی2260
3246491388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1352قاین0889021074183محمددرویشرمضان2261
3246561388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1356قاین08896575648محمدولیزارعاسماعیل2268
3246631388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1362قانیات088969104535محمد حسنشخمگراسماعیل2275
3246681388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1360قاین088967656945غالمعلیصابريعلی2280
3246701388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1363قاینات08896994882ذبیح الهفروزان مهرعلیرضا2282
3246771388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1354مشهد0939667649469محمدمالکی نژادمجید2289
3246781388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1368قاینات08800074190غالمحسینمحمد پورعلیرضا2290
3246851388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1370قاینات08801078550محمدمهر آورامین2297
3246901388/10/22کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1354قاینات088964382274رضا علینجف پورمحمد2302
3247951388/10/24کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1367بیرجند065322201714437ذبیح الهمظلومی گلمجید2307
3248361388/10/26کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1362بیرجند56397427985محمدخانه بادعلی2358
3249461388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1362قاین088941934531علینوروزيحسین2480
3249471388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1359قاین000000000010محمد رضانادريمیرزا محمد2481
3249481388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1361قاین088968497934رضاصائبینادر2482
3249491388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1366قاین0889878471213حسنشرف پورمهدي2483
3249501388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1359قاین088967047129خدارحمسمندريحسین2484
3249511388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1357قاین0888380801379رجبزارعیبرات2485
3249521388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1362قاین0889064016298محمددوستیعلی2486
3249531388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1363قاین088943011165محمددوستیرضا2487
3249541388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1349قاین08893191707حسیندوستیحسن2488
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3249551388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1364قاین08898988127قربانخوشایندناصر2489
3249561388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1362قاین0889069522849رضاخشنودياصغر2490
3249571388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1360قاین088940118736علیحسینیحسین2491
3249581388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1360قاین088940133051محمدحسینیحسن2492
3249591388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1369قاین08800722960علیحسینیجالل2493
3249601388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1367قاین0889902224344علی اکبربراتیعلی2494
3249611388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1355قاین088937042773قربانبارانیحمید2495
3249621388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1363قاین088943013667عزیزالهاکبريامیر2496
3249631388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1365قاین0889900132139عزیز الهاکبريابوالفضل2497
3249641388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1364قاین651199810117غالمرضااسماعیلیعلی2498
3249651388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1356قاین011111111149عزیز الهاسد اباديابراهیم2499
3249661388/10/29کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1358قاین0888490577587اسماعیلآزادعباس2500
3263221388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1360قاین0889051021525یوسفبهشتیانمهدي2874
3263231388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1357قاین6529634096402حسینبهشتیانمهدي2875
3263241388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1355قاین652991973229عباسعلیبیابانی بمرودحسن رضا2876
3263371388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1348قاین652989713513عباسجانی بمرودعلی2889
3263391388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1342قاین65298713724عباسجانی بمرودغالمحسین2891
3263401388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1347قاین652989322940علی گداجعفريحسن2892
3263421388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1361قاین6529684417111غالمعباسجوانشیرحسین2894
3263431388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1360قاین65299331315غالمعباسجوانشیرمحمد رضا2895
3263591388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1348قاین65298982392صاحب دادحجتی زادهحسین2911
3264171388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1362قاین652994198317در محمددري بهمن ابادمسعود2969
3264241388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1356قاین652992475220عباسرضاییعلیرضا2976
3264261388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1354قاین652991509549علیزنگنهحیدر2978
3264541388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1354قاین652991557528حسینغالم حسینیمحمد3006
3264551388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1347قاین652989313131علیغالمحسینی بمرودحسن3007
3264561388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1347قاین652989297415حسینغالمحسینی بمرودعلی3008
3264611388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1356قاین6529693394849جان میرزاقادريرمضان3013
3264761388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1347قاین088978006417غالمحسینکاظمیامیر3028
3265151388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1352قاین652990883850عزیز الهنظريامین اله3067
3265201388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1350قاین6529682521943حسیننوروزي بمرودحسن3072
3265261388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1343قاین652987443734غالمرضاونديعلی اکبر3078
3265321388/12/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1342قاین65298712512باقریاري اردکولمحمد3084

3285401389/01/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1330قاین6529672192107محمدتوکلی نسبمحمد حسن57
3285411389/01/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1354قاین652991544315محمدجانی بمرودعلی58
3285421389/01/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1340قاین652988407659محمد علیحیدريعلیرضا59
3285431389/01/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1325قاین08888806261329حسینروحیغالم نبی60
3285441389/01/09کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1344قاین652987997827علیغالمحسینیحسین61

3292471389/01/17کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1361فردوس0859351297528محمدباقرخادمیحسین173
3294351389/01/21کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1333بیرجند06528044624محمدبرزجیحسن250
3294361389/01/21کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1350بیرجند06528671143علیخسرويحسین251
3294371389/01/21کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1344بیرجند065013895313817غالمرضادالکهعلی252
3294381389/01/21کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1337درمیان52398405983محمد حسینرحیمیحسن253
3294391389/01/21کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1360بیرجند06527558111حسینمختاريعباس254
3299571389/02/14کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1365فردوس0859904148245علیرضاروحی نیاداود462
3299581389/02/14کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1358فردوس085954952618علیرضاروحی نیاکاظم463
3299801389/02/14کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1353فردوس085952536852محمدمقدس فرحسین485
3309501389/03/20کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1359بیرجند06518639611885محمد علیعلی اکبريعلیرضا556
3315601389/04/06کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1363زاهدان36220725126153محمدافغانیسینا600
3318781389/04/13کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1351بیرجند06523727083محمدخوشه چینحسن634
3318821389/04/13کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1338بیرجند06526739456غالمزنگوئیرمضان638
3318841389/04/13کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1353بیرجند06524977801محمدشیرمهنجیمحمدرضا640
3318891389/04/13کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1348درمیان5239432521302حسینمروياحمد645
3335581389/06/11کمک بتن ساز و بتن ریز (درجه 2)1364بیرجند5639953543122محمدخانه بادرضا846
61890231390/06/14کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13662بیرجند06531861349849محمدخسرويحسن3154
61890241390/06/14کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13632بیرجند065194935151محمد حسینناهیديمرتضی3155
61890251390/06/14کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13642بیرجند06531116732403غالمرضانصرآباديسعید3156
61924111390/09/13کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13522بیرجند06528702448علی اکبرخسرويمحمد3652
61924101390/09/13کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13502بیرجند065152195561علیاکبريمحمد3653
61947111390/11/20کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13502قاین0889016429189علیرضارحمانیمحمدحسن4082
61954401390/12/16کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13452فردوس085949881661شعبانصادق زادهمهدي4162
1741341391/01/20کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13612بیرجند52399016008موسیسبزکار تخته جانروح اله139
1741351391/01/20کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13682بیرجند06400559580محمد حسیننخعیمصطفی249
2033421391/10/04کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13492قاین65299006678حسینعلیغفاريمحمود790
2033551391/10/06کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13632بیرجند06519697002082مهديتوانامحسن992
2036311391/11/17کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13612قاینات088968497934رضاصاحبینادر1219
2037781391/12/19کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13562قاینات088937845249عزیزالهاسدآباديابراهیم1239
2034551391/10/26کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13662قاینات0889935157234غالمحسنبرزگرمحسن1754
2035211391/11/01کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13632قاینات088943013667عزیزاهللاکبريامیر1804
1741321391/01/20کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13672قاینات0889935661285محمدبهزادي نژادمهدي2059
1741331391/01/20کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13652قاینات088992323125محمد علیتنومندمحسن2060
61976511391/03/16کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13672بشرویه12اکبريرضا2210
61979521391/03/16کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13492سبزوار595گل میشیحسن2211
619765116/3کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13672بشرویه12اکبريرضا2234
619795216/3کمک بتن ساز و بتن ریز درجه 13492سبزوار595گل میشیحسن2235
2034601391/10/26کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1354قاینات088964382274رضاعلینجف پورمحمد1075
2035411391/11/01کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1362قاینات0889069522849رضاخشنودياصغر1112
2035651391/11/01کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1360قاینات088940118736علیحسینیحسین1130
2035581391/11/01کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1359قاینات088967047129خدارحمسمندريحسین1137
2035381391/11/01کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1366قاینات0889878471213حسنشرف پورمهدي1139
2036561391/11/17کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1362قاینات088941934531علینوروزيحسین1182
2038481391/12/28کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1356بیرجند0651549418850محمدامامداديرضا1286
2033801391/10/17کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1357فردوس0859314561230محمدحسنغالمیمحمدتقی1437
2032021391/09/18کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1348بشرویه08590366853677محمدملهمحمدرضا1502
2034871391/10/26کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1352قاینات08896303312غالمعلیحاجی پورنجف علی1758
2034761391/10/26کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1354مشهد0939667649469محمدمالکی نژادمجید1760
2034651391/10/26کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1356قاینات08896575648محمدولیزارعاسماعیل1766
2035491391/11/01کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1363قاینات088943011165محمددوستیرضا1797
2035691391/11/01کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1369قاینات08800722960علیحسینیجالل1803
2035731391/11/01کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1349قاینات08893191707حسیندوستیحسن1810
2036551391/11/17کمک بتن ساز وبتن ریز درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1355قاینات088937042773قربانبارانیحمید1847
3167441388/04/16کمک برقکار درجه 13682بیرجند06400408710سهرابالجورديعلی614
3167451388/04/16کمک برقکار درجه 13662بیرجند065326055566محمدقلیبیوكیاسر615
3168051388/04/16کمک برقکار درجه 13562فردوس08595413471غالمعلیمحمديفرامرز675
3168061388/04/16کمک برقکار درجه 13592فردوس08595538762غالمعلیمحمديحامد676
3168071388/04/16کمک برقکار درجه 13622فردوس0859359824416علیاستواريحسین677
3370351389/08/11کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1357بشرویه0859829731156غالمحسینآکیعلی1112
3370361389/08/11کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1354بشرویه08598068632عباسحاجیمهدي1113
3370371389/08/11کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1366بشرویه0859964752869علیحسینی نژادمحمد مهدي1114
3370381389/08/11کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1369بشرویه08500365500850036550رضاحسینی نژاد محبتیمحمد1115
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3370391389/08/11کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1372بشرویه08500989390850098939محمد تقیعطار بشرویهمحمود1116
3370401389/08/11کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بشرویه08500228860850022886غالمرضاعمیديرسول1117
3370411389/08/11کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1369بشرویه08500368280850036828محمدنوروزي علی آبادعلی1118
3370421389/08/11کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1371بشرویه08500816960850081696عباسکیانیفرامرز1119
3383961389/09/15کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365بیرجند065333903311محمدخسرويعلیرضا1319
3383971389/09/15کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400095490غالمرضاصادقیمحمد1320
3392771389/10/19کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1352درمیان52392204511256علی اکبراحمديداود1588
3392781389/10/19کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1363بیرجند06519668511797حسنسموئیمحمد حسین1589
3392791389/10/19کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1356بیرجند0650739061116محمدمؤمنیحسن رضا1590
3402001389/11/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1362بیرجند06519341411558محمد علیجویديمرتضی1809
3401891389/11/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1353بیرجند065015236015158سید محمد علیاصغريسید علی1847
3401901389/11/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1366بیرجند06531693298168رضاامیرآباديحسین1848
3401911389/11/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1353بیرجند065015260315182محمد علیچاحوضیعبداله1849
3401921389/11/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1358بیرجند0651831830258نادعلیخسرويمحمد1850
3401931389/11/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1362بیرجند06526507242علیجاندري شورابامین1851
3401941389/11/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1366قائنات0889925127100غالمرضادشتی چاهکمحمد1852
3401951389/11/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400004110محمدشمسیمصطفی1853
3401961389/11/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1366بیرجند06532930385علی جانعسکرياحمد1854
3401971389/11/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1367بیرجند06400036640محمدعلی نژادایمان1855
3401981389/11/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1367بیرجند06532478501367عباسغالمیمهدي1856
3401991389/11/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند0653096119847محمد علینمکینحسن1857
3408131389/11/28کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1352فردوس085966272114حسینآخونديرضا2160
3408141389/11/28کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365فردوس08598825191626غالمحسینزمانی بیدسکانجابر2161
3408151389/11/28کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1363فردوس0859367411200محمدحسنیعقوب زادهمهدي2162
3416321389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1356بیرجند065017961721غالمرضااسپکیحسین2482
3416331389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400992460علیامیرآباديمحمد2483
3416341389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1354بیرجند06524990822محمد علیاکرامی مقدمامیر2484
3416351389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند065324276115محمدتاجدار اکبرآبادسلیمان2485
3416361389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1360زاهدان362169322110محمدتجلیلیحمید2486
3416371389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند0651984564217حسینجنت آباديمهدي2487
3416381389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1360بیرجند52396361092محمدحسنیاحمد2488
3416391389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1361بیرجند06523885412محمد تقیحیدرياحمد2489
3416401389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1351بیرجند0650614631324غالمحسینخسرويعلیرضا2490
3416411389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1353بیرجند0650614682329غالمحسینخسرويغالمرضا2491
3416421389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400652360فریدوندستگرديمسعود2492
3416431389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400382980محمدعلیرمضانیحسین2493
3416441389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365بیرجند06531560146837ابراهیمروبیاتیمحمد2494
3416451389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1354بیرجند0650196521336محمدعلیسبزه کارغالمرضا2495
3416461389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1362بیرجند06522572332غالمرضاضابطیابراهیم2496
3416471389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1359اسفراین06396209579علی اکبرعلیزادهشهاب2497
3416481389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1347بیرجند0650667875293غالمرضاقلندري مقدمحسین2498
3416491389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400241140غالمرضاگلناريحمید2499
3416501389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1355تهران00615480307168غالمرضامحمد دوستحمیدرضا2500
3416511389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1361بیرجند0651901561873محمدمحمدیاناحسان2501
3416521389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند06533073570محمدمحموديحسین2502
3416531389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1366زاهدان362183670511562علیمالئیحسن2503
3416541389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1353تهران00725795956675محمدهاشمی گازارسعید2504
3416551389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1357تهران00728860052316محمدهاشمی گازارمسعود2505
3416561389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1348بیرجند523922514194حبیب اله خانکاظمیغالم سرور2506
3416571389/12/14کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1370بیرجند06401933660رجبکمیلیمرتضی2507
3420991389/12/18کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1361بیرجند06520525516علیکیانیمحمد2798

3429711390/01/15کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1367فردوس085995170758علی اکبرمحموديمیثم78
3429711390/01/15کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1367فردوس085995170758علی اکبرمحموديمیثم134
3433301390/01/27کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1356بیرجند0651520940421محمدعلی نژادغالمرضا549
3433301390/01/27کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1356بیرجند0651520940421محمدعلی نژادغالمرضا551
3436881390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1360بیرجند088892035080حسنبذرافشانعلی محمد926
3435971390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365بیرجند06532799140653279914غالمحسینفوداجیمرتضی927
3435891390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند065333141164محمدحسین آباديمجید928
3435981390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1355بیرجند0651801869641محمد حسینقلندري مقدممحسن929
3435951390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1363بیرجند06519650471616سید هاديفاطمیسید علی930
3435931390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1360بیرجند06522981926یوسفسلطانیمحمد931
3435871390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند563995065125قاسماکبريجواد932
3435911390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1367بیرجند0653284020112مظفرخیرآباديمهدي933
3435961390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365بیرجند06531479886034محمدفوداجیحسین934
3435881390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند06530996491200حمیدرضاپورغالمیصادق935
3435991390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1361بیرجند065264619041مختارمولويمحمود936
3435851390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1367بیرجند065332566559محمداحمدي نسبمحمود937
3435861390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند06531119592431رمضانافشار نسپحسن رضا938
3435921390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1359بیرجند06525115115براتسبزه کارحسین939
3435901390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1359بیرجند06525102312مظفرخیرآباديمحمد940
3435941390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400829810علی اصغرشیخگیحسین941
3436001390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1353بیرجند06506425971188غالمرضاکرمی بجدعلیرضا942
3436881390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1360بیرجند088892035080حسنبذرافشانعلی محمد1060
3435851390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1367بیرجند065332566559محمداحمدي نسبمحمود1071
3435861390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند06531119592431رمضانافشار نسپحسن رضا1072
3435871390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند563995065125قاسماکبريجواد1073
3435881390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند06530996491200حمیدرضاپورغالمیصادق1074
3435891390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند065333141164محمدحسین آباديمجید1075
3435901390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1359بیرجند06525102312مظفرخیرآباديمحمد1076
3435911390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1367بیرجند0653284020112مظفرخیرآباديمهدي1077
3435921390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1359بیرجند06525115115براتسبزه کارحسین1078
3435931390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1360بیرجند06522981926یوسفسلطانیمحمد1079
3435941390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400829810علی اصغرشیخگیحسین1080
3435951390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1363بیرجند06519650471616سید هاديفاطمیسید علی1081
3435961390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365بیرجند06531479886034محمدفوداجیحسین1082
3435971390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365بیرجند06532799140653279914غالمحسینفوداجیمرتضی1083
3435981390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1355بیرجند0651801869641محمد حسینقلندري مقدممحسن1084
3435991390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1361بیرجند065264619041مختارمولويمحمود1085
3436001390/01/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1353بیرجند06506425971188غالمرضاکرمی بجدعلیرضا1086
3437771390/02/01کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364فردوس08599398125حبیب الهرجائیعلی1209
3437781390/02/01کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1363فردوس08596889338غالمرضافیضیمهدي1210
3437771390/02/01کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364فردوس08599398125حبیب الهرجائیعلی1233
3437781390/02/01کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1363فردوس08596889338غالمرضافیضیمهدي1234
3439241390/02/06کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1361بیرجند06520528862علیلطف اللهیمحمد صادق1465
3439241390/02/06کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1361بیرجند06520528862علیلطف اللهیمحمد صادق1550
3441611390/02/13کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365بیرجند523998492126سلیمانکارگرمهدي1668
3441611390/02/13کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365بیرجند523998492126سلیمانکارگرمهدي1680
3447941390/03/01کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1355بیرجند5639440015291حسینسلطانیمحمدرضا1975
3450071390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1358بیرجند0651837979873غالمکیانی زنوكعلی2019
3450051390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1352بیرجند06520437476محمد علیمحمدي روبیاتعلی اکبر2020
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3450011390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1363بیرجند06529004534سید محمدرضاخراشادیزادهسید سعید2021
3449991390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1345بیرجند06523624617رضابراتیعلی اکبر2022
3450031390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1370درمیان52300195910غالم حسینرمضانیبهروز2023
3449981390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365بیرجند06531429615532ارجمندابوالحسن نژادنوید2024
3450001390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1351بیرجند0651119057557عیسیچاجیعلیرضا2025
3450021390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1353بیرجند06526853151مظفررضائیاحمد2026
3450061390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1359بیرجند52398952116حفیظمنوچهريمحمد2027
3450041390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1348گرگان22696873712حسینشکروئیموسی2028
3450661390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400172740محمدمحمديمهدي2029
3450671390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1360بیرجند06523870633محمدنوگیدريحسن2030
3450661390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400172740محمدمحمديمهدي2138
3450671390/03/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1360بیرجند06523870633محمدنوگیدريحسن2139
3455731390/03/21کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1366بشرویه0859963837777محمدرضاخوش بیانمحمد2504
3456091390/03/24کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1370بیرجند06402101550محمداکبري مقدممسعود2519
3456101390/03/24کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1357قاینات0888798873892ابراهیممحمد آباديمحمدرضا2520
3456101390/03/24کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1357قاینات0888798873892ابراهیممحمد آباديمحمدرضا2522
3456561390/03/31کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1347بیرجند06508736102126محمد اسماعیلهاشمی گازارمنصور2529
3212411388/08/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1369بیرجند06401196110حبیباهللابراتیحمیدرضا1102
3212421388/08/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1371بیرجند06402516170محمدبنده کارابراهیم1103
3212451388/08/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1366شوسف523997042145علیرضاجمال زییمهدي1106
3212461388/08/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400267290رجبخاتمیمجید1107
3212501388/08/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1371بیرجند06402749510محمدناصرصادقی درمیانسامان1110
3212511388/08/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1367بیرجند065327508045محمدضعیفمهدي1111
3212551388/08/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1369بیرجند08300346250محمدرضامهدویانجعفر1115
3212561388/08/03کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1356بیرجند0650644387115میرزامحمدکرامتی اصلحسین1116
3226241388/08/30کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند0653095805816نوراحمدخسرويفاروق1364
3226411388/08/30کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1340ح 3 درمیان523984953629غالمعلیترابی فردعلی1381
3230191388/09/10کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1372فردوس08500990990سیدنجفمهدي پورسیدقاسم1491
3230201388/09/10کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1366فردوس085993796820مصطفی قلیبخشی زادهرضا1492
3230211388/09/10کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1371فردوس08500957610محمدرضاخانیمجتبی1493
3232121388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1358بیرجند0651008832466غالمعلیطالبیمحمدرضا1602
3232131388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1366بیرجند06531837209607ناصرمساح شوکت آبادمسلم1603
3231851388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1361درمیان523978538470غالم احمدخلیلی نوقابغفار1609
3231901388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1350درمیان52391853602076ذبیح الهعبداللهی طبسعزیزاهللا1614
3232001388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365مشهد09446981588097رمضانجهانیمحمدهادي1624
3232011388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند563996301836حسینرضائیاسماعیل1625
3232021388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364مشهد09448341403542سیدهاديسیديسید محمد1626
3232031388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364کاشمر090260057511علی اکبرصبوري جردويهادي1627
3232041388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365تهران04536495995169اسحاققنبريمنصور1628
3232051388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1369مشهد09209161810غالمحسنکریمی سرابیمجتبی1629
3232061388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1361بیرجند06519049351211ذبیح الهمظلومی گلمهدي1630
3232071388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364زاهدان36217452702449غالمرضامهموئیمحمدامین1631
3232081388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364مشهد09446625114514عباس علیمهموئیوحید1632
3232091388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند06351113632372محمدنخعیمرتضی1633
3232101388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365مشهد09465286085770علیهراتی خالصامید1634
3232111388/09/16کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365مشهد094583315610128محمودیوسفی پورروح اله1635
3233291388/09/18کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365بیرجند06531487986115محمداحمدي شوکت آبادحمید1655
3237001388/10/01کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1353زاهدان3621312935566علی اکبرباقريحمیدرضا1799
3240771388/10/08کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1372نهبندان56300364405630036440حسنقنبريمصطفی2023
3240781388/10/08کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1372نهبندان56300362465630036246نادعلیموسائیمحسن2024
3240791388/10/08کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1372نهبندان56300504785630050478غالمرضانخعیاحسان2025
3245571388/10/20کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1372فردوس08500954250850095425ذبیح الهخالصیمحمد2153
3245591388/10/20کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1372فردوس08500967070850096707علیصف آراجواد2155
3247911388/10/24کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1363بیرجند065017881517807عباسکدخدائیمحمد2347
3248101388/10/26کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1352ح1 درمیان523954331318حاجی حسنبوستانیمحمود2361
3256421388/11/15کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1370فردوس08500558910850055891عبد الرضارضانیامحمد2566
3256431388/11/15کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1371فردوس08500742310850074231سیف الهفدایی نودهمیثم2567
3269491388/12/15کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1361ح7 بیرجند523978516348رسولیعقوبیمحمد علی3197
3270701388/12/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1371خاش37101240010صفر علیعسکرياحمد3204

3282921389/01/08کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1361بیرجند06519133572048محمدعلیاسماعیل آباديحسن1
3282931389/01/08کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400996450حسینکاهنیهانی7

3292941389/01/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1361ح7 بیرجند52396380397علیزینلیعبدالرحمان169
3298381389/01/26کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1366بیرجند06531844419679محمدزنگوییحامد391
3298391389/01/26کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1349قائنات08896058904محمد علیساالريپرویز392
3298401389/01/26کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1365سربیشه0653337299191محسنقربانیداوود393
3298411389/01/26کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1370بیرجند06402394470علینیازيمصطفی394
3315621389/04/06کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1360بیرجند56392679844639مجیدواعظیعلیرضا589
3317961389/04/09کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1364بیرجند06531194373179محمدرضاآخونديمحمدحسین604
3327981389/05/18کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1363بیرجند56398013282علی اکبرساالريجعفر737
3335111389/06/07کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1363بیرجند06519656751679نور محمدکارگرمهدي814
3341321389/06/17کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1357زاهدان3621146318215علی اکبرصنعتیمحمود861

61880031390/05/30کمک برقکار ساختمان (درجه 2)1350فردوس08596594715رجبعلیجهانیغالمرضا2786
61883251390/06/02کمک برقکار ساختمان درجه 13302بیرجند06508695831756محمدرضاهاشمیعلی اکبر2833
61883861390/06/03کمک برقکار ساختمان درجه 13552مشهد0940812169631غالمرضاطوقیمحمد2897
61883871390/06/03کمک برقکار ساختمان درجه 13492بیرجند06522899086خداورديغالمیمحمد2898
61883891390/06/03کمک برقکار ساختمان درجه 13692بیرجند06401354120غالممالکیقاسم2899
61883841390/06/03کمک برقکار ساختمان درجه 13652بیرجند06531530666542مهديخونیکیعلی2900
61883901390/06/03کمک برقکار ساختمان درجه 13632بیرجند06521259482محمدکاظمیابراهیم2901
61883881390/06/03کمک برقکار ساختمان درجه 13632بیرجند06519664421756قربانقربانیمحمد علی2902
61883831390/06/03کمک برقکار ساختمان درجه 13612بیرجند0651895839301حسینحسن زادهعابد2903
61883851390/06/03کمک برقکار ساختمان درجه 13652بیرجند06531597147202یادگاررمضانیعلیرضا2904
61883821390/06/03کمک برقکار ساختمان درجه 13522بیرجند0651773466202رضااسماعیل آباديمهدي2905
61884331390/06/03کمک برقکار ساختمان درجه 13672ایرانشهر35915991158714علیعباس آبادياحسان2906
61918391390/09/06کمک برقکار ساختمان درجه 13462بیرجند5639383542190علیکوهستانیمحمد3463
61919841390/09/09کمک برقکار ساختمان درجه 13522ح1 درمیان523954349636کادرسنیانعبدالرئوف3496
61919831390/09/09کمک برقکار ساختمان درجه 13692ح1 بیرجند06401575720640157572علیتربی فردمحسن3497
61920811390/09/10کمک برقکار ساختمان درجه 13622قاین0889067708667محمدحسینکاملمحمدي مهدي3538
61920801390/09/10کمک برقکار ساختمان درجه 13662قاین08898525102474غالمرضاشافعیمحمدعلی3539
61920831390/09/10کمک برقکار ساختمان درجه 13552قاین65299190745شجاعکیانیاسماعیل3540
61920821390/09/10کمک برقکار ساختمان درجه 13662قاین0889894450113علیرضاکهن سالمحمد3541
61922521390/09/10کمک برقکار ساختمان درجه 13352گلوگاه57994781931536عابدینمحمدآباديمجید3542
61924871390/09/21کمک برقکار ساختمان درجه 13662قاینات088992506294علی اصغررحمتیابوالقاسم3740
61924851390/09/21کمک برقکار ساختمان درجه 13662بیرجند06531746248698علیدل زندهمحمد3741
61924831390/09/21کمک برقکار ساختمان درجه 13702درمیان52300182750محمدباقريحسین3742
61924881390/09/21کمک برقکار ساختمان درجه 13492بیرجند5239396655597محمد حسینسلمانیاسماعیل3743
61924811390/09/21کمک برقکار ساختمان درجه 13632تهران00749809635138محمد علیاصغريمحمود3744
61924821390/09/21کمک برقکار ساختمان درجه 13682بیرجند06400731150محمد علیاصغريمصطفی3745
61924861390/09/21کمک برقکار ساختمان درجه 13692بیرجند06401522600محمدرضارجبیمهدي3746
61924841390/09/21کمک برقکار ساختمان درجه 13692مشهد09209719210عیسیحسین پورمجتبی3747
61924891390/09/21کمک برقکار ساختمان درجه 13562قاینات0888825714811رضاشاديمحمد3748
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61924941390/09/23کمک برقکار ساختمان درجه 13632فردوس08595848112علیعربنوراله3760
61924931390/09/23کمک برقکار ساختمان درجه 13532فردوس9859528332103حسنخیريمجتبی3761
61927371390/09/30کمک برقکار ساختمان درجه 13422بیرجند523974518813عبدالهعسکري نوزادمحمد علی3828
61927361390/09/30کمک برقکار ساختمان درجه 13652بیرجند06531271703953غالمرضاگیوکیمجتبی3829
61927351390/09/30کمک برقکار ساختمان درجه 13622بیرجند52399062389اسماعیلیوسفیرضا3830
61927341390/09/30کمک برقکار ساختمان درجه 13632بیرجند52399104319اسماعیلیوسفیمحمد نعیم3831
61934881390/10/19کمک برقکار ساختمان درجه 13552فردوس0859305910238علی اکبرروفعلی3937
61934871390/10/19کمک برقکار ساختمان درجه 13582فردوس0859323536627حسینرزم جومجید3938
61947131390/11/20کمک برقکار ساختمان درجه 13542قاین0889026416234محمدعلیگلکار مقدممحمود4083
61947121390/11/20کمک برقکار ساختمان درجه 13552قاین08896470218غالمرضاتنومندخالقداد4084
61954411390/12/16کمک برقکار ساختمان درجه 13602فردوس0859339130116غالمرضابنی اسد آیسکعباس4163
61954451390/12/16کمک برقکار ساختمان درجه 13592فردوس08587101101594محمدحسنمالکیعباس4164
61954461390/12/16کمک برقکار ساختمان درجه 13512فردوس085951705514غالمعلیمطلبیمحمدرضا4165
61954441390/12/16کمک برقکار ساختمان درجه 13672فردوس0859913600194غالمحسینعباسیمهدي4166
61954431390/12/16کمک برقکار ساختمان درجه 13722فردوس08501057730عباسرمضانیمسعود4167
61954421390/12/16کمک برقکار ساختمان درجه 13702فردوس08500564540علی اکبررضائیمحسن4168
1741431391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13572بیرجند06526333903حسندانایی نیاعلی172
1741441391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13662بیرجند065318817110053محمدحسنخسروي هویگانمجتبی173
1741471391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13662بیرجند0653333501273علیاعتمادي نیامحمد174
1741481391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13572تهران00715053011530علی رضاکاریزکارفردمحمد175
1741491391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13722بیرجند06403235710غالمرضاسعیدنیاسامان176
1741501391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13662بیرجند065326252350خدابخشلطیفی فردهادي177
1741551391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13642بیرجند06531017401410محمدرضاسوریانمهدي178
1741561391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13692بیرجند06401071250علیرضاکارگرحسن179
1741571391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13692بیرجند06401805660برات الهعباسیمصطفی180
1741581391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13652بیرجند06531444075676غالمرضارسولیداوود181
1741611391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13692بیرجند06401524910علی محمدنوروزينعیم182
1741641391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13432گرگان212134433084محمدصالحی نظام آبادياحمد183
1741651391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13502دیپلم0651763711789محمدصالحی نظام آباديبهرام184
1742431391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13662مشهد094474760413027برات الهفوالديمهدي187
1748951391/04/28کمک برقکار ساختمان درجه 13652قاینات088994491138علیغیابیرضا188
1746581391/02/13کمک برقکار ساختمان درجه 413622بیرجند5639617594427محمدعربعلیرضا189
2031761391/09/15کمک برقکار ساختمان درجه 13662بیرجند06531837209607ناصرمساح شوکت آبادمسلم202
1741451391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13652بیرجند065328471358حسنحاجی آباديکاظم316
1741461391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13672بیرجند5239970912230حسینفالححمزه317
1741511391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13642بیرجند065325524134ابراهیمگل آسامهدي318
1741521391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13672بیرجند065320742511978نظر علیکاظمیحسین319
1741531391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13672بیرجند065320165611401محمد حسینبرزگريمهدي320
1741541391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13652بیرجند065329174436علیجانعباسیحسن321
1741591391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13642بیرجند06531057971815علیرضاعلی آباديعادل338
1741601391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13692مشهد09210981890علیمرتضويرضا339
1741621391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13532زاهدان362130786959حسنذوقیمحمد340
1741631391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13652بیرجند523996798942حسینسحر خیزجالل341
2031861391/09/16کمک برقکار ساختمان درجه 13612درمیان523978538470غالم احمدخلیلی نوغابغفار837
2031661391/09/12کمک برقکار ساختمان درجه 13582بیرجند0651008832466غالمعلیطالبیمحمدرضا848
2034361391/10/26کمک برقکار ساختمان درجه 13632بیرجند065017881517807عباسکدخدائیمحمد1024
1751171391/07/12کمک برقکار ساختمان درجه 13582بیرجند0650949153393محمدخسروياهللا مراد1098
1751181391/07/12کمک برقکار ساختمان درجه 13572بیرجند0651093971146حجیاله یاريمحمد1099
2037561391/12/12کمک برقکار ساختمان درجه 13502درمیان52391853602076ذبیح الهعبداللهی طبسعزیزاهللا1228
1740021391/01/08کمک برقکار ساختمان درجه 13592ح7 بیرجند523963541260نور احمدساالري طبسعبدالمجید1348
1740031391/01/08کمک برقکار ساختمان درجه 13622ح7 بیرجند52396397117کریمساالري دستگردعبدالوهاب1349
1740041391/01/08کمک برقکار ساختمان درجه 13592ح3 درمیان523989536821علی جانموسائیعبدالعزیز1350
1742771391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13432قاین0888997558112سیدحسنفقیهسیدمحمود1409
1747261391/02/25کمک برقکار ساختمان درجه 13632قاین0889074844269محمدصادقمقنیمحمدعلی1410
1742781391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13552قاین088964736420محمودصانعی پورعباس1411
1742841391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13672قاین088988649076غالمعلیعلیپور مظلقجواد1412
1742851391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13642قاین0889836681891علی جمعهرضائیمحمد1413
1742861391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13642بیرجند06531163142867محمدسیاحمحمدرضا1414
1742871391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13652تهران007872564121692حسن خورضائیمهدي1415
1740581391/01/09کمک برقکار ساختمان درجه 13482بیرجند06530791841محمد حسینمحمديحسن1458
1741411391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13662بیرجند065319150210386حسنزارعیامیر1516
1741421391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13622بیرجند52399080792درمحمدکشتگرحسین1517
2036001391/11/08کمک برقکار ساختمان درجه 13562بیرجند0650644387115میرزا احمدکرامتی اصلحسین1838
1747341391/02/25کمک برقکار ساختمان درجه 13642ح6 بیرجند523997604144ابراهیمکاوسیخلیل اهللا1944
1747351391/02/25کمک برقکار ساختمان درجه 13672ح7 بیرجند06400869340640086934ابراهیمکاوسیمحمد1945
1740051391/01/08کمک برقکار ساختمان درجه 13622ح7 بیرجند523968746323علی اکبربجدياسماعیل1946
1746141391/02/09کمک برقکار ساختمان درجه 13462بشرویه08590412473338رحمت الهصادقی دختعلی1971
1746151391/02/09کمک برقکار ساختمان درجه 13582اهواز17536608661937عباسعلیصفرائیروح اله1972
1742751391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13662تربت حیدریه65099213082258بازمحمدطایفه بهلولیرمضانعلی1984
1742761391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13592قاین088939194725محمدرحمتیحسن1985
1742791391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13662قاین088988615642ابراهیمزحمتکارمهدي1986
1742801391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13502قاین08893259951علیرضاذوکی نژادحمید1987
1742811391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13702قاین08800956280محمدعلیمحمدي پوراحسان1988
1742821391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13682قاین08800043810غالمحسینکارگرزادهمجتبی1989
1742831391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13672قاین0889898685160غالمحسینحسین پورمحمد1990
1742881391/01/21کمک برقکار ساختمان درجه 13632تایباد074957309024بازمحمدطایفه بهلولیعلیرضا1991
1747371391/02/26کمک برقکار ساختمان درجه 13682قاین08800045510عباسزابلیعلی2004
1741361391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13672بیرجند065323430915666قدرت الهصبورمجتبی2044
1741371391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13712بیرجند06402557110حسناسماعیلیمهدي2063
1741381391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13682بیرجند06400762620حسینمدديمحمد2064
1741391391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13682بیرجند06400749440حبیببراتیعلی2068
1741401391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13632بیرجند06525227505محمد حسینیوسفینجف2069
1741661391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13602بیرجند06526409829علیمالئیمهدي2127
1741671391/01/20کمک برقکار ساختمان درجه 13652بیرجند065329343715علیمالئیمحسن2128
1748901391/04/25کمک برقکارساختمان درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1366بیرجند065326055566محمد قلیبیوكیاسر456
1748621391/04/19کمک برقکارساختمان درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1362فردوس0859359824416علیاستواريحسین484
1748571391/04/19کمک برقکارساختمان درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1368بیرجند06400408710سهرابالجورديعلی491
1748931391/04/25کمک برقکارساختمان درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1359فردوس08595538762غالمعلیمحمديحامد522
2030961391/08/30کمک برقکارساختمان درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1340ح3درمیان523984953629غالمعلیترابی فردعلی557
3360961389/07/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345فردوس085949650327رضاکارگرحسین956
3360971389/07/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360فردوس0859562522234غالمرضانصیرنیاحسن957
3360981389/07/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359فردوس0859328457388حسینعرب نژادجواد958
3360991389/07/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357مشهد093398184816760علیزرین لعل حسین آباديحسن959
3361001389/07/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352فردوس0858728036256براترمضانیعلی اکبر960
3361011389/07/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365فردوس0859920313345حسیندولت شناسمهدي961
3361021389/07/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354فردوس08595426537حسنحجی اسمعیل زادهنعمت962
3361031389/07/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1368فردوس08500016410حسنبنی اسديحامد963
3361041389/07/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند06526938228محمدبخشیعیسی964
3361051389/07/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354قاینات088964449714محمدرضاافتاده کرقندغالمرضا965
3361631389/07/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند0651684501541غالمآبشتننادر987
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3363931389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338قاینات652985384745حسینابراهیمیاصغر1013
3363941389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338قاینات652985385546رضا قلیابراهیمیمحمد علی1014
3363951389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354قاینات652991514154غالم رضااسماعیلیمحمد علی1015
3363961389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345قاینات652988410662اکبرپاکاري آبیزعید محمد1016
3363971389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352قاینات652990904471علی جانجانیرضا1017
3363981389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346قاینات652988860850حسنحسنی آبیزعلی اصغر1018
3363991389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348قاینات652989658928غالم علیحسینیغالم حسین1019
3364001389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359قاینات65296840011069ابراهیمدالکهعلی1020
3364011389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340قاینات5239409013138عباس علیرشیدمحمد1021
3364021389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350قاینات65297216659محمد گداشبانی کبودانحسین1022
3364031389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366قاینات6529955569232جمعهشنگولکاظم1023
3364041389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343قاینات652987475567نصراهللاشنگول آبیزجمعه1024
3364051389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339قاینات652985797449محمد جانعبد اهللا زاده ابیزعلی رضا1025
3364061389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358قاینات65296513301696غالم رضاعبداهللا زادهمحمد1026
3364071389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346قاینات65298909041محمد کلوخغالمیعلی محمد1027
3364081389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350قاینات652990227951حسنگردوییابراهیم1028
3364091389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362قاینات652994167369غالم رضاگندمکارمحمد1029
3364101389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344قاینات65298784835غالم عباسمحمدي آبیزمحمود1030
3364111389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338قاینات65298573972غالم حسینیاريعلی ترخ1031
3364121389/07/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339قاینات652985762114غالمعلییاريغالم حسین1032
3364311389/07/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بیرجند0651287030464حسننخعیاحمد1059
3364321389/07/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336بیرجند06528152861شیرمحمدملک آبادي زادهصفرعلی1060
3364331389/07/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334بیرجند06529501089محمدمحمد زادهغالمحسین1061
3364341389/07/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند06524571931نوروزترش آبیمحمد1062
3364681389/07/25کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند0650213981314محمد مهديرومنجانیعلیرضا1071
3364691389/07/25کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بیرجند56399105854سهرابدره کیعلی1072
3364701389/07/25کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بیرجند06519097751696سید عباساسماعیل زادهسید علی1073
3374431389/08/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348قاین08893089261رمضانسلطانی نوغابعلی1155
3374591389/08/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336بیرجند06520188411علیجانخسروي گیوشادقدرت1166
3374601389/08/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346بیرجند06522861945ابراهیمنخعیمحمد حسین1167
3376451389/08/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند065138289039نوروزحسینیاکبر1200
3376461389/08/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بیرجند0651106427530رمضانحسینی بیژائمحسن1201
3376471389/08/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357بیرجند0651406633904نوروزحسینی چشمه زنگیحسین1202
3376481389/08/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بیرجند065138305655نوروزحسینی چشمه زنگیمحمد رضا1203
3376491389/08/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1369بیرجند06401883210640188321نوروزحسینی چشمه زنگیمهدي1204
3376501389/08/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند06530417135ملنگکریمی زادهمحمد رضا1205
3377801389/09/01کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344بیرجند065203250811حاجیعباسی گیوشادعلی اکبر1221
3381201389/09/10کمک بناي سفت کار (درجه 2)1367فردوس0859909281214حسن رضاافسونکاظم1270
3381211389/09/10کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364فردوس085993820412حسینظهیريیاسر1271
3380921389/09/10کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343فردوس085949099811علیرحیمی سه قلعهجعفر1281
3380931389/09/10کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338فردوس085946143214رجبهادي نیامحمد1282
3381271389/09/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359نهبندان56399162914سهرابدره کیعباس1288
3381281389/09/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361نهبندان56399221099محمد حسیندره کیعلی1289
3381291389/09/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345بیرجند06524766271محمددزگیمحمد حسین1290
3381301389/09/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351بیرجند06521112892رمضانمعماريغالمرضا1291
3383331389/09/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363زاهدان36220725126153محمدافغانیسینا1296
3383341389/09/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350نهبندان5639462280679حسنذوالفقاريمحمد1297
3384191389/09/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بشرویه0859850781161علیتازه بهارمهدي1330
3384201389/09/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بشرویه0859809935165علی اکبرصادق زادهمحمد1331
3384331389/09/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343بیرجند065260426911حسینعلیدوستعلی1378
3387881389/09/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362فردوس085957520645محمدآژمیراكابوطالب1431
3389821389/10/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351تربت جام0731702141150علی اکبرپورسلطانیحسن1461
3389831389/10/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352بیرجند5639462671718علی اکبريصادقیحسین1462
3390041389/10/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361فردوس0859569128256رضاسمعیانمحمد1475
3390481389/10/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356تربت حیدریه07012864821371سیف اهللاکاظمیحسین1477
3392321389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند065282666010شیر علیملک آبادي زادهمحمد1504
3392331389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1332بیرجند065216325421محمد علیفریدونیغالمحسین1505
3392341389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345درمیان5239351732515محمد عظیمشخم گراحمد1506
3392351389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351بیرجند0651769485575محمد حسنسموئیابوالفضل1507
3392361389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1335بیرجند06520799891حسنرمضانیعلی1508
3392371389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند06520901922حسنرمضانیرضا1509
3392381389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند5639389494336حسنجعفريمحمد1510
3392391389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336بیرجند0650252012355غالمحسیناکبريمحمد حسین1511
3392121389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند065296542313عباسوثوقی نسبحبیب1546
3392131389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1330بیرجند065200912313علینصرتی گلمحمد1547
3392141389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346بیرجند06530768359حسینمراديمحمد1548
3392151389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351بیرجند5239341230377علی اکبرفارسیجواد1549
3392161389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند52395978391عبداهللاعبدلیاحمد1550
3392171389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334بیرجند065216777211محمدعباسیانغالمرضا1551
3392181389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366بیرجند0653343728228حسینجاللیمحمد1552
3392191389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بیرجند06526346211محمداکبريحسین1553
3392461389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355ح7 بیرجند52392214561356محمد کلوخآئینمحمد رضا1558
3392471389/10/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353ح2 درمیان523958793029محمدکلوخآئینغالمرسول1559
3392701389/10/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340فردوس08590398893202محمدرمضانی چاهکغالمرضا1582
3392711389/10/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336فردوس085923605687حسینشکسته بندمحمود1583
3392721389/10/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358فردوس085869032210052حسینصبوريعلی1584
3392731389/10/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بجستان56299086857علی اکبرفرامرزياحمد1585
3392741389/10/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349فردوس0859283453161شعبانکارگر باغستانیمحمدرضا1586
3393551389/10/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356فردوس08596721078حجی رضاخوشیجواد1626
3395171389/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1335قاین08891995312قاسمحکیمی نیارمضان1647
3395211389/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334قاین08891926696حسینطاهريخلیل1651
3395221389/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343قاین0888998181175غالمعلیعالمیمحمد حسین1652
3397111389/11/04کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341فردوس0859480682103حسنسمیعیانرضا1675
3399841389/11/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348درمیان52395847618محمدسرورتیبیغالمرسول1708
3399881389/11/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361ببیرجند52395964252رحیمرمضانی فورگرحمان1712
3400551389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344بیرجند0651177091211محمد علیکاهنیعلی1765
3400641389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345فردوس08596517216محمدحسینبراتیغالمرضا1774
3400711389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344قاینات088957661033غالمرضاخجستهخدابخش1781
3400751389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337نیشابور10630313032ابوالقاسمخورشیدي کامرودمحمدحسین1785
3400801389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337تخت جلگه64496887188حسینرمضانیمحمد1790
3400821389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338فردوس085946017730حسینرمضانی چاهکعلی1792
3400861389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339فردوس0859246728174غالمحسینعصاريمحمدعلی1796
3400881389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356فردوس085967308139محمدعلیفرديحسن1798
3400911389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1333طبس08398151073غالمرضالطفیغالمحسین1801
3402181389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363قاینات08896969696محمد علیتنومندرضا1868
3402191389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند065030219229رحمنتوحیدي نسبمحمدرضا1869
3402201389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند523978979725ابراهیمجانیاسماعیل1870
3402211389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357بیرجند0650995181393محمد حسینحاجی پورمحمدرضا1871
3402221389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357بیرجند56399135767حاجی عباسحقیقت کارعلی1872
3402231389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1367بیرجند065323152015388عباسحیدري مفردمحمد1873
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3402241389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363قاینات088981238114علی جمعهخسرويابراهیم1874
3402251389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343بیرجند5239289761340برات الهخسرويمحمد1875
3402261389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359درمیان52393779282011نظرخسروي بنمرودصادق1876
3402271389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348بیرجند065117476720علیدادور نژادمحمد حسین1877
3402281389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند5639671361191محمدحسیندره کیحسین1878
3402291389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353بیرجند0651782791361حسیندیمی مقدممحمود1879
3402301389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355بیرجند065211589610علی اکبرزارعیغالمحسین1880
3402311389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344بیرجند065273680717غالمرضاسبزه کارمحمد1881
3402321389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364قاینات088996076313سلیمانطالبیعلی1882
3402331389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بیرجند52395885462عبداهللاعبدلیمحمد حسین1883
3402341389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند06526526119حسینعلی دوستمهدي1884
3402351389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357زاهدان3621357319877محمد حسنقاسمی مقدممحسن1885
3402361389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366قاینات0889965315124غالمعباسمحمديعلی1886
3402371389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند06527506804حسینمعصومی نسبابراهیم1887
3402381389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358فردوس08586893169952علیمهريمحمدرضا1888
3402391389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352بیرجند06523730622علینخعی نژادمحمود1889
3402401389/11/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند06520539553حسنوظیفه شناس شهرستانکمهدي1890
3402661389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند06530679412اسدالهبرزچیحاجی1913
3402671389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1333بیرجند06528041603رمضانبشگزيرضا1914
3402681389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341بیرجند06528394874سید غالمبهدانیسید ابوالفضل1915
3402691389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند065218156270محمدجاللیغالمرضا1916
3402701389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336بیرجند0651665957375رجبعلیحسن پورعلی1917
3402711389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1333بیرجند06520774632رمضانحسین پورعلی1918
3402721389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1327بیرجند065255099115علیرضاحسینیمحمد1919
3402731389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353بیرجند065121524272اسدالهخیريعباسعلی1920
3402741389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند523957755220عبدالهصوفیمحمد1921
3402751389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341بیرجند065219295511ذبیحعابدینیمحمدرضا1922
3402761389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1332بیرجند065216354850اکبرعارفیانغالمرضا1923
3402771389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360بیرجند06530884855غالمرضاعلیزادهاحمد1924
3402781389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337بیرجند52398397199سید تقیفاطمیسید محمد1925
3402791389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350درمیان5239425183380نورالهمختارياحمد1926
3402801389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352بیرجند065049019359نظرنجفی پورموسی1927
3402811389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند065218722626محمدرضاکرمانیشیر محمد1928
3403571389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1367بشرویه08599691771311محمدتقیعطار بشرویهاکبر1966
3403581389/11/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بشرویه0859748057186عبدالحسینعطار بشرویهمحمد تقی1967
3405071389/11/23کمک بناي سفت کار (درجه 2)1335قاین0888583907499حسینحجتی رادغالمرضا2019
3405081389/11/23کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355قاین08893709073غالمعلیغالمیمحمد2020
3405091389/11/23کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353قاین088963931019حجی ابراهیمناتوانموسی2021
3405621389/11/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364فردوس0859918262140حسنعلیبهروزمحمدمهدي2068
3408161389/11/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بجستان56298778018حبیبسهیلیرضا2163
3408171389/11/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357فردوس0859313409114محمدرضامحمدپورمحسن2164
3410261389/12/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348قائن088930531531محمد کلوخعلی نژادبرات2229
3414171389/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359ح2فردوس085955453821نادرصالحی کامرودحسین2478
3414181389/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359ح1فردوس0859330699611محمدهوشیارعباس2479
3419001389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند0651338131628اسماعیلایوبیمحمدرضا2571
3419011389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337بیرجند06520258841حسنبراتیحسین2572
3419021389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334بیرجند06520787883مرادبراتیمحمد2573
3419031389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند06524648662علی اکبربوشاديعبدالحسین2574
3419041389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344تربت حیدریه070151123035غالمحسنپازشیحیی2575
3419081389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند06524653668اسدالهچهاردهیذبیح اله2579
3419101389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند52397441656غالمدزگیمحمد2581
3419111389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1332بیرجند06521644815حاجیدهقانیمحمد2582
3419121389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند5239492360414محمد علیراسیرحیم2583
3419131389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند065218537122غالمرحمانیحسین2584
3419141389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337بیرجند0651486300551علیزحمتکشمحسن2585
3419151389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند0651337852600محمد ایوبسپاسیمحمد2586
3419161389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338نهبندان563987670013محمد حسینستاري نیاحجی محمد2587
3419191389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337بیرجند06521782191محمدرضاشبانیحسن2590
3419201389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند065235483116مصطفیصحراگردمحمد2591
3419211389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند523973744414ابراهیمصفريمحمدرضا2592
3419221389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351بیرجند06527448771نوروزعبداله زادهمحمد2593
3419231389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بیرجند0650196600344محمدعبدالهی روبیاتحسین2594
3419241389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341بیرجند065219281536غالمعظیمیحسن رضا2595
3419261389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347بیرجند06522883831علیغالمیشامحمد2597
3419291389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346بیرجند06508734242109محمد علیقربانیمحمد2600
3419301389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند06521997553غالممحمد دوستحسن2601
3419311389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند0650630246331جاللمحمديیحیی2602
3419331389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347بیرجند0651324025239نورالهمختاريضیاء2604
3419341389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349درمیان5239257930212حاجیمددي طبسمحمد2605
3419371389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند065258531022نوروزنوروزيعباس2608
3419381389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343بیرجند065220305122حسیننیک پیحسن2609
3419391389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند52397758775حاجییوسفیعلی2610
3418861389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند065223956067رحمنمحمدپورمحمدناصر2633
3417441389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364بیرجند0651986761437غالمرضااحمد زادهعبداهللا2638
3417451389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند06526300305عباساللهیاسماعیل2639
3417461389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند065246696611الهیارامینی نسبمحمدرضا2640
3417471389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355بیرجند065223660147غالمرضااکبرشاهیعلیرضا2641
3417481389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353بیرجند0650333292437حسنعلیاکبريتیمور2642
3417491389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1367بیرجند523998108656سید ولی الهحسینیسید مجتبی2643
3417501389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349بیرجند56397370932علی اکبرخدادادقربان2644
3417511389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360بیرجند065186926981عباسعلیخسرويحسین2645
3417521389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358درمیان5239336687502اسماعیلخسرويحکیم2646
3417531389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند06518160091033عباسعلیخسرويعلی2647
3417541389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بیرجند0651159105161اسداهللاخسروي طناكعلی2648
3417551389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند0651158869137موسیخسروي طناكعید محمد2649
3417561389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345مشهد55395113282302ابراهیمرسولی خورعلی اکبر2650
3417571389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351بیرجند06526847262رمضانرمضانیمحمدرسول2651
3417581389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348بیرجند06520386215کلوخ حسنزراعتگر شهرستانکغالمرضا2652
3417591389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360بیرجند06518801651171غالمحسینضمانیمهدي2653
3417601389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بیرجند563979363515حبیبضمیريعلی اصغر2654
3417611389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بیرجند06525003589ذبیح اهللاعلی آباديمحمد2655
3417621389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند0650915429359حسینعلی دوستمحمد2656
3417631389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند06523789353محمدغالمی اولعلیرضا2657
3417641389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند06524599517حسینعلیقربانی کالته میر علیخداداد2658
3417651389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349بیرجند52398757414حسنقنبرياحمد2659
3417661389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357مشهد09428459431034محمدمحمديرضا2660
3417671389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352بیرجند06530821344غالممحمديمحمد2661
3417681389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بیرجند065309084610حسینمراديمهدي2662
3417691389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363درمیان52397944318محمد ابراهیممرتضائیمهدي2663
3417701389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند523993255741حسیننوري طبسمهدي2664
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3417711389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند065226177934عباسعلینیک پیحسین2665
3417721389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346بیرجند06508730922076محمد ابراهیمهاشمی نژاد گازارمهدي2666
3417731389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345بیرجند0651179785229محمد حسینکوچیمحمدرضا2667
3417741389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366بیرجند06531783609072محمدیوسفیاسماعیل2668
3417751389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1367بیرجند065336970087محمدیوسفیرضا2669
3417761389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند065309445010محمدیوسفیعلیرضا2670
3419631389/12/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351بیرجند06522291663حاجیدهقانیمظفر2781
3421281389/12/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند06530694056حسینعباسیابوطالب2831
3421291389/12/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1335نهبندان5639388730262حاجیقاسمیمحمد حسن2832
3422121389/12/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350ح2فردوس085951281930علیآراستهمحمد2908
3422131389/12/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354فردوس085953344166علیعلی پورحسن2909
3422141389/12/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352فردوس08595228148اسمعیلنوروزيمحمد2910
3422731389/12/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بیرجند06519113461853محمددهقانیعلی2927
3423301389/12/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355ح7 بیرجند52391879912338براتاحمد زاده طبسعطا محمد2969
3424381389/12/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند06521824105حسنربیعیغالمرضا2992
3424391389/12/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند06521875873محمدرجبیمحمدحسین2993
3424401389/12/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1335بیرجند06521718187لطفعلیزرنگحسین2994
3425831389/12/25کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366بیرجند065325973532میرزاحسننخعیعلی3006
3425641389/12/25کمک بناي سفت کار (درجه 2)1367بشرویه08599702131415محمدروایتیاحمد3022
3425651389/12/25کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بشرویه0859811727344محمدرضامیرودنگحسین3023
3425801389/12/25کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341بیرجند065219347133غالمرضاجهانگردحسن رضا3038

3428371390/01/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند06520251451محمدعباسیانرحمت اله25
3429721390/01/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346فردوس08595031784محمدرضایزدانیعلی79
3429721390/01/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346فردوس08595031784محمدرضایزدانیعلی135
3432621390/01/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بیرجند56397245601محمدرضائیمحمدرضا377
3432621390/01/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بیرجند56397245601محمدرضائیمحمدرضا472
3433041390/01/25کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365ح2 فدوس0859929043142اسماعیلبیدلعلی رضا514
3433041390/01/25کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365ح2 فدوس0859929043142اسماعیلبیدلعلی رضا548
3433311390/01/27کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362فردوس08595748144حبیبحجی زادهجواد550
3433311390/01/27کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362فردوس08595748144حبیبحجی زادهجواد552
3435001390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند065269536110حسنخسروي تاجکوهعلی684
3435011390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند06522820911غالم شاهخانه بادعلی685
3434971390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337بیرجند06527235512علیدهقانیابراهیم686
3434991390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337بیرجند065234248511حسیندستی گرديرمضان687
3434981390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344بیرجند52396274605حاجیدشتی علی آبادابراهیم688
3435061390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346بیرجند52391428662304علیبراتیغالمرضا689
3435021390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344بیرجند06520992381غالم حسینحاجی زادهیوسف690
3435031390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340درمیان52398506077محمد اسماعیلتقی زادهمحمد691
3434951390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند065258228111غالم حسنغالمیمحمد692
3434961390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند52396212687محمد ایوبسپاسیعلی اکبر693
3435071390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1330بیرجند06530551373عیسیالوانیمحمد694
3434931390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348طبس52391915302690عیسیناصريبرات695
3434921390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337بیرجند065201935814غالمرضاکیانی چهکندرجب696
3435051390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1332نهبندان5639388706259محمد علیبرکیعبدالرحمان697
3434941390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند0650237153118محمدنادي حسن آبادرستم698
3435041390/01/28کمک بناي سفت کار (درجه 2)1335بیرجند06520173391علیبیابانیشیر محمد699
3435101390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348بیرجند06528626162محسنبهدانیپرویز881
3435121390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1335قائنات0888899491121علیرضاحسینیغالمرضا882
3435211390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند52393722761486محمودعلی پورابوالحسن883
3435241390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336بیرجند06524430014علیقربانی نژادیداهللا884
3435201390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334بیرجند06530590613حسینعربیرمضان885
3435281390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341بیرجند0650755944250محمدحسینکاردانمختار886
3435221390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341بیرجند06508915111594محمدعلیقربانیغالمحسین887
3435161390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343بیرجند065220098213مهديصبحیمحمدعلی888
3435181390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347بیرجند5239492115389ابراهیمصفريعلی889
3435171390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند06522819236محمدحسینصردي زیدغالمحسین890
3435261390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند0650756371294محمدمراديرضا891
3435151390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348نهبندان56399028251حسینسنجريموسی892
3435111390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند06524550346محمدعلیچهکندکیقدرت893
3435141390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند965152206472شاهمراددهقانیحسین894
3435231390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344بیرجند52398628773عزیزقربانیمحمدرضا895
3435271390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1332بیرجند065216328924حسیننیک پیعلی896
3435251390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359قائنات52393778712006محمدحسینمحمديعیدمحمد897
3435131390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند065274452412رسولخوش رفتارمحمدرضا898
3435191390/01/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340درمیان523962311230رمضانعباسی طبسغالم رسول899
3438551390/02/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1370ح2درمیان52300142105230014210محمد حسیندرویشی طبساحمد1302
3438541390/02/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363ح7بیرجند52396895636درویشدرویشیعلی اکبر1303
3438531390/02/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362ح5بیرجند523978934724محمدخسرويیاسین1304
3438531390/02/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362ح5بیرجند523978934724محمدخسرويیاسین1372
3438541390/02/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363ح7بیرجند52396895636درویشدرویشیعلی اکبر1373
3438551390/02/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1370ح2درمیان52300142105230014210محمد حسیندرویشی طبساحمد1374
3439611390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند06525225482حسینمالداري بهلولی احمديمحمد1466
3439261390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بیرجند06522341862ناصرایوبیحسین1467
3439321390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند56399151713غالمبهروزيامین1468
3439251390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند0650220129567غالمرضااکبر زادهحسین1469
3439371390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند52396398924غالمرسولجانیاحمد1470
3439451390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357بیرجند52396336571حسینرستمیشکراهللا1471
3439671390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366بیرجند065329129943مختارکاردانامین1472
3439271390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند06523899962منصوربانوئیعلی1473
3439601390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365نهبندان563994868134غالممؤمنی نژادحسن1474
3439651390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند06522578447علینیک پیمهدي1475
3439641390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366بیرجند065319382310618محمد حسیننایبیعلیرضا1476
3439511390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361نهبندان5639674725130حسنسنجريمحمد1477
3439541390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343بیرجند523958099526محمودصالحی فورگغالمرسول1478
3439351390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344بیرجند06520977821احمدتوحیدي پورحسین1479
3439461390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345بیرجند06526086552حجی محمدرضائیعباس1480
3439571390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334قاینات08895170106علیعباسیمحمدرضا1481
3439561390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353بیرجند0651066425528حسنصمیمی نیاکاظم1482
3439401390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند52397894797غالمحسینخسرويمجید1483
3439291390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360بیرجند563974051510عبدالرحمنبرکیمحمد حسین1484
3440751390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1323فردوس085959464512میرزاپردل برونغالمحسین1485
3440721390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354فردوس085953247141خان جانرمضانی چاهکمحمد1486
3440711390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346فردوس08596538976عیديزمانیغالمرضا1487
3440681390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1331فردوس0858903644717حجیهادي بیدسکانمحمدرضا1488
3440701390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342فردوس085925572743حسینصفائیمحمدعلی1489
3440691390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337فردوس085962753511محمدحسننادريمحمدعلی1490
3440661390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338فردوس085963285738محمدکریمی بیدسکانغالمحسین1491
3439631390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند06523845362نوروزمحمديمحمود1492
3439431390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360بیرجند06525130932محمددانشیابراهیم1493
3439481390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند52391454312560احمدساالريمحمد1494
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3439471390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند523959903311احمدساالريحامد1495
3439501390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364بیرجند065328241912محمدسلیمانیسعید1496
3439681390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357بیرجند06510479861411محمد علیکاظمیعباس1497
3439381390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360درمیان52396362911فقیرحسنیاحمد1498
3439411390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بیرجند523978504136نجماخسروي نوقابعبداهللا1499
3439521390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366بیرجند5239962881259حبیب اهللاشمس نوقاباحمد1500
3439621390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355قاینات08896542552محمدمحمدآباديعلی1501
3439551390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بیرجند5239426090471حسنصحراگردمحمد1502
3439531390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند52399832163محمد حسنصالحیمحمد1503
3439581390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364بیرجند5239933421128غالمرسولعباسی طبسابراهیم1504
3439361390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353بیرجند06526228111عیسیتوسلی کیامحمد اسحاق1505
3439311390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند06526553191محمدرضابنگرغالمحسین1506
3439301390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366بیرجند523996189183غالمرضابشگزيحسین1507
3439331390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353بیرجند06527461117سید رضابوريسید حسین1508
3439441390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355بیرجند523976870614ابراهیمرسانیرضا1509
3439491390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1367بیرجند06400008430محمدسفالبنديمسعود1510
3439391390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349بیرجند06522203552محمد حسینخاتمی فردعلیرضا1511
3439591390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337بیرجند06522773655محمد حسینغالمیمحمد1512
3439421390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336بیرجند06523413652علیرضاخسروي نیامحمد حسین1513
3439341390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند52399106507محمدتقی زادهمحمود1514
3439661390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348بیرجند06524874401سید علیهاشم آباديسید محمد1515
3439281390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند06523721045حسینبذريحسن1516
3440731390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1333فردوس08589242421699محمدرمضانی اکبريحسین1517
3440741390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339درگز077864876125علیرضاذوالفقاريذوالفقار1518
3440671390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347فردوس0859277054225سیدعلی اکبروزیري محبوبسیدعلی1519
3440761390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336فردوس085945211519علیامیريرضا1520
3440771390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342فردوس0859257940265عباسآشوريمحمدرضا1521
3439251390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند0650220129567غالمرضااکبر زادهحسین1551
3439261390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بیرجند06522341862ناصرایوبیحسین1552
3439271390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند06523899962منصوربانوئیعلی1553
3439281390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند06523721045حسینبذريحسن1554
3439291390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360بیرجند563974051510عبدالرحمنبرکیمحمد حسین1555
3439301390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366بیرجند523996189183غالمرضابشگزيحسین1556
3439311390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند06526553191محمدرضابنگرغالمحسین1557
3439321390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند56399151713غالمبهروزيامین1558
3439331390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353بیرجند06527461117سید رضابوريسید حسین1559
3439341390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند52399106507محمدتقی زادهمحمود1560
3439351390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344بیرجند06520977821احمدتوحیدي پورحسین1561
3439361390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353بیرجند06526228111عیسیتوسلی کیامحمد اسحاق1562
3439371390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند52396398924غالمرسولجانیاحمد1563
3439381390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360درمیان52396362911فقیرحسنیاحمد1564
3439391390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349بیرجند06522203552محمد حسینخاتمی فردعلیرضا1565
3439401390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند52397894797غالمحسینخسرويمجید1566
3439411390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بیرجند523978504136نجماخسروي نوقابعبداهللا1567
3439421390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336بیرجند06523413652علیرضاخسروي نیامحمد حسین1568
3439431390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360بیرجند06525130932محمددانشیابراهیم1569
3439441390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355بیرجند523976870614ابراهیمرسانیرضا1570
3439451390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357بیرجند52396336571حسینرستمیشکراهللا1571
3439461390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345بیرجند06526086552حجی محمدرضائیعباس1572
3439471390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند523959903311احمدساالريحامد1573
3439481390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند52391454312560احمدساالريمحمد1574
3439491390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1367بیرجند06400008430محمدسفالبنديمسعود1575
3439501390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364بیرجند065328241912محمدسلیمانیسعید1576
3439511390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361نهبندان5639674725130حسنسنجريمحمد1577
3439521390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366بیرجند5239962881259حبیب اهللاشمس نوقاباحمد1578
3439531390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند52399832163محمد حسنصالحیمحمد1579
3439541390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343بیرجند523958099526محمودصالحی فورگغالمرسول1580
3439551390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بیرجند5239426090471حسنصحراگردمحمد1581
3439561390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353بیرجند0651066425528حسنصمیمی نیاکاظم1582
3439571390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334قاینات08895170106علیعباسیمحمدرضا1583
3439581390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364بیرجند5239933421128غالمرسولعباسی طبسابراهیم1584
3439591390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337بیرجند06522773655محمد حسینغالمیمحمد1585
3439601390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365نهبندان563994868134غالممؤمنی نژادحسن1586
3439611390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند06525225482حسینمالداري بهلولی احمديمحمد1587
3439621390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355قاینات08896542552محمدمحمدآباديعلی1588
3439631390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند06523845362نوروزمحمديمحمود1589
3439641390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366بیرجند065319382310618محمد حسیننایبیعلیرضا1590
3439651390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بیرجند06522578447علینیک پیمهدي1591
3439661390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348بیرجند06524874401سید علیهاشم آباديسید محمد1592
3439671390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366بیرجند065329129943مختارکاردانامین1593
3439681390/02/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357بیرجند06510479861411محمد علیکاظمیعباس1594
3441421390/02/10کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343بیرجند06524714201حسناکبريکماچ علی1655
3441591390/02/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349بیرجند06530799151ترخ علیجعفريمحمد1669
3441601390/02/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند065293341650ولی الهساالريحسین1670
3441591390/02/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349بیرجند06530799151ترخ علیجعفريمحمد1672
3441601390/02/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند065293341650ولی الهساالريحسین1673
3443941390/02/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357فردوس085954853814رجبعلیزارعیعلی1722
3443931390/02/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364فردوس085991055519محمدرمضانی چاهکصادق1723
3443931390/02/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364فردوس085991055519محمدرمضانی چاهکصادق1766
3443941390/02/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357فردوس085954853814رجبعلیزارعیعلی1767
3447951390/03/01کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365نهبندان5639932902503حسینناروئیاصغر1976
3450991390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1333بیرجند06520137916علیجانخسروي گیوشادغالمرضا2031
3450901390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1335درمیان523961705818غالمآزورعید محمد2032
3451001390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند06520885701سید علیرضويسید حاجی2033
3451051390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بیرجند06520940413غالمرضامحمديمحمد علی2034
3451011390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345بیرجند06520344213محمد حسنعبدالهی کاریزنومسعود2035
3450981390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1333درمیان523965886232محمدخسرويفیض محمد2036
3451041390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334شیراز22919754042676فقیهلک زائیاکبر2037
3450971390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند06520269153محمد حسنحاجی پور چهکندكمحمد2038
3450951390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334بیرجند0651018791162محمدجعفريمحمد علی2039
3450911390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346بیرجند06530758814حسینالوانیمحمد حسین2040
3450941390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337بیرجند06525805726خان جانجبارياحمد2041
3450961390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345بیرجند5239073767388محمد حسینچهکنوئیعلیرضا2042
3451061390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند06527253848غالم رضامهدياسماعیل2043
3451071390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند065218313113حسیننیک پیعباسعلی2044
3450921390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343بیرجند065216844615علیرضاامیرآبادیزادهحسن2045
3450931390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344بیرجند523974954114علیبشگزيعباس2046
3451021390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند52396232793عیسیغفاري علی آبادمحمد عظیم2047
3451031390/03/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1317بیرجند065213215424اکبرغیرتیشیر محمد2048
3451971390/03/07کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360ح2 درمیان52396374318اسماعیلساالري علی آبادعبدالغفور2213
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3453141390/03/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355فردوس0858838753177اسماعیلحسنیانمهدي2303
3453151390/03/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349فردوس085950749136حبیب الهحسینیعلی2304
3453261390/03/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند0650698347183محمد علیدهنوییمحمد2346
3453281390/03/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند0650808673748علیمرادشاهیمحمود2347
3453271390/03/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341بیرجند065015173915096دادخداذاکريامین2348
3453241390/03/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند065032837132محمد علیچهکندکیحسینعلی2349
3453251390/03/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336بیرجند065217429947رضا قلیحاجی زادهمحمد حسن2350
3453291390/03/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347بیرجند06523675697غالمرضاعادلیمحمد امین2351
3454111390/03/16کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357بیرجند06526337149مختارخروجیعلیرضا2388
3455241390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353بیرجند0650942159179محمدزنگوئیموسی2423
3455291390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360درمیان523978117616حسیننظام خواهاحمد2424
3455281390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364بیرجند06531013091366حسن رضاماژانیابراهیم2425
3455261390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند52397925691سلیمانسلطانیعبدالرحیم2426
3455211390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364بیرجند523997742980علی اکبرامینیرسول2427
3455221390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند06532785784عید محمددهقانیجواد2428
3455301390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365بیرجند06531495226188عباسعلینیک پیاحمد2429
3455271390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1369بیرجند06401002280غالمرسولعباسی طبسحامد2430
3455231390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند0650825365144علیروزيغالمرضا2431
3455251390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348بیرجند0650611233803محمدسلحشورغالمرضا2432
3455311390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357بیرجند065073089526محمدکجینیعلی2433
3455201390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بیرجند56399144831محمداعرابیحسین2434
3455421390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند06520549191محمد حسنزنگوئیمهدي2435
3455421390/03/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند06520549191محمد حسنزنگوئیمهدي2446
3456061390/03/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند065235498113حیدر علیبیکیمحمد حسن2505
3456051390/03/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند06527343161غالمرضامهجورهحسین2506
3458251390/04/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366فردوس085994715789ابراهیمشهریاري خانکوكمجتبی2564
3457891390/04/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345بیرجند5239117810510حسینرستمیمحمد2565
3176391388/05/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343بیرجند06512067412303محمدحسینسلمانی موداصغر713
3176401388/05/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بیرجند0651900654783محمدآرامجوعلی اکبر714
3176411388/05/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348بیرجند06528614156حیدرعلیابراهیم آباديمحمد715
3176421388/05/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند523964225740حسینگزنديعلیرضا716
3194691388/06/26کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351ح2 درمیان52396302756محمدراز پنهانعبدالعظیم998
3194701388/06/26کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356ح5 بیرجند0651424062981اسداهللایکه خانیمصطفی999
3194711388/06/26کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343ح7 بیرجند523962567010علینصر الهی دستگردعبدالرحیم1000
3194721388/06/26کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344ح2 نهبندان56398378613حسینخسرويمحمد1001
3197221388/06/31کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بشرویه08598357411رمضانعلیباقريحسن1052
3197431388/07/01کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بیرجند52367739815رجبرجبی نوقابرحمدل1060
3217621388/08/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بیرجند0650567447385حسینبنده کارمحمدعلی1128
3217631388/08/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355درمیان523988495122محمدبیابانگردمهدي1129
3217641388/08/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بیرجند0650768175260فیض محمدپورصالحیعلی اصغر1130
3217651388/08/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند06522962385علیجانیمحمد1131
3217661388/08/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360خوسف06522978383حسینرمضانیمحمدرضا1132
3217671388/08/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360نهبندان56399170241ولیکاظمی پورعلی1133
3217681388/08/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360بیرجند5639441895108غالممالئیمحمد1134
3220561388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند06524508228حسینزمانیغالمرضا1186
3220571388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند06521818802زمانده جومحمدحسن1187
3220581388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334بیرجند065243666810محمدامینی نسبغالمرضا1188
3220591388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند06524563911سیدمحمدهاشم آباديسیدرضا1189
3220601388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337بیرجند06520205692محمدعلیمحمدزاده قصبهمحمد1190
3220611388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند06528221264غالم حیدرمحمدي بیژائممحمد1191
3220621388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349بیرجند5239516227412غالم عباسرازيجمشید1192
3220631388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند06520863492محمدعباسیعباس1193
3220641388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بیرجند06521146283مرادرضائیمحمدحسین1194
3220651388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1329بیرجند06527121262غالمیوسفیعباس1195
3220661388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344بیرجند065296207624فداحسینیزدانیحسین1196
3220671388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348بیرجند06529643625فداحسینیزدانیرمضان1197
3220681388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1332بیرجند06521642183خدابخشنخعیرضاقلی1198
3220691388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1330بیرجند0888787782382حسینجوقه ساالرعلی محمد1199
3220701388/08/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند0650698347183محمدعلیدهنويمحمد1200
3222311388/08/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349درمیان523987595225مرتضیمیريقنبر1227
3222321388/08/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341بیرجند06520927054علیلطفیعلی اکبر1228
3222331388/08/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365بیرجند06531417855414محمدعلیدريحسین1229
3222341388/08/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند06525114812محمدحسینرجبیمحمدرضا1230
3227081388/09/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353بشرویه0859801561204حسینارفعیعلی1393
3227101388/09/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351بشرویه085978955176علیاژدريحسین1395
3227131388/09/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362بشرویه0859857751255محمدعلیایازمحمد1398
3227161388/09/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358بشرویه0859834905224محمدعلیایازمهدي1401
3227221388/09/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355ببشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي1407
3227351388/09/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365بشرویه0859962067600حسنملهحسین1420
3227371388/09/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348بشرویه08590366853677محمدملهمحمدرضا1422
3227391388/09/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353بشرویه0859802353283سیدحسنهاشمیانسید عباس1424
3230221388/09/10کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357فردوس085954530120جعفرقلیخسرويحجت1494
3230261388/09/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352درمیان523976248119اسماعیلاسد الهی نوغابالهداد1537
3230271388/09/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338درمیان06525822063غالمرضااکبريعلی1538
3230311388/09/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351بیرجند06531164892884غالم رضاخزاعی اسفزارمحمد رضا1542
3230371388/09/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334بیرجند06524353781رضاقاسمی اسفهرودمحمدحسین1548
3230401388/09/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بیرچند06519168082394محمدیوسفیحبیب اهللا1551
3231271388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360ح2فردوس0859561771159ناصراسعدهعلی1566
3231281388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362ح2خواف076965400236در محمدبا کمال الجیمحمد حسن1567
3231291388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359ح1خواف076962472310در محمدباکمال الجیعلی محمد1568
3231301388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354ح2بیرجند0650949099387محمدبراتی تاجکوهعلی1569
3231311388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360ح1گناباد0919360416559محمد علیبسکاباديامین1570
3231321388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363ح3قائنات08897020559عباسعلیبنی اسديغالمرضا1571
3231331388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1370ح2فردوس08500626910حسنپیروزمرتضی1572
3231341388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350ح2فردوس0859513920141رمضانپیروزيحسین1573
3231351388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339ح2فردوس085946827566غالمرضاجمعگیاحمد علی1574
3231361388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341ح2فردوس085948054289غالمرضاجمعگیحسن1575
3231371388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364خواف076990730126نظام الدینحاج بدخیعبد الرحمن1576
3231381388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352ح2فردوس08588095163697براتحبیبیحسن1577
3231391388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352ح2فردوس085952358685رمضانخالصیغالمحسین1578
3231401388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359ح2فردوس08588088543631رمضانخالصیمهدي1579
3231411388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349ح2فردوس085950995896براتدولت شناسرحمت اله1580
3231421388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357ح2فردوس08595483332علی اکبررجبیهادي1581
3231431388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357ح2فردوس085954670592عبدالهروحی نیاعباس1582
3231441388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363ح2فردو س0859583368206رضاسمیعیانحسن1583
3231451388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359ح2مشهد09388676522662سید عباسشفاهی رادسید هادي1584
3231461388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1368ح2فردوس08500239710حسنطحانمجتبی1585
3231471388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360ح2فردوس085956084866رمضانعباس پورجواد1586
3231481388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336ح2فردوس085944915710عباسقلیعباس پوررمضان1587
3231491388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363ح2فردوس0859583880258رمضانعباس پورمحمد رضا1588
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3231501388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362ح2فردوس085957513627موسیعلی پورمحمد رضا1589
3231511388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1370ح2مشهد09215356430سلیمانمجاور صوفیامید1590
3231521388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356ح2فردوس0859543811123غالمعلیمراديغالمرضا1591
3231531388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1333ح2فردوس08594355983سید احمدمهدي پورسید رضا1592
3231541388/09/12کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352ح2فردوس085873159210داوودمیرزائیسید رضا1593
3234431388/09/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357ح2فردوس085954530120جعفرقلیخسروي بغدادهحجت1675
3234441388/09/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342فردوس08596448046عباسمرادي خانکوكمختار1676
3234451388/09/19کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360فردوس08595636181حسننباتیعلیرضا1677
3235271388/09/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند06520283733محمدعباسی حسین آبادمحمدحسن1714
3235291388/09/24کمک بناي سفت کار (درجه 2)1328مشهد55398347473عباسعلیکوهی خورقربانعلی1716
3240491388/10/08کمک بناي سفت کار (درجه 2)1335بیرجند06524392099ابراهیمپرویزي فرموسی2045
3240501388/10/08کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند563971408563حسینفرزانهحمید2046
3240511388/10/08کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362نهبندان56397989394اسحقمحمديابراهیم2047
3246061388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354قاین088964355547طاهرآذرمیحسن2218
3246091388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344قاین088873913364غالمعلیابراهیمیفرجعلی2221
3246101388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359قاین08896690584اکبراکبريابوالفضل2222
3246111388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365قاین0889934061125عباسعلیاکبريمحمد2223
3246161388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366قاینات0889935157234غالمحسینبرزگرمحسن2228
3246191388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355بیرجند0650764846786احمدپیشه جو اوجانمحمد2231
3246261388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361قاین08896793044محمد حسینجمالی فرمحمود2238
3246271388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361کرمان0299272209450عباسجواهري زاده عسکريمحمد علی2239
3246311388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356قاین088965977121رضا علیچاالکیعلی2243
3246331388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354قاینات08896411292غالمعلیحاجی پورحسین2245
3246421388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341قاینات0888593570583محمدحبیبی برکوكموسی2254
3246471388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1368قاین08800226390حسیندرودگر فردمحمد رضا2259
3246501388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352قاین0889021074183محمددرویشرمضان2262
3246551388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356قاینات08896575648محمدولیزارعاسماعیل2267
3246581388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1367قاین0889935750294ابراهیمزراعتکارحسین2270
3246641388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362قاین088969104535محمد حسنشخمگراسماعیل2276
3246671388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360قاین088967656945غالمعلیصابريعلی2279
3246711388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363قاینات08896994882ذبیح الهفروزان مهرعلیرضا2283
3246871388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360بیرجند0651877229877عباسمهرنیامحسن2299
3246881388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند065016595016517عبدالهمیرزایی عباس آبادعلی2300
3246891388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354قاین088964382274رضا علینجف پورمحمد2301
3246921388/10/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357قاینات08887286111768علی محمدوقاريعلیرضا2304
3248501388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342قاین65298712512باقریاري اردکولمحمد2384
3248511388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339قاین65298584667باقریاريغالمحسین2385
3248521388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343قاین65298766188شاه مرادکامکار دالکهعلیرضا2386
3248531388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343قاین652987443734غالمرضاونديعلی اکبر2387
3248541388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351قاین73128534443005براتوحید پورحسن2388
3248551388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350قاین6529682521943حسیننوروزي بمرودحسن2389
3248561388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354قاین65299153031حسیننوروزيمحمد رضا2390
3248571388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352قاین652990883850عزیز الهنظريامین اله2391
3248581388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359قاین111111111110محمد رضانادريمیرزا محمد2392
3248591388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359قاین088939518723علی اکبرقندي نوقابمهدي2393
3248601388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356قاین6529693394849جان میرزاقادريرمضان2394
3248611388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359قاین6529882413433ابراهیمفتاحی زادهمحمد صادق2395
3248621388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365قاین652998643160اکبرغالمیعلیرضا2396
3248631388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347قاین652989297415حسینغالمحسینی بمرودعلی2397
3248641388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344قاین652987997827علیغالمحسینی بمرودحسین2398
3248651388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347قاین652989313131علیغالمحسینی بمرودحسن2399
3248661388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354قاین652991557528حسینغالمحسینیمحمد2400
3248671388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357قاین0888780419928شیر علیعبدي اسدابادمحمد2401
3248681388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359قاین088967047129خدارحمسمندريحسین2402
3248691388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354قاین652991509549علیزنگنهحیدر2403
3248701388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348قاین6529682546945محمدرضایی بمرودابراهیم2404
3248711388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356قاین652992475220عباسرضاییعلی رضا2405
3248721388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355قاین652991959715محمدرجبی بمرودعلی2406
3248731388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362قاین0889064016298محمددوستیعلی2407
3248741388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354قاین088935899035حسیندوستیعباس2408
3248751388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363قاین088943011165محمددوستیرضا2409
3248761388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349قاین08893191707حسیندوستیحسن2410
3248771388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364قاین088989908834علی اکبردهقانحسن2411
3248781388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347قاین65298918979غالمحسیندالکهمحمد2412
3248791388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346قاین65298897015غالمرضادالکهمحمد2413
3248801388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359قاینات0889043906617حسنقلیدانشیهادي2414
3248811388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366قاین0889901041266براتحسینی اسد ابادعلی2415
3248821388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360قاین088940133051محمدحسینیحسن2416
3248831388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358قاین088938507637علیحسینیحاتم2417
3248841388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348قاین65298982392صاحب دادحجتی زادهحسین2418
3248851388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360قاین65299331315غالمعباسجوانشیرمحمد رضا2419
3248861388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361قاین65296844171111غالمعباسجوانشیرحسین2420
3248871388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344قاین652987999429علی گداجعفريعباس2421
3248881388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347قاین652989322940علی گداجعفريحسن2422
3248891388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342قاین65298713724عباسجانی بمرودغالمحسین2423
3248901388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359قاین0888490690599علیجانجانیمحمد2424
3248911388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343قاین08892641638حسینجانیعلی اکبر2425
3248921388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337قاینات088921615010علی اکبرجانیحاجی قربان2426
3248931388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355قاین652991973229عباسعلیبیابانی بمرودحسن رضا2427
3248941388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365قاین08898455731780قربانبارانیمحمد2428
3248951388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357قاین088918213133قربانبارانیقاسم2429
3248961388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364قاین088989886312قربانبارانیعلی2430
3248971388/10/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355قاین088937042773قربانبارانیحمید2431
3252021388/11/08کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بیرجند06520528612اسماعیلعباسیمحمدرضا2537
3254961388/11/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364ح7 بیرجند5239933669152حقدادداورياسماعیل2564
3254971388/11/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365ح5 بیرجند5239929696259یوسفعباسی طبسمحمد امین2565
3256371388/11/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358قاینات0888490577587اسماعیلازادعباس2702
3256381388/11/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354قاین088935904040عیديبراتیمحمد حسین2703
3256391388/11/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365قاینات6519936431844علی اکبردهقانمهدي2704
3256401388/11/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357قاینات0888380801379رجبزارعیبرات2705
3256411388/11/15کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361قاینات088968497934رضاصائبینادر2706
3262501388/12/08کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342درمیان523915651448حسینتقندیکیعید محمد2816
3262511388/12/08کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337درمیان52395720112حسینتقندیکیغالمرضا2817
3262601388/12/08کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336بیرجند06520175849علیعباسی چهکندبرات اهللا2826
3263091388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340قاین652986250110حسناسکندريمحمد2861
3263171388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358قاین0888500890192حسینبراتیعلی2869
3263181388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1370قاین08801118360عبد الهبراتیمحمد2870
3263281388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346قاین6529633901385حسنپیر پایهانمحمد حسن2880
3263351388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358قاین088938515745غالمجانی اسدابادحسین2887
3263361388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354قاین652991544315محمدجانی بمرودعلی2888
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3263531388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349قاین6529682422933حسنچوپانیمحمود2905
3263621388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361قاین0888780834970قلیحسین پورولی2914
3264161388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362قاین652994198317در محمددري بهمن ابادمسعود2968
3264251388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1325قاین08888806261329حسینروحیغالم نبی2977
3264441388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357قاین652972262983عباسعباسیعلی اکبر2996
3264451388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358قاین08896660670غالمرضاعربحسن2997
3264501388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351قاین65299065175عباسعلی اکبري زهانرضا3002
3264671388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361قاین08894098625قاسمقاسمیابوذر3019
3264721388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359قاین0888490682598قاسمقاسمیامین اله3024
3264731388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361قاین088941009728محمد علیقاسمیحمید3025
3264771388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347قاین088978006417غالمنحسینکاظمیامیر3029
3264811388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352قاین0731504909345محمدکمالیاسماعیل3033
3264831388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334قاین65298435823حاجیکوتاهرضا3035
3264841388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347قاین0888779771864محمد علیگریمنجیحاجی قربان3036
3264921388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352قاین088963161112خلیلگلی اسد ابادمحمود3044
3264971388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365قاین08898404581268محمدمحمديعلی اکبر3049
3265101388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357قاین0887276168386موسینادي اسد ابادباقر3062
3265111388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363قاین088970196241عید محمدنباتیمجید3063
3265271388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346قاین65298906883غالمرضاهمدانی درحمحمد رضا3079
3265291388/12/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351قاین00000000113محمدیاريحسن3081
3266611388/12/10کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363قاینات088969963117محمدمعطلیاسماعیل3167
3270681388/12/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بیرجند06528930231علیرضاگواهیعلی3202
3270381388/12/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361ح5بیرجند065293603290غالمرضامیرزاجانیمحمد علی3206
3270051388/12/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340ح5بیرجند06597177303حاجیحسینییوسف3216
3270771388/12/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند06523832385غالمحسیندستگرديمختار3229
3270781388/12/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند06520477183غالمرضاعباسیمهدي3230

3285451389/01/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355قاین08893586561محمداسماعیلیحسین62
3285461389/01/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365قاین0889900132139عزیز الهاکبريابوالفضل63
3285471389/01/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1330قاین6529673192107محمدتوکلی نسبمحمد حسن64
3285481389/01/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365قاین0000000010247غالمحسینجانیمحمد رضا65
3285491389/01/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360قاین088987498054حسنچوبداراحمد66
3285501389/01/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340قاین652988407659محمد علیحیدريعلیرضا67
3285511389/01/09کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360قاین0889902259347خدامرادزارعیمحمد رضا68
3292951389/01/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364ح7 بیرجند523992404184محمد ابراهیمچکیعلی محمد170
3292481389/01/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352کاشمر090013046613137محمدحسینفتحیه اول فدافنابوالقاسم174
3294401389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345بیرجند065013841413763اسمعیلاسماعیلی بویکفریدون255
3294411389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند52397372319علی اکبرباقريمحمد256
3294421389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1328بیرجند06524211211عید محمدبنی اسدي نژادعلی اکبر257
3294431389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349شمیران045277200123علی اکبرجبلی فورگعلیرضا258
3294441389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357بیرجند0651090415563محمد حسینخسروي اسفزاراسماعیل259
3294451389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1330بیرجند06524249964محمد حسنخیرآباديمحمد حسین260
3294461389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341قوچان0871766930491محمدداوديخسرو261
3294471389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بیرجند523978490622علی اکبررسولیمحمد262
3294481389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند06524552201محمد حسینسورگیمحمد حسن263
3294491389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند0650502825234کلوخ رضاسیاهیمحمد264
3294501389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346بیرجند065248002011محمدعلی آباديغالمرضا265
3294511389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند065202595110علیلطفی فریزحسین266
3294521389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند065307089616سید محمدمحمدي زادهسید ابوالفضل267
3294531389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1351بیرجند06527449664علیمرکیمحمد268
3294541389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند06524605501علیرضامزگی نژادمحمدرضا269
3294551389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357بیرجند065288241253علیکیانیمحمد270
3294561389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند065218106620یدالهیداهللا پورحاجی محمد271
3294571389/01/21کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347بیرجند52396750582جهانگیریعقوبیخدا بخش272
3295571389/01/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352بیرجند0650779037203عباسآذرنوشمحمدحسین290
3295601389/01/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356بیرجند0651549418850محمدامامداديرضا293
3296071389/01/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360بیرجند06518914932304ذوالفقارکوچیغالمرضا339
3296181389/01/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361بیرجند523926170959حسیننوري طبسغالمرضا350
3296191389/01/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1368بیرجند06400988000علینیازيمحسن351
3296231389/01/22کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365بیرجند06531538726623حسینوحدتی نیاجعفر355
3299831389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366فردوس0859904539284محمدحاجی محمدي آیسکجواد439
3299851389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355فردوس085953458817حسینخزاییمهدي441
3299861389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356فردوس085953961134حسنسلیمانی آیسکجعفر442
3299871389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364فردوس085991736350علیعبدالهیحسن443
3299881389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361فردوس09425530713925غالمرضاعربیجواد444
3299891389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361فردوس085956399513محمدرضاعربی آیسککاظم445
3299901389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361فردوس085956446060محمدرضاعلمدارجواد446
3299911389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1374فردوس08501358770محمدرضاعلمدارآیسکحسین447
3299921389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348فردوس08587077131364محمدابراهیمکدخداییعلی448
3299931389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360فردوس08587105521639محمدمومنیعلی449
3299461389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1357فردوس085954621743محمدپاسبانحسن451
3299471389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361فردوس085956464978رضاجهانیانغالمرضا452
3299481389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بیرجند065015455115378مهديچاحوضیمحمد453
3299491389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355فردوس085953719687محمدچوپانیعلیرضا454
3299501389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1358فردوس0859322831557حسینحسینیعلیرضا455
3299511389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344فردوس085949308345محمدخدامراديعلی456
3299521389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362فردوس085957174242حسینخزاییعباس457
3299531389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1344فردوس085949280117محمدعلیخزاییعباس458
3299541389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361فردوس085956426640عبدالرحیمخواجويحسین459
3299551389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348فردوس08588021042959عبدالهداشگرعلی460
3299561389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1366فردوس0859912779111ابراهیمذکریایوسف461
3299591389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362فردوس085957216184علیروشن ضمیرمحسن464
3299601389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359فردوس08593348131023علیروشن ضمیرمهدي465
3299631389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1365فردوس0859903192150حسینشاعريکاظم468
3299651389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356فردوس085953985758محمدطاهرزادهحسین470
3299661389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360فردوس0859562646246علیعبدالهیغالمحسین471
3299671389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1335فردوس085944139334حسنعبديعلی اکبر472
3299681389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1343فردوس085948751246حسنعربی آیسکعلی473
3299691389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362فردوس085957160228محمدرضاعربی آیسککاظم474
3299701389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361فردوس085956463077حسنعلمدارعباس475
3299721389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348فردوس08588312871510محمدفرزانهغالمرضا477
3299741389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339قاینات085946687616محمدحسینکرقندناصر479
3299751389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359فردوس0859331891731محمدگلی آیسکحمیدرضا480
3299771389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1369فردوس08500499210سیداصغرمدنیسیدمرتضی482
3299781389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363فردوس0859582809150حسنمرادي خانکوكاصغر483
3299811389/02/14کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359فردوس08593355501097رمضاننامیحسن486
3306281389/02/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355بشرویه0859818349225علیغالمیعباس521
3303731389/03/08کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355بیرجند56398470691حسینمقیمیرضا539
3303401389/03/08کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339فریمان08484778475838محمدرضااکبريابراهیم540
3303441389/03/08کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361زابل36717682412860محمودبراهوئی نژاداحمد541
3303691389/03/08کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341نهبندان563977348015لطیفلطیفیعلی542
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3310271389/03/26کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341بیرجند065013375713298محمد حسنزارعی فریزمحمد569
3313391389/03/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362کاشمر09013054472950محمدشیر دل توندريعلی576
3313411389/03/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1367قاینات08898547342696عباسغالمیعلی577
3315551389/04/06کمک بناي سفت کار (درجه 2)1353زاهدان3621312935566علی اکبرباقريحمیدرضا595
3318761389/04/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند065245565415فدا حسینحمیدیان فرعلی632
3318801389/04/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337بیرجند06524442453غالمرضارضائی اسفهرودمحمد حسین636
3318811389/04/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1333بیرجند065105024336حسنرضائی پورمحمد علی637
3318831389/04/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1332بیرجند06524303511محمد علیسید آباديغالمرضا639
3318851389/04/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند06524526813حسینشیرمهنجیموال641
3318241389/04/13کمک بناي سفت کار (درجه 2)1331قاین08891740755اسد اهللامحمد پور مقدممحمد اکرم654
3320481389/04/17کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347بیرجند065067972554عیسیخیرآباديغالمرضا669
3321731389/04/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند06530679765براتداختهحسین682
3321581389/04/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355بیرجند52396330296علیحجابیحسن رضا684
3321591389/04/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1363بیرجند56398529411علیخسرويحیدر685
3328031389/05/18کمک بناي سفت کار (درجه 2)1347نهبندان56397841486قاسمفارغیحسین742
3330131389/05/25کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345بیرجند065307537517علیعباسیمحمد773
3330161389/05/25کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349درمیان523975809316رجبیوسفیمحمد776
3334101389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350کاشمر5729405162892حسنیحیاییرضا779
3334111389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354فردوس08595340146حسن رضاقلی زادهعلی780
3334121389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352کاشمر0572940530906علیفراستیحسن781
3334131389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1360فردوس085955702230ابراهیمعجمیحسین782
3334141389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362کاشمر090019534719779حسینطاهريمحمد783
3334151389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356فردوس0859310061260محمدرمضانیعلی رضا784
3334161389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1356فردوس08595407238کاظمرحیم زادهحجت785
3334171389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1361کاشمر57299015018عباسبهاريرضا786
3334321389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340تربت حیدریه070023385723488اسماعیلبرادران شرکاءمهدي801
3334331389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352فردوس085952336563حسیندهقانیاعلی802
3334341389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364فردوس0859918017115رضاراستیمهدي803
3334351389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1362فردوس08595790263عباسغفرانیباقر804
3334361389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1369خواف07600470810760047081عباسنویدي روديساسان805
3334371389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345فردوس08595000985افضلیزدان پناهمحمد806
3334381389/06/03کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364فردوس085991758472علی اکبریکتاهادي807
3335591389/06/11کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند56397668085عباسشاهديغالم847
61878991390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341قائن088955373417عیسیمختاريمحمد علی2721
61879041390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345بیرجند06528530311یحییمعنوي نژادمسعود2722
61878891390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348بیرجند06527410103علیشفیعیمحمد2723
61878921390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند06523486101محمد حسنعربمحمد2724
61878901390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1342بیرجند06520282843محمدعباسیرمضان2725
61879051390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1339بیرجند06527279725محمدناصري فردحسن2726
61878981390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355بیرجند0651339308742غالممحمدیانعلی اکبر2727
61878961390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1335بیرجند06524383181حسنگل پنجهمحمد2728
61879081390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1340بیرجند06521909607محمد علیکمالی رادحسن2729
61878931390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1334علی آباد0650724161313حسینعلی آباديعلی2730
61878971390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345بیرجند065014210114132علیلطفیمحمد2731
61879101390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1349بیرجند02397592276رحیمیزدانیخداداد2732
61879021390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند02395046871121اسماعیلمردانیمحمود2733
61878911390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341بیرجند06520267021حاجی محمدعبداللهی امروتوكرمضان2734
61879071390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1338بیرجند06521800003خالقکریمداديمحمد2735
61878951390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1333بیرجند06523352412اسمعیلقلی نژادرضا2736
61879061390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341بیرجند065099635663کماچوارستهحسین2737
61878881390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1332بیرجند06523333627علیرضاخسروي نیامحمد حسن2738
61879011390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1336مشهد09445176761شیر محمدمددغالمعلی2739
61879031390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1350بیرجند065061733919علی اکبرمرغیحسین2740
61879001390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1341بیرجند0650237099112محمودمداحیغالمرضا2741
61879091390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1359بیرجند065288548918غالمحسینکیانی اسفزارقربان2742
61878941390/05/29کمک بناي سفت کار (درجه 2)1354بیرجند065296941012غالمحسینقاسمیعلی2743
61879991390/05/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1337فردوس085963068417کلوخژولیدهمحمدعلی2787
61879971390/05/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1332فردوس085961416611ولی الهشهریاري خانکوكعبدالرحیم2788
61879981390/05/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1345فردوس0859268969163محمدشریفاسمعیل2789
61880021390/05/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1333فردوس085922605013علی اکبرآدم صفتمحمدعلی2790
61880001390/05/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1346اسفراین0639328229395محمدرضاتوکلیمحمد2791
61880011390/05/30کمک بناي سفت کار (درجه 2)1352فردوس0859295771234محمدبردبارحسین2792
61882511390/06/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1364قاین08899166407محمدرضاگزنشکیکاظم2834
61882491390/06/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1348قاین088960205020غالمحسیناصغريمحمدرضا2835
61882501390/06/02کمک بناي سفت کار (درجه 2)1355قاین0888400519280قربانسمیعیمهدي2836
61883351390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13502بیرجند065296606310فداحسینخسرويمحمد2837
61883271390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13302بیرجند06520087551غالمحسینبالیدهمحمد حسین2838
61883281390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13382بیرجند06524493522حسنبنیاباديولی اهللا2839
61883291390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13332بیرجند0650316959224محمدتاج دینیغالمرضا2840
61883301390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13372بیرجند06529531664علیجمهوريمحمد حسن2841
61883361390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13242بیرجند06520006143محمدخسرويموسی2842
61883371390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13532نهبندان56399066341احمدخلیفه پورمحمدرضا2843
61883381390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13402بیرجند06527306554غالمدرپیشهمحمد2844
61883401390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13372بیرجند06525805564علیزارعحسین2845
61883411390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13502بیرجند06527444353محمد حسینزینلیعلی جان2846
61883461390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13472بیرجند065248323216غالمرضاشوکتی نیاحسین2847
61883471390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13472بیرجند06524840501برات اهللاشیرمهنجیموسی2848
61883481390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13332بیرجند06527158422علیشیفتهمحمدرضا2849
61883491390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13432بیرجند5239280126722حسنصادقیمحمد علی2850
61883541390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13362نهبندان56398776856محمدمحسنی علی آبادحسن2851
61883551390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13392بیرجند06521876095علی اکبرمحمدي گیوشادمحمد2852
61883391390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13282بیرجند06523249671علی براتدهقانیعزیزاله2853
61883261390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13402بیرجند065051240587سید حسناسماعیل زادهسید علی2854
61883311390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13382بیرجند065272541118محمد حسنچوپانیعید محمد2855
61883321390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13472بیرجند563970718626محمدخاکسارعلی اکبر2856
61883331390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13462قاینات08897784854مصیبخسرويرمضان2857
61883341390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13422بیرجند06528412282غالمحسینخسرويعلی2858
61883421390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13412درمیان523985303728محمد حسینشاملیمحمد حسن2859
61883431390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13372بیرجند06528304204رضاشریفیشعبانعلی2860
61883441390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13472بیرجند0650554094324براتشفیعیحسین2861
61883451390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13362بیرجند52397296383اله دادشمسیمحمد2862
61883511390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند065335240937حسینصحرانوردعلی2863
61883501390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13362بیرجند06530610994محمدصحرائیحسن2864
61883521390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13492بیرجند0651337631579محمدصفائیرضا2865
61883531390/06/02کمک بناي سفت کار درجه 13652بیرجند5239969817120رمضانعباسیمحمد2866
61885521390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13582بیرجند06521182752اکبریعقوبیمهدي2956
61885261390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13572درمیان5239151245343فقیرحسنیمحمد حسن2957
61885171390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13482بیرجند06522174862غالمرضااکبرشاهیمحمد2958
61885221390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13582بیرجند06518397181047غالمحسینجانیعلی2959
61885321390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13672بیرجند065322196714432نوروز علیدستگرديعلی اکبر2960
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61885441390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13622بیرجند06526500823محمد حسینقاسمیمحمد یوسف2961
61885231390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13602بیرجند56399196123غالمرضاجهانبانیعلی2962
61885301390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13672بیرجند065327333916محمد حسینخسروي نیاحسن2963
61885161390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13372بیرجند06520841683غالمرضاامامیاحمد علی2964
61885361390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13652بیرجند06531644757683غالمرضاسیروانیمحمد علی2965
61885491390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13342بیرجند06520151316سید محمدمرتضوي شهرستانکسید جواد2966
61885471390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13602بیرجند523927192590محمدمحمدي نصرآبادحسین2967
61885381390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13562بیرجند5239075417550غالم نبیعبدالهیغالمرسول2968
61885141390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13602قاینات6529776052465غالمحسینآوازيمحمد علی2969
61885501390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند065330215036سید اکبرمیريسید جواد2970
61885511390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13632بیرجند06520547574محمد حسنناصريعلی2971
61885341390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13592بیرجند065224692335محمدرحیمیعباس2972
61885451390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند065329720235حسینقربانیگلزار2973
61885211390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13442بیرجند065260643123براتپروازيحسین2974
61885481390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13672بیرجند065321150312386غالمرضامحمدي نصرآبادمحمد حسن2975
61885201390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13562بیرجند5239425851447علی اکبربیابانیمراد2976
61885391390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند065330117020حسینعسکريعلی اکبر2977
61885241390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13562کاشمر090229891749محمد جعفرحافظی مقدمحسین2978
61885151390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13632بیرجند06526568621هاديابراهیمیعلی اکبر2979
61885331390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13642سربیشه065335256553رحمت اهللارحمانیمحمد ظاهر2980
61885421390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13592بیرجند563949734386علمغالمیعلی اکبر2981
61885431390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13572نهبندان563949733585علمغالمیموسی2982
61885351390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13412بیرجند06523542542عبدالحسینزحمت کشعلی2983
61885311390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13682بیرجند06400671660کلوخخونیکیمرتضی2984
61885281390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13672بیرجند065331550331علی اصغرحسینی القارحسین2985
61885411390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13452بیرجند065051245692غالمرضاغریبیحسین2986
61885401390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13632بیرجند06519594891061علیعلیزادهمحمد2987
61885371390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13692نهبندان06401346370عبدالحسینعباسیابراهیم2988
61885191390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13492بیرجند06522220485غالم رضاایوبیمحمد علی2989
61885271390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13632درمیان523993311197محمدحسنی طبسغالمرضا2990
61885461390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13572درمیان52393778632005محمد حسینمحمديقربان2991
61885251390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13562درمیان52391895522493عبدالهحسنیعبدالعزیز2992
61885181390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13452بیرجند06522086061علی اکبراکبريحجی محمد2993
61885291390/06/06کمک بناي سفت کار درجه 13522بیرجند0650519965349علیخارکنمحمد2994
61887831390/06/07کمک بناي سفت کار درجه 413652بیرجند563995075735محمدعباسیرضا3057
61887821390/06/07کمک بناي سفت کار درجه 413582بیرجند563973949511محمداکبرپورمحمدحسن3058
61887841390/06/07کمک بناي سفت کار درجه 413612بیرجند563974203817محمدمحمدپورحسین3059
61889941390/06/12کمک بناي سفت کار درجه 13412درمیان523948775826غالمحسینفخروديغالمرضا3137
61890161390/06/13کمک بناي سفت کار درجه 13632بیرجند0651956463759حسیندستی گرديمصطفی3143
61894321390/06/29کمک بناي سفت کار درجه 13522بیرجند0651286468408غالمسیروسیحسین3304
61903631390/07/16کمک بناي سفت کار درجه 13532مشهد093321437585048یوسفخاشاك نژادهادي3357
61903621390/07/16کمک بناي سفت کار درجه 13592مشهد0942452550165غالمحسینخاشاك نژادمعصومه3358
61916811390/08/25کمک بناي سفت کار درجه 13592سیزوار07935742422016حسینافروقعلی3424
61916861390/08/25کمک بناي سفت کار درجه 13692بیرجند06401028830عباسعباسیمهدي3425
61916891390/08/25کمک بناي سفت کار درجه 13512بیرجند065286934312محمد حسینوفائی فرمحمد3426
61916821390/08/25کمک بناي سفت کار درجه 13562بیرجند06512110932738محمدپارسازادهعلیرضا3427
61916851390/08/25کمک بناي سفت کار درجه 13432بیرجند06530722112علیشیدريشیردل3428
61916871390/08/25کمک بناي سفت کار درجه 13652بیرجند065335562920غالمرضامحمديحسین3429
61916831390/08/25کمک بناي سفت کار درجه 13702نهبندان56300116500غالمرضادره کیعلی اکبر3430
61916881390/08/25کمک بناي سفت کار درجه 13602بیرجند06530328977اسماعیلنکودري اسکیونگقاسم3431
61916841390/08/25کمک بناي سفت کار درجه 13552بیرجند093221633158344غالمرضارحیم زادهمحمد3432
61918411390/09/06کمک بناي سفت کار درجه 13592بیرجند5639289953310علیجعفريجواد3464
61918401390/09/06کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند563996292527رضاتوفیق شادحسین3465
61918431390/09/06کمک بناي سفت کار درجه 13532نهبندان5639279052346محمدلطفیاسمعیل3466
61918421390/09/06کمک بناي سفت کار درجه 13542بیرجند5639289805295علیشاهديرمضان3467
61919711390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13332بیرجند06527165121غالمرستهعباس3473
61919671390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13502بیرجند0650609591641حسنامیرآبادي زادهاحمد3474
61919651390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13392درمیان5239388644308محمد حسیناسدالهیمحمد3475
61919681390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13382بیرجند06521824458محمد حسیناکبريیوسفعلی3476
61919661390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13302بیرجند06530551717غالمحسینالوانیعباس3477
61919691390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13352بیرجند5239491976378حسیندریائیعلیجان3478
61919701390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13342بیرجند06524363416محمدرستمیحسن3479
61919721390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13462بیرجند06523647805علیشبانیغالمحسین3480
61919731390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13492درمیان523954205824عید محمدصحراگردیوسف3481
61919741390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13412بیرجند06521922382غالمرضاصفاريرحمت اهللا3482
61919751390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13372بیرجند523984107151عبدالرحیمعباسیاحمد علی3483
61919761390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13502بیرجند523931585132غالمرضامیريایوب3484
61919771390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13382بیرجند065218150364محمد حسننصرآباديمحمدرضا3485
61919781390/09/08کمک بناي سفت کار درجه 13332بیرجند523972357523حبیبیوسفیمحمد3486
61920751390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13522بیرجند0651089808502حسینخسرويمحمد3498
61920741390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13542بیرجند523976659236رجبخسرويشیرمحمد3499
61920761390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند065332314138غالم رضاخسروي اسفزارحسن3500
61920711390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13562بیرجند06526874232کریمبراتیرضا3501
61920731390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13482بیرجند06522184823سید محمدحسینیسید علیرضا3502
61920791390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13572قاین08896626911محمدنیک سرشتعلی3503
61920781390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13542بیرجند0651008719454جعفرطالبیاحمد3504
61920721390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13652بیرجند065328456143حسینحاجی آباديحمید3505
61919871390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13632ح7 بیرجند523979496031فیض محمدصالحینصر اهللا3506
61919891390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13582ح2 درمیان52391899272529عبداهللامحمدي مقدم طبسغالمرضا3507
61919911390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13542ح2 درمیان523910536794علمنهتانیحکیم3508
61919921390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13502ح2 درمیان5239943095106رحمت الهنهتانیعبدالقادر3509
61919901390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13602ح7 بیرجند52396363703ابراهیمنصر الهی دستگردعلیرضا3510
61919881390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13472ح2 درمیان52391830901852حاجی محمدصالحی طبسداود3511
61919861390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13672ح7 بیرجند5239931501440رمضانساالريعبدالرحیم3512
61919851390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13652ح5 بیرجند523996158152محمدبشگزيمهدي3513
61920221390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13582قاین0889036403226محمدحسنسوداگرمهدي3514
61920241390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13572قاین0888624026757حجی محمدجوان سفتوكحسین3515
61920231390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13632قاین08890826691051محمدحسینحسن پورمیثم3516
61920211390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13652قاین088987499955غالمرضافالحتیقاسم3517
61920771390/09/09کمک بناي سفت کار درجه 13582بیرجند5639623081151محمدرضائی اصلعلی اکبر3518
61920891390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13602قاین08896732335حسن رضاحسن پورفداحسین3543
61920841390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13682قاین08800022040علی جمعهاصغرزادهنعمت اهللا3544
61921001390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13722قاین08801551910ابوالقاسمقدیمیاسماعیل3545
61920961390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13602قاین08896754066کریمصحراگرداسماعیل3546
61921011390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13622قاین08896906426عیسینیکروحسین3547
61920911390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13662قاین088987041174حسیندهقان زادهناصر3548
61920971390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13452قاین08892831174علی اکبرطهانیعیسی3549
61920981390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13592قاین0888624174770غالمرضاعباس زادهحسن3550
61920871390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13502قاین088961517919حسینعلیبهائی مقدمحسن3551
61920941390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13582قاین08887591931384غالمرضاساالري کرقندمحمد3552
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61920901390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13602قاین0888569841548حسن رضاداوطلباسماعیل3553
61920921390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13552قاین088936243222محمدرضارازقیحسین3554
61920881390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13652قاین08898424851471نوروز علیجابريحسن3555
61920931390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13512قاین088961833117سلمانرجب پورمحمدعلی3556
61920861390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13512قاین088962539513غالمرضابنی خزاعیموسی3557
61920991390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13652قاین088988591518حسینعباس زادهمحسن3558
61920951390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13562قاین08893757391کریمسبزه کارعباس3559
61920851390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13602قاین088939748113محمدحسینبسکاباديحجت3560
61922911390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13272قاین088895719179براتکارگر مقدمعلیرضا3561
61922641390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13452قاین088928215312حسینرمضانیمحمدرضا3562
61922631390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13382قاین08892185601علیرجبیسلطان محمد3563
61922561390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13572بیرجند0650764943796علیتنهاحسن3564
61922761390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13472قاین08892945411محمدکلوخعلی نژادحسین3565
61922541390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13432قاین08892656238حسینبراتیخدارحم3566
61922821390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13482قاین08896033918علیگندم  کارنورمحمد3567
61922751390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13462قاین088959067231غالمرضاعربحسین3568
61922901390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13512قاین08897891852علیوالیتیرضا3569
61922871390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13522قاین088963235917اسدالهمهماندوستیوسف3570
61922721390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13292قاین08894911436حیدرظریف اسکندري شامل وظیفهابراهیم3571
61922591390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13612قاین088941022440غالمرضاجمعه اسدآبادرضا3572
61922851390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13312قاین088917252813مطلبمطلب زادهحسین3573
61922811390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13432قاین0888358911113غالمرضاگلیکلوخ3574
61922931390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13492قاین08893119191احمدیگانهابراهیم3575
61922841390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13562بیرجند06526291051غالمرضامحمديحسین3576
61922781390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13572قاین0888261675167غالمحسنغالمیمحمد3577
61922731390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13482قاین088901067664عباسعابدین زادهعلی اکبر3578
61922891390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13512قاین08896179613اسماعیلنظري اوجانعلی3579
61922611390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13512قاین088978805778حاجیراستگو اسفدنموسی3580
61922941390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13442قاین08897717078عباسیوسفیبرات3581
61922921390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13502قاین088961514416حسینکوهی نژادعیسی3582
61922691390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13412قاین088924216115غالمرضاشجاعذبیح اله3583
61922681390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13502قاین088932147717محمدشجاعحسن3584
61922791390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13522مشهد09445651907عباسقلی پور سفتوكعلی3585
61922531390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13522قاین088933985650حسیناکبريمحمدرضا3586
61922881390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13382قاین08892225927غالمحسینموسی نژادابراهیم3587
61922571390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13392قاین088922801935محمدعلیجانیباقر3588
61922581390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13672قاین0889898693161حسینجزنوئیابراهیم3589
61922771390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13622قاین08894207342محمدغالم پورمهدي3590
61922671390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13462میانه153302891519علیسلیمانیعزیزاله3591
61922831390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13632قاین08894289311عسکرلطفیعلی اکبر3592
61922861390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13502قاین6529663185351ابراهیممالئیاسماعیل3593
61922601390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13452قاین08892832225ابراهیمخانیبرات اهللا3594
61922661390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13542قاین088935440545حسنسروشمحمدعلی3595
61922621390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13522قاین08896313448حسینربانی نژادمحمدرضا3596
61922551390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13562قاین08886711131658حسینعلیپیمان شکن خشکبرات3597
61922701390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13542قاین08896406024غالمحسینطلب خواهحسن3598
61922711390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13642قاین0889832560479محمد ابراهیمطهان پورمحمد3599
61922801390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13612قاین08894049337قربانگلزاريابراهیم3600
61922741390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13622قاین0889067740671عباسعباس نژاد مقدمعلی3601
61922651390/09/10کمک بناي سفت کار درجه 13642قاین088987998218علیجانزارعی نژادمحمد3602
61924131390/09/13کمک بناي سفت کار درجه 13472درمیان0651337259543غالمیزدانیغالمحسین3654
61924121390/09/13کمک بناي سفت کار درجه 13682بیرجند06400585900حسن رضامزدوريمحمدرضا3655
61924451390/09/19کمک بناي سفت کار درجه 13542بیرجند06530288573محمدبهلولی احمديخداداد3714
61924481390/09/19کمک بناي سفت کار درجه 13622تربت حیدریه070328187975غالمعلیسنگل آباد سرباالئیعباسعلی3715
61924471390/09/19کمک بناي سفت کار درجه 13622تربت حیدریه070328186074غالمعلیدامغانیعلی3716
61924501390/09/19کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند06533614918ابوطالبنجاديعلی3717
61924461390/09/19کمک بناي سفت کار درجه 13622بیرجند06530385693محمدرضاحسینیعباس3718
61924491390/09/19کمک بناي سفت کار درجه 13592بیرجند065293340849علیصحراگردحسین3719
61924661390/09/20کمک بناي سفت کار درجه 13482بیرجند06522889015محمد حسینصردي زیدغالمرضا3732
61924671390/09/20کمک بناي سفت کار درجه 13422بیرجند06527329681عباسعلی آباديعلیرضا3733
61924681390/09/20کمک بناي سفت کار درجه 13552بیرجند0651287553514فداحسینقربانیحسن3734
61924651390/09/20کمک بناي سفت کار درجه 13432درمیان523958095222محمد عظیمرحمانیجالل الدین3735
61924741390/09/21کمک بناي سفت کار درجه 13492بیرجند0651315395193حسینمحمدزادهمحمد3749
61924751390/09/21کمک بناي سفت کار درجه 13502بیرجند0650198476169محمد حسینمحمديمحمد حسن3750
61924761390/09/21کمک بناي سفت کار درجه 13452بیرجند065247475621محمد حسینکنعانیعلیرضا3751
61924731390/09/21کمک بناي سفت کار درجه 13522بیرجند065039214019محمدآبشناسغالمحسین3752
61925031390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13522بیرجند0650948947371محمدعلیخسرويغالمرضا3762
61925221390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13552فردوس08588072033466حسینمحمدسرایانیحسن3763
61925101390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13662فردوس0859912914125عباسزارعیعلی3764
61925091390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13622فروس0859576868201حسینرنجیمحمد حسن3765
61925141390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13532فردوس085952826196رمضانطهماسبیجواد3766
61925181390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13592فردوس08593369481236غالمحسینعیديرضا3767
61925081390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13722فردوس08501024720حسینرنجیمجید3768
61925051390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13662فردوس0859925102825حسنخیريمحمدرضا3769
61925271390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13332فردوس085943090138سید حسنهاشمی اولسید حسین3770
61925291390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13692فردوس08500482140نعمتیوسفیهادي3771
61924981390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13492فردوس0650948882365رحیمبراتیرمضان3772
61924991390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13562فردوس08588071913465محمدحسنبسکاباديمحمدرضا3773
61925211390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13652فردوس0859903771208رجبقوي دل حجت آبادمجید3774
61925261390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13552فردوس06526867713غالمحسینمیرکیانیمحمد3775
61925251390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13572فردوس08587097241565علیمقدس فرمحمد مهدي3776
61925161390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13382فردوس085945829637محمدعلیعربی آیسکمحمدابراهیم3777
61924971390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13552فردوس085953505364علیاکبرزادهمهدي3778
61925241390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13372مشهد0935695257288غالمرضامغربیاحمد3779
61925071390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13692فردوس08500380300رمضانرحیمیمهدي3780
61925111390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13342فردوس085943630661علیزیوري آیسکحسین3781
61925131390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13492فردوس085950626638محمدشبانحسن3782
61925231390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13532فردوس085952740910یعقوبمصطفی زادهمحمدرضا3783
61925151390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13442قاینات08892745513محمدرضاعبدالهیاسداله3784
61925171390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13382فردوس085946183155محمدعطائیانغالمحسین3785
61925001390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13622فردوس0859576221137حسینجاهدجواد3786
61925201390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13592قاینات0858772231821محمدقربانیمهدي3787
61925191390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13522فردوس08595243533حسینفاطمیمحمد3788
61925011390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13432فردوس085949077794عباسحافظیمحمدعلی3789
61925121390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13622قاینات0889067465643ناصرساالريعلی3790
61925281390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13452فردوس08587080861401حجی رضاهرويقاسم3791
61925041390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13392فردوس08594653228حسینخیاطعلی3792
61925061390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13542فردوس08588057073316حسیندولت شناسمحمد3793
61924951390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13862فردوس08588017362922رمضاناصیلییحیی3794
61925021390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13642فردوس08599017697عباسحمامیمجتبی3795
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61924961390/09/23کمک بناي سفت کار درجه 13652فردوس0859903184149حسناکبرزادهالیاس3796
61926051390/09/29کمک بناي سفت کار درجه 13312بشرویه085972203173حسینروح بخشعلی3812
61926041390/09/29کمک بناي سفت کار درجه 13622بشرویه085985453178حسینرمضانیعلی3813
61926061390/09/29کمک بناي سفت کار درجه 13572بشرویه08598305782محمدحسننادريمهدي3814
61925561390/09/29کمک بناي سفت کار درجه 13382بیرجند06520222005نور محمدشهریاريمرتضی3815
61925571390/09/29کمک بناي سفت کار درجه 13582بیرجند5639641142261محمدمالئیحسن3816
61925551390/09/29کمک بناي سفت کار درجه 13472بیرجند065248329122محمد علیرضائی اسفهرودحافظ3817
61927331390/09/30کمک بناي سفت کار درجه 13522بیرجند06520442479علیجابريمحمد3832
61927321390/09/30کمک بناي سفت کار درجه 13672بیرجند0653323816105علی اکبرخسرويمهدي3833
61927271390/09/30کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند065329097711محمد حسینقاسمیمحمد3834
61927301390/09/30کمک بناي سفت کار درجه 13642نهبندان56300219070علی اکبررخنه گیرضا3835
61927291390/09/30کمک بناي سفت کار درجه 13592بیرجند06528880622شیر محمدرضائیمجید3836
61927311390/09/30کمک بناي سفت کار درجه 13652بیرجند06531483806074غالمرضاخسروي گیوشادامید3837
61927281390/09/30کمک بناي سفت کار درجه 13652بیرجند06531600627242مرتضیشهریاريعلی3838
61930011390/10/05کمک بناي سفت کار درجه 13392نهبندان56398799551محمددره کیحسین3864
61930031390/10/05کمک بناي سفت کار درجه 13512درمیان5239297932463رجبعلییعقوبیسهراب3865
61930021390/10/05کمک بناي سفت کار درجه 13372بیرجند06524481007سید علیموسويمحمد3866
61931461390/10/07کمک بناي سفت کار درجه 13452بشرویه08589911011538علیعلی جانیمهدي3890
61931491390/10/07کمک بناي سفت کار درجه 13482بشرویه085977912219رمضانمهدي زادهحسین3891
61931451390/10/07کمک بناي سفت کار درجه 13512بشرویه0859790924213نوروزعلیسخاوتمندحسین3892
61931411390/10/07کمک بناي سفت کار درجه 13512بشرویه08597885551غالمحسیناسديمحمدرضا3893
61931481390/10/07کمک بناي سفت کار درجه 13622بشرویه085985935514علیمشفقحسین3894
61931431390/10/07کمک بناي سفت کار درجه 13532بشرویه08597992631حسنحسین زاده مقدمغالمرضا3895
61931471390/10/07کمک بناي سفت کار درجه 13412بشرویه085975867211محمدعلیعلیزادهمحمدرضا3896
61931501390/10/07کمک بناي سفت کار درجه 13492بشرویه08589922311644عباسعلیمهدي زادهمحمد3897
61931511390/10/07کمک بناي سفت کار درجه 13312بشرویه085972123129محمدمهريعباس3898
61931441390/10/07کمک بناي سفت کار درجه 13462بشرویه085908787515رجبعلیخانیحسین3899
61931421390/10/07کمک بناي سفت کار درجه 13672بشرویه08599692411318محمدحسن پورابوالفضل3900
61931401390/10/07کمک بناي سفت کار درجه 13422بشرویه085976259936ابراهیمابراهیم زادهرجبعلی3901
61933181390/10/11کمک بناي سفت کار درجه 13462نهبندان563960867665محمدوظیفه دوستحسن3914
61933681390/10/14کمک بناي سفت کار درجه 13652نهبندان563998604263محمدصابري رادمجتبی3916
61933701390/10/14کمک بناي سفت کار درجه 13502بیرجند0651286301392فداحسینقربانیعلی3917
61935041390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13602فردوس0859341577360زین العابدینعابدینیمحمد3939
61935081390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13602فردوس08596803633شعبانمحموديعلیرضا3940
61935001390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13622فردوس0859356655100غالمرضاصاعديمحمدحسین3941
61934991390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13482فردوس0859279782120غالمرضاصاعديحسن3942
61935011390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13562فردوس085930820074غالمرضاصاعديمحمدعلی3943
61935091390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13502فردوس0858881063372شعبانمحموديغالمرضا3944
61935151390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13472فردوس0858851539818حسینیعقوبیهادي3945
61934921390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13522فردوس08596636819حسینپاکیرضا3946
61934901390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13532فردوس085966494544محمدعلیافشاري باغستانیعباس3947
61935021390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13472فردوس0858940906411محمدتقیصفريعباسعلی3948
61935141390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13532مشهد093217316054063علیمرادهمتیعباس3949
61934931390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13572سبزوار57392209471557محمدتقیخدادادزاده میاندهیجواد3950
61935051390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13552فردوس08596690411علیرضاعبديمجید3951
61934971390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13282فردوس085921370697محمدعلیسعیدزادهاسمعیل3952
61935131390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13702فردوس08500542300850054230علینیازيیاسر3953
61935111390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13132فردوس0859103269222رجبعلیمیرشبعلی اکبر3954
61935071390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13382فردوس085963259812علی اکبرفدائی بیدسکانرجبعلی3955
61935101390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13452فردوس0859268527119علیمویدحسن رضا3956
61934911390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13632گرگان2122909889162عیسیاله داديجعفر3957
61934951390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13522فردوس085966134214محمدابراهیمرضائیعلی اصغر3958
61934891390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13472فردوس0859276732193غالمحسیناشرفیحسن3959
61935121390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13522فردوس0859296474304علی اکبرنامورکاظم3960
61935061390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13592فردوس085932520263عباسعلیفاضلی نیاعلی3961
61934941390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13522فردوس08595224234محمدرستم پورعلی3962
61934961390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13382گناباد0919746421162محمدکاظمرمضانی رزياسماعیل3963
61935031390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13402فردوس085947686310حسنضیغمی نودهمصطفی3964
61934981390/10/19کمک بناي سفت کار درجه 13482گناباد09198113715عبدالرحیمصادقیحسین3965
61937001390/10/20کمک بناي سفت کار درجه 13562قاین088857059764محمداکرممحمدپور مقدمحسین3989
61936931390/10/20کمک بناي سفت کار درجه 13662قاین0889873127164حسنقربان نژادهادي3990
61937291390/10/20کمک بناي سفت کار درجه 13602قاین08893997519عبدالرحیمعبديصمد3991
61939451390/10/25کمک بناي سفت کار درجه 13682بشرویه0850014158085001451حسنشیرزادهحسین3994
61939441390/10/25کمک بناي سفت کار درجه 13602بشرویه0859844714205محمدسلمانی صفاعلی3995
61939461390/10/25کمک بناي سفت کار درجه 13522بشرویه08590436573968حسیننظریانقاسم3996
61942961390/11/05کمک بناي سفت کار درجه 13442بیرجند06520319861محمدعبداللهینوروز4010
61947481390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13642قاین088977020310غالمرضامرتضويمصیب4085
61947581390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13502قاین0889016321179محمدکهن سالاکبر4086
61947531390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13452قاین088927986110علینعمتیمحمد4087
61947151390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13372قاین088921149313عباساشکریزمحمدحسین4088
61947241390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13362قاین088920694514غالمحسینحسنی سفتوكحسن4089
61947551390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13602قاین08898042495محمدرضاواعظیانمهدي4090
61947501390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13612قاین088968188010رمضانمیرزائیحبیب4091
61947571390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13322قاین08897434119غالمحسینکنده دلیوسفعلی4092
61947311390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13552قاین088965506566علی جمعهرودباريرستم4093
61947201390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13582قاین0889048207245محمدحسینبرات زادهحسن4094
61947521390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13532بیرجند5239303738515حسنعلینظام خواهعلی اکبر4095
61947271390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13592قاین08882560196800حسینخنجوکیعباس4096
61947261390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13442قاین0889000093107غالمحسینخارکن نژادمحمدرضا4097
61947541390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13592قاین08882559696795اسدالههنجاريحسن4098
61947381390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13582قاین08882498536084علی جمعهعباسیحسین4099
61947511390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13512قاین088961901830محمدعلینشاطحسین4100
61947421390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13602قاین08888380771047نوروزعباسیاناحمد4101
61947221390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13392قاین0888986807189رضاتخم افشانمحمدعلی4102
61947161390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13432قاین0888891873395محمدجانامینیحسن4103
61947281390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13632قاین08896946999محمددرخشانهادي4104
61947441390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13522قاین088902002778غالمرضافالحتمحمدحسن4105
61947211390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13382قاین08892203113حاجی رضاتخم افشانغالمحسین4106
61947181390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13352قاین08891974416عباسبادامکیغالمرضا4107
61947491390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13512قاین08897892418محمدمومنیحسین4108
61947141390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13482قاین0889011532150حاجی ابراهیمابراهیم زادهمحمدحسین4109
61947471390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13372قاین08895325755مرتضیگزنشکیمحمدرضا4110
61947411390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13522قاین08897894792حاجیعباسی اسفدنرضا4111
61947401390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13562قاین0888836348943حاجیعباسی اسفدنحسینعلی4112
61947451390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13542قاین088935180517حسینفکورعلی اکبر4113
61947191390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13602قاین0888547773167حجی براتبرات زادهابراهیم4114
61947391390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13542قاین08897966107مختارعباسیعباس4115
61947561390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13442قاین08892930414ابراهیمورزگی نژادمحمدعلی4116
61947291390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13522قاین088963233215عبدالهرضائیحسین4117
61947171390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13502قاین6529662928327غالمعلیاکبري اردکولاکبر4118
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61947251390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13512قاین65299054562عبدالعظیمحسینی بهمن آبادیوسف4119
61947461390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13432قاین088956705013عباسقربانی مقدممحمد4120
61947231390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13432قاین08895659104محمدعلیجمالی نیاحسن4121
61947361390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13562قاین088902884210سیدحسنشفیعیسیدعلی4122
61947331390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13662قاین088987126121علی اکبرسمیعیحسن4123
61947371390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13502قاین0889016143161قربانعباس پور فردحسین4124
61947341390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13482قاین088885648262محمدشبانیعباس4125
61947301390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13532قاین088934680111حسینرهنماناصر4126
61947431390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13672قاین0859916480153براتعربعلی4127
61947351390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13642قاین08899267945محمدحسینشخم گرحسین4128
61947321390/11/20کمک بناي سفت کار درجه 13662قاین088992702228رمضانزحمتیمحمد4129
61949421390/11/24کمک بناي سفت کار درجه 13462بیرجند0650595181692محمدرضاکاريعلی4155
61960051390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13552قاین08893682367غالمحسینکماچیمحمد4201
61960041390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13652قاین088992637927ایوبنیکروکاظم4202
61960061390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13482قاین08898529792520علییعقوب نژادحمیدرضا4203
61960001390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13552قاین08893684496محمدعرب خزاعیمجید4204
61960021390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13582قاین0888744161459علیجانقومنجانیغالمحسین4205
61959951390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13592قاین08893923821علیدهقان پورغالم4206
61959931390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13552قاین08893669343علیافتخاري پورعباس4207
61960031390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13542قاین088935359141سیدمحسنموسويسیدحسین4208
61959941390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13592قاین0889043124539علیبرات پوررضا4209
61960011390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13582مشهد09228589850علیفارسیابراهیم4210
61959981390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13572قاین08882548576684حسنعلیطاقتیعباس4211
61959971390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13592قاین088939248111عباسصحراگردقاسم4212
61959921390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13532قاین088979199650غالمحسیناسماعیلیحسین4213
61959961390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13632قاین08894231568علیشجاعرضا4214
61959991390/12/22کمک بناي سفت کار درجه 13542قاین08896447728محمدعباسیعلی اکبر4215

1738451391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13462نهبندان06524787199اکبربهدانیغالمحسین46
1738461391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13442بیرجند06520980884محمد حسینستایش مرامعلی47
1738471391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13362بیرجند06530611106محمدمحمديعلی48
1738421391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13512بیرجند065024569557قاسمدره کیابراهیم60
1738431391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13472بیرجند06520365032علیخسروي حویگانمحمد62
1738441391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13422درمیان523962524731محمودمحموديعبدالرسول64
1738481391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13452بیرجند06527385084محمداسمعیلیحسین66
1738491391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13492بیرجند06524900267محمدعلیزادهغالمرضا68
1738541391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13582بیرجند0650527054317حسینزنگوئیغالمرضا71
1738551391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13462درمیان523975405540درویشصیامیغالمرضا72
1738561391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13432بیرجند52398592316غالمرضاپیشه ورعلی اکبر74
1738571391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13432بیرجند06524701493حسینخنگیمحمد76
1738501391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13412بیرجند56398849242علیمرادياسماعیل116
1738511391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13332بیرجند52391388931907حبیبمصطفائیمحمد کریم117
1738521391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13552بیرجند06522377542محمدصادقیحسین118
1738531391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13482بیرجند06522187172علی اکبراکبريحمیدرضا119
1738581391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13352بیرجند065217144374غالمرضایونسیمحمدرضا120
1738621391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13462بیرجند0650664541108محمدرضاچهاردهیابراهیم203
1740741391/01/16کمک بناي سفت کار درجه 13342سربیشه06530057173غالمحسینپورگلستانغالمرضا226
1740761391/01/16کمک بناي سفت کار درجه 13522ح3بیرجند0651106567544صفرعلیعبدالهی بیژائمسهراب227
1740801391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13482تربت حیدریه07009079121706محمدتقیاسدیان کاریزكعلیرضا240
1741161391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13642فردوس08599384413غالم حسنکوچکیحسین257
1740901391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13492فردوس085888515879غالمحسینجان آساحسین258
1740981391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13512فردوس0859291731146سیدخلیل الهداودي معزیانسیدمحمد259
1740961391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13572گناباد09190462071144ابراهیمخانیکیمحمود260
1740891391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13532چناران52288010911048غالم حسینتیموري بریوانلوعلی261
1741031391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13522چناران5228355162182محمودستودهحسن262
1744341391/01/28کمک بناي سفت کار درجه 13422بیرجند0650198433164حاجیرمضانیقربان279
1744351391/01/28کمک بناي سفت کار درجه 13462بیرجند06521022812علیسلیمانیحسن280
1744361391/01/28کمک بناي سفت کار درجه 13472مشهد094371407947علیعلیزادهمحمد رضا281
1746401391/02/09کمک بناي سفت کار درجه 13462بیرجند06524807565علیدوستیمحمد ابراهیم327
1738591391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13512بیرجند06521114402محمد حسینحاجی زادهمحمد366
1738601391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13612بیرجند06526442285براتمدديحمیدرضا368
1738611391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13412نهبندان56398835023گلزارنورمحمديشاه مراد370
1741201391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13662فردوس08598921902593حسیننامورحمید رضا392
1741071391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13572فردوس085967758311حسینشکیبیانمهدي393
1741101391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13552فردوس085966956447ابراهیمصداقت طالبیبهمن394
1740821391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13542فردوس0859301311102علی اکبرافراهمهدي395
1740871391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13492فردوس08596568102علی براتبهمديجواد396
1741151391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13422فردوس08596449951حسنکدخداي خانکوكمحمدرضا398
1741241391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13392فردوس085963553828محمدعلیهدایتیحبیب399
1741091391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13392فردوس08596374927علی اکبرصادقیعلی400
1740881391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13242فردوس08593978311قاسمبیکی قاسم آبادروح اله401
1740831391/01/17کمک بناي سفت کار درجه 13482فردوس08586813909165رجبعلیافشاريحبیب اله407
1742961391/01/21کمک بناي سفت کار درجه 13282بیرجند065215502213عبدالهقربانیعلی اکبر408
1742971391/01/21کمک بناي سفت کار درجه 13322بیرجند06527157711محمدخسرويغالمرضا411
1742981391/01/21کمک بناي سفت کار درجه 13532درمیان5239473595917غالم حیدرسلمانی مسکرضا412
1747161391/02/24کمک بناي سفت کار درجه 13352بشرویه0859075941335محمدخانیحسن427
1747171391/02/24کمک بناي سفت کار درجه 13472بشرویه08597764253میرزاعلی اکبرموذن زادهحسین428
1747181391/02/24کمک بناي سفت کار درجه 13452بشرویه085977119925علیلطفیانحسن429
1747421391/02/30کمک بناي سفت کار درجه 13352بیرجند06508701661814محمد حسننخعیحسین440
1748111391/03/16کمک بناي سفت کار درجه 13422بیرجند06521997634علی اکبرمحمدي گیوشادغالمرضا451
1748081391/03/16کمک بناي سفت کار درجه 13442درمیان52398625165ذبیحقويمحمد حسین452
1748041391/03/16کمک بناي سفت کار درجه 13452بیرجند06520333345محمد حسینخسروي حویگانغالمرضا453
1748071391/03/16کمک بناي سفت کار درجه 13582درمیان52395070071350محمد حسنشمسیعبداهللا454
1748021391/03/16کمک بناي سفت کار درجه 13602درمیان523915682479غالمرضاتقندیکیمحمد455
1748051391/03/16کمک بناي سفت کار درجه 13532بیرجند065081868736محمدجانداديمحمد457
1744331391/01/28کمک بناي سفت کار درجه 13542بیرجند0650196491333محمد علیعبدالهی روبیاتعلی467
1748281391/03/22کمک بناي سفت کار درجه 13592بیرجند06526374422محمدآتشیمحمدرضا483
1744971391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13652بیرجند06531359044826سهرابهاونگی زادههادي498
1744981391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13612بیرجند06528920518براتاستانستیعلی499
1744991391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13382ح2 درمیان52395745292حسینزیبندهداد خدا500
1745001391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13432ح5 بیرجند06529602513جالل الدینماخونیکیعبدالخالق501
1746441391/02/09کمک بناي سفت کار درجه 13602بیرجند5639347147183ابراهیمشاهمراديجعفر512
1746451391/02/09کمک بناي سفت کار درجه 13622بیرجند5639280001441علیطالبیمهدي513
1749401391/05/17کمک بناي سفت کار درجه 13472بیرجند06524811324غالمامیرآبادي زادهمحمد547
1746531391/02/12کمک بناي سفت کار درجه 13592بیرجند52397754861محمد رضاحسینیحسین566
1746731391/02/16کمک بناي سفت کار درجه 13572ح7 بیرجند523954458119محمد رضاشبان سروعلیرضا574
1746701391/02/16کمک بناي سفت کار درجه 13542ح7 بیرجند523954400127رمضانخسرويغالم محمد575
1746711391/02/16کمک بناي سفت کار درجه 13472ح7 بیرجند5239074089420رمضانخسروينوروز576
1746991391/02/19کمک بناي سفت کار درجه 13652ح7 بیرجند5239929661256غالمحسینبزرامحمد حسن601
1747191391/02/24کمک بناي سفت کار درجه 13472بشرویه08597782076غالمرضاتقی زادگانعباس605
1747201391/02/24کمک بناي سفت کار درجه 13372بشرویه08597417454محمدعلیعباسیحسن606
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1747211391/02/24کمک بناي سفت کار درجه 13402بشرویه085906570766رجبعلیغالمیمحمدعلی607
1747381391/02/26کمک بناي سفت کار درجه 13622زاهدان3621241019647محمدمحمديعلی640
1747391391/02/28کمک بناي سفت کار درجه 13492ح3 درمیان52398744095239874409سلیمانترابیفریدون647
1747401391/02/30کمک بناي سفت کار درجه 13562بیرجند06526305021محمد جانداديمحمد حسن649
2029771391/07/23کمک بناي سفت کار درجه 13582بیرجند0650649168159محمد شریفشریفی وفانوروز689
2029911391/07/29کمک بناي سفت کار درجه 13552بیرجند523988495122محمدبیابانگردمهدي695
2030111391/08/08کمک بناي سفت کار درجه 13592بیرجند06522962385علیجانیمحمد701
1748151391/03/16کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند06533104634محمدهنرمندمجتبی713
2030201391/08/16کمک بناي سفت کار درجه 13602نهبندان5639441895108غالممالئیمحمد721
2030161391/08/11کمک بناي سفت کار درجه 13582بیرجند0650768175260فیض محمدپور صالحیعلی اصغر722
2030081391/08/08کمک بناي سفت کار درجه 13532بیرجند0650427343832غالمحسینآرامجوحسن723
1749301391/05/12کمک بناي سفت کار درجه 13472بیرجند06522142317محمدباقريقدیر علی816
2031521391/09/11کمک بناي سفت کار درجه 13542رامیان48793452532075صفرعلیرامشینیمحمدرضا843
2033401391/10/04کمک بناي سفت کار درجه 13662قاین6529955569232جمعهشنگول آبیزکاظم864
2033361391/10/04کمک بناي سفت کار درجه 13432قاین652987475567نصرالهشنگول آبیزجمعه865
1749591391/05/28کمک بناي سفت کار درجه 13602ح7بیرجند523963670236محمدمحمدي طبساحمد رضا892
2034531391/10/26کمک بناي سفت کار درجه 13682قاینات08800226390حسیندروگرفردمحمدرضا1042
2035361391/11/01کمک بناي سفت کار درجه 13682ح2فردوس08500239710حسنطحانمجتبی1088
2035011391/10/28کمک بناي سفت کار درجه 13602فردوس085956084866رمضانعباسپورجواد1090
1750981391/07/10کمک بناي سفت کار درجه 13432بیرجند06520307013محمدخسروي کاریزنوعلی1095
2035051391/10/28کمک بناي سفت کار درجه 13632فردوس0859583880258رمضانعباسپورمحمد رضا1107
2035041391/10/28کمک بناي سفت کار درجه 13632فردوس0859583368206رضاسمیعیانحسن1108
2035081391/10/28کمک بناي سفت کار درجه 13632قائن08897020559عباسعلیبنی اسديغالمرضا1110
2029861391/07/26کمک بناي سفت کار درجه 13432ح7درمیان523962567010علینصراللهی دستگردعبدالرحیم1158
2036301391/11/17کمک بناي سفت کار درجه 13442قاینات65298784835غالم عباسمحمدي آبیزمحمود1211
2030531391/08/21کمک بناي سفت کار درجه 13382بیرجند523966374225غالم نبینکودريمحمد جمعه1256
2037861391/12/19کمک بناي سفت کار درجه 13612قاینات088968497934رضاصاحبینادر1262
2038421391/12/23کمک بناي سفت کار درجه 13612بیرجند06520528612اسماعیلعباسیمحمدرضا1279
2037731391/12/19کمک بناي سفت کار درجه 13592بیرجند06523832385غالمحسیندستگرديمختار1280
2031531391/09/11کمک بناي سفت کار درجه 13562فردوس085930784038محمدسلیمانیانحمید1301
1744191391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13622بجنورد591974390524محمدرمضانی مالداراحمد1315
1744201391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13682نیشابور10500904211050090421اله دادرمضانی فردعلی1316
1740061391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13582ح7 بیرجند52395447278رسولساالريمحمد کریم1318
1740081391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13712ح3درمیان52300393615230039361فیض محمدصالحیابراهیم1319
1747331391/02/25کمک بناي سفت کار درجه 13572ح3درمیان52395066391313درویشخسرويعبداهللا1320
1740091391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13432ح7بیرجند5239204934738غالمخزایی فیض آبادحسین1321
1740101391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13472ح2درمیان52392504312342نور احمدیوسفییار محمد1322
1740111391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13492ح7 بیرجند5239196265390عظیمنوريعبدالعلی1323
1740141391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13622ح1 درمیان52395463205محمد گلحیدري فورگنعمت1324
1740151391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13602ح7  بیرجند523968405725احمدساالريبرات1341
1740171391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13482ح2 درمیان523962945531محمد حسینعباسی طبسغفور1342
1740181391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13582ح5 بیرجند523915677874عبدالهدرشادمحمد1343
1740191391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13582ح6 برجند52392820211008غالمرضاقاسمی نژادعلی جمعه1344
1747461391/03/01کمک بناي سفت کار درجه 13582ح7 بیرجند52395075211402غالمعباسیعباسعلی1345
1740211391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13512ح2 درمیان52395049211144دوست محمدساالريشیر عبداهللا1346
1740231391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13602ح4 بیرجند56399172537علیجمالیمحمد1347
1746181391/02/09کمک بناي سفت کار درجه 13412بشرویه085975489837غالمحسیننوروزيمحمد1371
1746201391/02/09کمک بناي سفت کار درجه 13562بشرویه085982603127حسنغالمیرجبعلی1372
1746221391/02/09کمک بناي سفت کار درجه 13602قاینات085955935116خانجانطاهريرضا1388
1746231391/02/09کمک بناي سفت کار درجه 13582بشرویه0859834034137علی اکبرخیريمهدي1397
1742891391/01/21کمک بناي سفت کار درجه 13682قاین08800506670مصطفیورزگیاسداله1423
1743201391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13642قاین0889835594782علیسپهري نیاهادي1424
1742911391/01/21کمک بناي سفت کار درجه 13642قاین088995420860حاجییوسفیمحمد1425
1743251391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13662قاین0889932433107علیسبزيرضا1426
1740611391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13702بیرجند06402414680ابوالفضلصابري رادمرتضی1433
1740621391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13582بیرجند06518426541341رضاحسینیمحمد حسین1434
1740631391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13562بیرجند0651429935248علی اکبرنادي بهلولیمحمد1435
1740681391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13672بیرجند0653333961319شیر علیدهقان پورمحمد رضا1451
1740691391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند065333162285محمدحسین آباديرضا1452
1740701391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13662درمیان56399695125احمدسارانیمحسن1453
1738971391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13692بیرجند06401306070اسماعیلساالريعارف1490
1744521391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13562بیرجند56399112989علی اکبرنجف پورنظر علی1491
1738991391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13632بیرجند06519626511377حسینشهاباديمحمود1492
1739001391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13602بیرجند06521211111اکبراحسانی نژادحسین1493
1739021391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13582تایباد07495464922احمدداناییعبدالحکیم1519
1739031391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13552بیرجند0651511887998علیاسکوکیمسعود1520
1739051391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13612بیرجند06527584442براتسبزه چرحسین1521
1739081391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13632بیرجند06519679881910غالم رضازنجیريمحمد1522
1744551391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13522بیرجند0651089689490غالمحسنکیانی اسفزاربرات1523
1739091391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13522کاشمر090191431211صفرکالنترمکیمحمد1524
1739101391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند06533228367محمدحسینخسرويمهدي1525
1739141391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13612بیرجند0650939281406محمدزنگوئیعلی1526
1739151391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13632تایباد07495705636یوسفهمتی جهان بیگیسبحان1527
1744571391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13502بیرجند065249139113غالمرضاحاجی آباديعلی1528
1739181391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13672بیرجند0653253141290محمدفیاضی نسبعلیرضا1529
1739211391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13552بیرجند06520472464محمدعبدالهیمهدي1545
1744591391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13602بیرجند06520516261محمدغالمیمهدي1546
1739241391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند06533665742عباسعبداللهیعلی1547
1739251391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13552بیرجند06521158374محمدحیدريعلی اکبر1548
1749141391/05/02کمک بناي سفت کار درجه 13652بیرجند56399739272حسینهنرپیشهروح اهللا1549
1744611391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13672تایباد07400634310مصطفیاحمدي کالته حسینیحسن1589
1743441391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13622فردوس0859572455113غلمرضابنی اسد آیسکمجتبی1608
1743911391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13602فردوس085955771599علیعربی آیسکحسن1609
1744101391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13582طبس0839373491100علیمرادي رمضانیمصطفی1610
1743901391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13502فردوس08899226678محمدحسینعباسیرسول1611
1743431391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13612فردوس085956473887حسینبنی اسد آیسککاظم1612
1743881391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13532فردوس08595300611محمدقلیظهیريحبیب اله1613
1743801391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13512فردوس085951676870غالمرضازهراییحسین1614
1743781391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13582فردوس085955033815علی محمدزحمتکشحسن1615
1743361391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13342قاینات088951996114حسناصغريمحمد1616
1743681391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13452فردوس085949837917علی اکبرذوالفقاريمحمدتقی1617
1743551391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13592فردوس08595553056اسماعیلجمشیديحمید1618
1743821391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13462فردوس085950117513رضا قلیساالريعباس1619
1743751391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13412فردوس085947951125حسن رضاریاحیعلیرضا1620
1743991391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13592فردوس08595526322رضافوالديغالمعلی1621
1743661391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13572فردوس085954725651فروردیندوستیعلی1622
1743401391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13692فردوس08500343530غالمرضابشارتیحسین1638
1744141391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13672فردوس0859932095447امام بخشنوذري تاجکوهایمان1639
1743301391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13492فردوس08595105574غالمحسینآراستهمحمدرضا1640
1743291391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13622فردوس085957736816غالمحسینآراستهعبداله1641
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1743771391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13602فردوس085956007465حسنزارعحسین1642
1743451391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13592فردوس085955498867اسماعیلبهشتی سه قلعهحمیدرضا1643
1743841391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13622فردوس085957784864محمدسلمانیعلی1644
1744151391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13672فردوس0859932011439فضل الههروي سه قلعهرحمت اله1645
1744031391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13662فردوس0859930386276محمکاظمی سه قلعهمرتضی1646
1743321391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13642فردوس085992793831علی اکبرابراهیمی سه قلعهابوذر1647
1743371391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13592فردوس085955506275محمدحسناصالنی فریمانرجب1648
1743391391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13622فردوس085957230798حبیب الهبراتیحسین1649
1743561391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13642فردوس08599338812اسماعیلجمشیديمجید1650
1743581391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13362فردوس085944895922حسنجوانمرددوحصارانعلی1651
1743541391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13652فردوس085991248582ابراهیمتوسلیمهدي1652
1743851391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13612فردوس085956749492سیدحسنسیديسیدسعید1653
1744061391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13542فردوس08595311128حسینکریمیحسن1654
1743511391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13572فردوس085954729955غالمحسینپیروزيحسن1655
1743311391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13602فردوس0859843912126محمدرضاآشیانمهدي1656
1743701391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13552فردوس085951940677غالمعلیرمضانیحسن1657
1743501391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13652فردوس0889942102133محمدپی کیرضا1658
1744161391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13452فردوس085949904984ابراهیمیگانهمحمد1659
1743461391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13662فردوس0859931528390حسن رضابهشتی سه قلعهمجتبی1660
1744071391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13582فردوس08587534482134حسینکریمیمحمد1661
1744111391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13682فردوس08500091540حسنمسعوديامیر1662
1743611391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13642فردوس08599102107غالمحسینخانیبهمن1663
1744081391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13682فردوس08500225250عیسیمحمد علی زادهمهدي1664
1743531391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13692فردوس08500426900غالمحسینترشیزيوحید1665
1743341391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13612فردوس0859568369179غالمحسیناسحاقیمحمود1666
1743941391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13492فردوس085950979680رمضانعلی اکبر زادهعلی1667
1743691391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13402فردوس085947526398حسینرحیمیابراهیم1668
1742441391/01/20کمک بناي سفت کار درجه 13582مشهد09360377928595محمدحسنقربان زادهمجید1691
2033521391/10/06کمک بناي سفت کار درجه 13692بیرجند06401527320محمدحسینصالحیمهدي1713
2033681391/10/11کمک بناي سفت کار درجه 13602نهبندان56399170241ولیکاظمی پورعلی1722
2034021391/10/20کمک بناي سفت کار درجه 13622نهبندان56397989394اسحاقمحمديابراهیم1738
2035251391/11/01کمک بناي سفت کار درجه 13522ح2فردوس085952358685رمضانخالصیغالمحسین1779
2035261391/11/01کمک بناي سفت کار درجه 13502ح2فردوس0859513920141رمضانپیروزيحسین1780
2035291391/11/01کمک بناي سفت کار درجه 13572فردوس085954670592عبدالهروحی نیاعباس1781
2035301391/11/01کمک بناي سفت کار درجه 13522ح2 فردوس08588095163697براتحبیبیحسن1782
2035071391/10/28کمک بناي سفت کار درجه 13572فردوس08595483332علی اکبررجبیهادي1785
2035021391/10/28کمک بناي سفت کار درجه 13562فردوس0859543811123غالمعلیمراديغالمرضا1786
2035061391/10/28کمک بناي سفت کار درجه 13392فردوس085946827566غالمرضاجمعگیاحمد1787
2035171391/11/01کمک بناي سفت کار درجه 13572قاینات0888780419928شیرعلیعبدي اسدآبادمحمد1806
2035231391/11/01کمک بناي سفت کار درجه 13562قاینات652992475220عباسرضائیعلی رضا1812
2035881391/11/04کمک بناي سفت کار درجه 13452فردوس08589253211804رضا قلیمختاري چوبداريعلی1821
2037701391/12/19کمک بناي سفت کار درجه 13562بیرجند06520477183غالمرضاعباسیمهدي1875
1744781391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13632درمیان52396004491محمدمرتضوي نصرآبادمرتضی1922
1746571391/02/12کمک بناي سفت کار درجه 13612بیرجند065269315612ابراهیمنخعی پورمحمدرضا1926
1743261391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13542قاین0889025894182حسنزمردیانجواد1928
1740071391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13432ح2 درمیان523962598013قاسممحمد پورمحمد1936
1740121391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13502ح7 بیرجند523967675528اسماعیلسلمانیاحمد رضا1937
1740131391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13652ح7 بیرجند523993556437مصطفیصادقی محمد آبادعبدالخالق1938
1740161391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13402ح7 بیرجند06529579271محمدمصطفائیاحمد1939
1740201391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13582ح7 بیرجند52395073251382حسنخسروي نوقابعبدالناصر1940
1748341391/04/01کمک بناي سفت کار درجه 13552ح1 بیرجند0651802891744نوروزنوروزيحامد1941
1740221391/01/08کمک بناي سفت کار درجه 13602ح7 بیرجند523968520765محمدخزاعیمحمد رحمان1942
1746161391/02/09کمک بناي سفت کار درجه 13582بشرویه085983231717علیروديجواد1963
1746171391/02/09کمک بناي سفت کار درجه 13452بشرویه085977169520غالمرضاتقی زادگانمحمد1964
1748891391/04/25کمک بناي سفت کار درجه 13692بشرویه08500384210حسینوحیدنیامحمدجواد1965
1746191391/02/09کمک بناي سفت کار درجه 13642مشهد094704408694اسماعیلرستمیصادق1966
1746211391/02/09کمک بناي سفت کار درجه 13412بشرویه08590396923183حسینقدیريعلی اکبر1967
1746241391/02/09کمک بناي سفت کار درجه 13502بشرویه08597871419علی اصغررفیعیعلی1978
1743191391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13672بیرجند065327363026محمدجاندهقانی شاخنمهدي2000
1742901391/01/21کمک بناي سفت کار درجه 13562قاین08896589949ابراهیمدیمه کارحسین2001
1743231391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13632قاین088942990815حاتمکشتگراسماعیل2002
1743221391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13642قاین088989723915حاتمکشتگرابراهیم2003
1740591391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13502گناباد091955763511ابراهیمقربانی نوقابیعلیرضا2012
1740601391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13692گناباد09100409070غالمحسینعرب نژاداحسان2013
1740641391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13542سربیشه0651429846239حمزهنادي بهلولیمحمد باقر2014
1740651391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13552بیرجند06530299014وهبشکارينعمت اهللا2015
1740661391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند065326346522غالمرضادره کیحسین2016
1740671391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13542بیرجند06530280164محمدصادقیمحمد حسن2017
1740711391/01/09کمک بناي سفت کار درجه 13632بیرجند06530949226غالمرضاعبد اللهیعلی2018
1738961391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13652بیرجند06531657067806حسننیک پیصادق2034
1744531391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13692بیرجند06401207170یار محمدجباريعبدالکریم2050
1744541391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13602بیرجند06518884512000یار محمدجباري یوسف آباديغالم محمد2051
1738981391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13592بیرجند0651852595749یار محمدجباريعبدالجبار2052
1739011391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13642بیرجند06530991181147علیپردلحجت2065
1739041391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13532بیرجند06522918991ابراهیمخسرويغالمرضا2074
1739061391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13572بیرجند06528812971محمدحسینخسرويمحمدرضا2075
1739071391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13582بیرجند06525088632غالمآزادهعلی2076
1739111391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13632بیرجند523959935143غالمرضارمضانی درمیانحسین2077
1739121391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13672بیرجند065320901012137علیسبزه کارحسین2078
1744561391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13562قائنات08897095214محمدحسنحبیب زادهاکبر2079
1741261391/01/19کمک بناي سفت کار درجه 13672تایباد07498121335451محمدبهرامیغالمحسین2080
1739131391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13612بیرجند56399216097محمدعربزین العابدین2081
1739161391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13652بیرجند065328847615علیرضانخعیحسن2082
1739171391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13652بیرجند523995226473محمدخسرويعبدالکریم2083
1739191391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13592بیرجند0650825659173قاسمجانیعلیرضا2084
1739201391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13622بیرجند06521254411رحمانتوحیدي نسبعلی2085
1744581391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13672بیرجند065334701454عباسنخعیعلی اکبر2086
1739221391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13602بیرجند06526414584ابراهیمگندم کاررضا2087
1739231391/01/07کمک بناي سفت کار درجه 13632بیرجند06530940351محمداکبريمحسن2088
1744601391/01/30کمک بناي سفت کار درجه 13592درمیان52398960978محمدکاظمیحسین2089
1744011391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13612فردوس085956414228رضاکارگرمحمد2129
1743421391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13632فردوس085957936028رمضانبنی اسدرضا2130
1743381391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13492فردوس08588028643032علی اکبرامام داديمحمدرضا2131
1744041391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13432فردوس0858843161432محمدکربالییعبداله2132
1743921391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13352مشهد09340769281630اسحقعظیمیعلی2133
1743981391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13492فردوس08595059284محمدفداکارحسن2134
1743571391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13602فردوس0859562042186محمدجوان بختجواد2135
1743651391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13362فردوس08594491499نظرعلیدشتیحسین2136
1743671391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13552فردوس08595355767براتدوستیعلی رضا2137
1743761391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13522فردوس08595216215حسن رضاریاحیمحمدحسین2138
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1743861391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13362فردوس08587315172رمضانشب بینحسین2139
1743521391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13602فردوس0859561445126غالمحسینپیروزيمحمدرضا2140
1744121391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13492فردوس08588030383049حسنمعتمدمحمدحسین2141
1743601391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13512قاینات088962258210ابوالقاسمحسینی کالته سريمحمدرضا2142
1744131391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13462فردوس085950260076حسینندائیعلیرضا2143
1743641391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13692فردوس08500461060غالمرضاخواجه گیابوالقاسم2144
1743411391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13642فردوس0859928802118حسنبشارتیغالمرضا2145
1743741391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13542فردوس08595317087جان میرزاریاحیحسین2146
1743971391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13682فردوس08500098120رمضانغالمیمحمد2147
1743831391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13672فردوس085991132212حسینساالري دوحصارانسعید2148
1744001391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13572قاینات08887586261327محمدفیض الهیحسین2149
1743951391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13542فردوس0858763672489محمدعلیزاده دوحصارانحسین2150
1743591391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13532فردوس085952533349حسنجهانیمحمدرضا2151
1743281391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13542فردوس08595322327غالمحسینآراستهحسن2152
1743271391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13502فردوس085951485444حسنعلیآراستهبرات2153
1743481391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13442فردوس08588306391445حسنبیهقیعبداله2154
1744051391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13612فردوس085956965948علی بخشکریم داديعباس2155
1743621391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13462فردوس08595017369محمدخانیرضا2156
1743351391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13542فردوس0935920803830ابراهیماسماعیل خشکانحسین2157
1743931391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13472فردوس08588321001592رضا قلیعفتیعلی2158
1743471391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13582فردوس08588337861757حسنبیدلرمضان2159
1743871391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13602فردوس085955977735علیشهابیمحمد2160
1743491391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13602فردوس085955952110محمودپاسدار سه قلعهمهدي2161
1744021391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13562فردوس085954194043محمدکاظمی سه قلعهکاظم2162
1743791391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13632فردوس085958490911علی محمدزحمتکشحسین2163
1743961391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13602فردوس085955914922علیعلیزاده دوحصارانرضا2164
1744091391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13602فردوس085955693121علیرضامحمدي آیسکحسین2165
1743891391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13492فردوس0935958959621رضاعباسیحسن2166
1743731391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13492فردوس085950598710عبدالهروحی نیاحسین2167
1743631391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13382فردوس085945845853محمدعلیخزاعیحسن رضا2168
1743711391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13532فردوس085952785955غالمعلیرمضانیمحمد2169
1743721391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13622فردوس085957554369حسنرمضانی سرایانابراهیم2170
1743811391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13492قائنات08887577941235غالم حسینساالريرضا2171
1743331391/01/26کمک بناي سفت کار درجه 13592فردوس08588084203588غالمعلیاسحاقیعلی رضا2172
61976641391/03/16کمک بناي سفت کاردرجه 13632بشرویه88مقیمیان هوشمجتبی2212
619766416/3کمک بناي سفت کاردرجه 13632بشرویه88مقیمیان هوشمجتبی2236

2037071391/11/26کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1364ح7بیرجند5239933669152حقدادداورياسماعیل32
2037381391/12/05کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1365ح5بیرجند5239929696259یوسفعباسی طبسمحمد امین69
2037271391/12/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1342درمیان523915651448حسینتقندیکیعیدمحمد114
2037281391/12/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1337درمیان52395720112حسینتقندیکیغالمرضا115
2037501391/12/09کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1356بیرجند06520477183غالمرضاعباسیمهدي380
1748821391/04/21کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1350فردوس085978439831محمدرمضانیحسن517
1749491391/05/24کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1352بجستان562991321213غالمرضاعباس زادهحسین556
1749681391/06/05کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1351ح2درمیان52396302756محمدراز پنهانعبدالعظیم580
1750011391/06/26کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1344نهبندان56398378613حسینخسرويمحمد611
1750241391/07/02کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1358بشرویه08598357411رمضانعلیباقريحسن613
2030281391/08/17کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1339بیرجند06524563911سیدمحمدهاشم آباديسیدرضا659
2030301391/08/17کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1348بیرجند06529643625فداحسینیزدانیرمضان700
2030311391/08/17کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1338بیرجند06524508228حسینزمانیغالمرضا727
1748651391/04/19کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1338فردوس085946014227غالمحسینرمضانیقنبر741
2030341391/08/17کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1334بیرجند065243666810محمدامینی نسبغالمرضا763
2030371391/08/17کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1338بیرجند06521818802زمانده جومحمدحسن766
2031411391/09/07کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1355بشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي769
1748851391/04/22کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1363بیرجند523964225740حسینگزنديعلیرضا793
2031691391/09/12کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1338درمیان06525822063غالمرضااکبريعلی845
2032211391/09/23کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1342بیرجند06520283733محمدعباسی حسین آبادمحمدحسن846
2032611391/10/03کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1351بیرجند06531164892884غالمرضاخزاعی اسفزارمحمدرضا933
2033601391/10/07کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1335بیرجند06524392099ابراهیمپرویزي فرموسی986
2034251391/10/24کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1360بیرجند0651877229877عباسمهرنیامحسن987
2034611391/10/26کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1354قاینات088964382274رضاعلینجف پورمحمد1076
2035451391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1362قاینات0889064016298محمددوستیعلی1116
2035461391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1347قاینات652989313131علیغالمحسینی بمرودحسن1117
2035761391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1355قاینات652991973229عباسعلیبیابانی بمرودحسن رضا1119
2035511391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1354قاینات652991557528حسینغالم حسینیمحمد1120
2035771391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1343قاینات65298766188شاه مرادکامکار دالکهعلیرضا1122
2035661391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1348قاینات65298982392صاحب دادحجتی زادهحسین1128
2035391391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1366قاینات0889901041226براتحسینی اسد آبادعلی1129
2035641391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1347قاینات652989297415حسینغالمحسینی بمرودعلی1131
2035571391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1359قاینات088967047129خدارحمسمندريحسین1136
2036581391/11/17کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1361قاینات65296844171111غالم عباسجوان شیرحسین1181
2036531391/11/17کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1357قاینات088938213133قربانبارانیقاسم1183
2030291391/08/17کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1338بیرجند06520863492محمدعباسیعباس1188
2031331391/09/07کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1353بشرویه0859801561204حسینارفعیعلی1196
2038051391/12/20کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1343قاینات08892641638حسینجانیعلی اکبر1235
2038131391/12/20کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1358قاینات0888500890192حسینبراتیعلی1240
2031281391/09/07کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1362بشرویه0859857751255محمدعلیایازمحمد1248
2031381391/09/07کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1358بشرویه0859834905224محمدعلیایازمهدي1250
2030331391/08/17کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1329بیرجند06527121262غالمیوسفیعباس1259
2030521391/08/21کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1341بیرجند06520927054علیلطفیعلی اکبر1303
2032011391/09/18کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1348بشرویه08590366853677محمدملهمحمدرضا1499
2032331391/09/26کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1360فردوس08595636181حسننباتیعلیرضا1536
2035701391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1347قاینات652989322940علی گداجعفريحسن1791
2035431391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1354قاینات65299153031حسیننوروزيمحمدرضا1792
2035791391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1344قاینات652987997827علیغالمحسینی بمرودحسین1793
2035441391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1337قاینات088921615010علی اکبرجانیحاجی قربان1795
2035481391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1363قاینات088943011165محمددوستیرضا1796
2035501391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1344قاینات652987999429علی گداجعفريعباس1798
2035751391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1351قاینات07312853443005براتوحید پورحسن1799
2035541391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1354قاینات088935899035حسیندوستیعباس1802
2035681391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1360قاینات088940133051محمدحسینیحسن1805
2035711391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1342قاینات65298713724عباسجانی بمرودغالمحسین1808
2035741391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1349قاینات08893191707حسیندوستیحسن1811
2035621391/11/01کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1360قاینات65299331315غالم عباسجوان شیرمحمدرضا1813
2036641391/11/17کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1354قاینات088935904040عیديبراتیمحمدحسین1843
2036541391/11/17کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1355قاینات088937042773قربانبارانیحمید1848
2038311391/12/20کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1347قاینات0888779771864محمدعلیگریمنجیحاجی قربان1909
2038321391/12/20کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1363قاینات088970196241عیدمحمدنباتیمجید1910
2038331391/12/20کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1361قاینات0888780834970قلیحسین پورولی1911
2038341391/12/20کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1361قاینات088941009728محمدعلیقاسمیحمید1912
2038491391/12/28کمک بناي سفت کاردرجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول)1356بیرجند0651549418850محمدامامداديرضا1920
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3130201388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13592بیرجند06526374422محمدآتشیمحمد رضا84
3130211388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13612بیرجند06528920518براتاستانستیعلی85
3130221388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13472بیرجند06524811324غالمامیرآبادي زادهمحمد86
3130251388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13582بیرجند06525074091رمضانجاللی بجدمسعود89
3130261388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13532بیرجند06524969622محمد علیچهکندي نژادعلی90
3130271388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13442بیرجند52398669881غالمحسینحسینیرمضان91
3130301388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13562بیرجند06520474242حسینخواجوي روبیاتغالمرضا94
3130311388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13532بیرجند065081868736محمد جانداديمحمد95
3130321388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13562بیرجند06526305021محمد جانداديمحمدحسن96
3130331388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13662بیرجند065330636953محمدرضادهقانیمحسن97
3130361388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13642بیرجند523998483217محمدحسنزهراییمهدي100
3130401388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13492بیرجند06527430482علیرضاوفائیانحسن104
3130411388/01/17کمک بناي سفتکار درجه 13652بیرجند06531359044826سهرابهاونگی زادههادي105
3145471388/02/06کمک بناي سفتکار درجه 13622زاهدان3621241019647محمدمحمديعلی364
3145501388/02/06کمک بناي سفتکار درجه 13502بیرجند5639462388689دادخداعباسیمحمد367
3145511388/02/06کمک بناي سفتکار درجه 13622بیرجند5639280001441علیطالبیمهدي368
3145521388/02/06کمک بناي سفتکار درجه 13642بیرجند563996276311علیطالبیحسین369
3145531388/02/06کمک بناي سفتکار درجه 13602بیرجند56397956621علیطالبیابراهیم370
3145561388/02/06کمک بناي سفتکار درجه 13602بیرجند5639347147183ابراهیمشاهمراديجعفر373
3145581388/02/06کمک بناي سفتکار درجه 13632نهبندان5639929626175حسینساالريرضا375
3145641388/02/06کمک بناي سفتکار درجه 13592بیرجند52397754861محمدرضاحسینیحسین381
3168081388/04/16کمک بناي سفتکار درجه 13522گناباد56299132121352غالمرضاعباس زادهحسین678
3168091388/04/16کمک بناي سفتکار درجه 13502فردوس085978439831محمدرمضانیحسن679
3168101388/04/16کمک بناي سفتکار درجه 13382فردوس085946014227غالمحسینرمضانیقنبر680
3383211389/09/14کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1350نهبندان5639271922252غالمرضاساالريمحمد1312
3383221389/09/14کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1367بیرجند5639959002258حسینصفريمحمود1313
3387411389/09/27کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1370بیرجند06402335890عبداهللاتوتکیمحمود1420
3387421389/09/27کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1356بیرجند0651319242232حسینخسروي پورمحمد1421
3387431389/09/27کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1364نهبندان563998561520علیدره کیعباس1422
3387441389/09/27کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1362ح2 نهبندان563992841754محمددره کیعلیرضا1423
3387451389/09/27کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1362نهبندان56399251757علیدره کیغالمرضا1424
3387461389/09/27کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1350نهبندان56392642254266غالمرضادرکیعلیرضا1425
3387471389/09/27کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1368بیرجند06400788340موسیسعادتیمحمد1426
3387481389/09/27کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1358بیرجند065153704548غالمرضاعباسیحسین1427
3387491389/09/27کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1373بیرجند06404047740رضامادخونیکیمحمد1428
3390051389/10/09کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1367فردوس08599336521174حسنخالقیمحمدباقر1476
3392591389/10/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1362ح7 بیرجند52395079711448غالمرسولرحیمیمحمد علی1496
3392111389/10/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1362گناباد09198792849ابراهیموهاب زادهمهدي1545
3393561389/10/21کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1364فردوس0859874801852حبیبقبوريمجتبی1627
3400741389/11/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1362فردوس0859360466479محمدعلیخزاف مقدممجتبی1784
3400961389/11/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1341فردوس0858973480634علینقیبیعباس1806
3401691389/11/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1363بیرجند06526577378محمد حسینآزادحسن1827
3401711389/11/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1365بیرجند065332534727حسن رضابخشیحسین1829
3401721389/11/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1362بیرجند06519337911523ضیاءالهحسینیمهدي1830
3401771389/11/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1358بیرجند0650214412357محمد مهديرومنجانیمجتبی1835
3401781389/11/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1352بیرجند0651775027358محمدزینلیعلیرضا1836
3401841389/11/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1355بیرجند0651800064461محمدرضاکهنمحمد علی1842
3401861389/11/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1364بیرجند06533204503محمدمعصومیاسمعیل1844
3401871389/11/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1367بیرجند065332102352حسینمعصومی نسبفضل اهللا1845
3401881389/11/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1362بیرجند06519406482209سید حسینموسوي شیرگسید مهدي1846
3407451389/11/28کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1335بیرجند06508906711512رحیمهاشمی زادهمحمد2096
3416301389/12/12کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1355بیرجند065223803321حسینزحمتکشحسن2480
3417771389/12/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1349بیرجند06526163054محمد علیابراهیمیمحمود2671
3417781389/12/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1371بیرجند06402867120محمدچهکندي نژادامین2672
3417791389/12/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1358بیرجند06530493113محمدرضاخسرويعباس2673
3417801389/12/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1341بیرجند06526773471محمدزنگوئیناصر2674
3417811389/12/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1354بیرجند065204573112سید حسینمرتضويسیدمحمد2675
3417821389/12/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1358بیرجند06525078598محمدنخعیرضا2676
3421301389/12/19کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1347بیرجند0650507053210نوروزآبدارعزیزاله2833
3421311389/12/19کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1352بیرجند06522291311مرتضی علیبهارشاهیبشیر2834
3421321389/12/19کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1362بیرجند06519401682161محمدخیرآباديحسن2835
3423711389/12/23کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1348قائن0889011664163غالمحسینیوسف نژادمحمد علی2978
61829021390/01/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1370نهبندان56300102550علیرضادرکیعلی150
61829021390/01/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1370نهبندان56300102550علیرضادرکیعلی163
3435301390/01/29کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1336بیرجند56398745111حسنبخشیغالمحسین900
3435291390/01/29کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1336بیرجند523957122817علی اصغراحمدي فورگعبدالرحیم901
3437301390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1369بیرجند06401464910محمد حسیندره کیعلی943
3437121390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1368بیرجند06400717240محمدجهان بین سنجريمجید944
3437111390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1365بیرجند065328728334رمضانپی گداريعلیجان945
3437151390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1368بیرجند06400658990محمد علیمالکیحسین946
3437141390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1361بیرجند06521232951محمد علیمالکیابوالفضل947
3437101390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1365بیرجند065324041415محمد علیاسدالهیعلی948
3437131390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1357بیرجند0651825288746محمدچهکندي نژادحاجی رضا949
3437301390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1369بیرجند06401464910محمد حسیندره کیعلی1064
3437101390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1365بیرجند065324041415محمد علیاسدالهیعلی1174
3437111390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1365بیرجند065328728334رمضانپی گداريعلیجان1175
3437121390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1368بیرجند06400717240محمدجهان بین سنجريمجید1176
3437131390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1357بیرجند0651825288746محمدچهکندي نژادحاجی رضا1177
3437141390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1361بیرجند06521232951محمد علیمالکیابوالفضل1178
3437151390/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1368بیرجند06400658990محمد علیمالکیحسین1179
3440651390/02/06کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1338فردوس085963264417علیخوشی بیدسکانذبیح اله1522
3441431390/02/10کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1331بیرجند06527998253نوروزنصرآباديمحمد ابراهیم1656
3451291390/03/07کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1339بیرجند06527266152حسینیوسفیموسی2214
3451281390/03/07کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1347بیرجند563961817558محمددره کیحسن2215
3452631390/03/09کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1369بیرجند06401060560علیخسرويجواد2263
3452621390/03/09کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1360بیرجند0651869943149احمد علیآذريمجتبی2264
3452661390/03/09کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1359بیرجند0650725239409موسیمراديعلیرضا2265
3452641390/03/09کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1361بیرجند06527583714موسیخسرويحسین2266
3452671390/03/09کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1335بیرجند06524397053محمدموحدیانعلیرضا2267
3452651390/03/09کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1364زاهدان36220504973949محمد باقرخوش روعلی2268
3455741390/03/21کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1360بشرویه0859844838217عباستوکلیانمحمد2507
3457901390/04/02کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1346بیرجند06508731572082محمدزرین قلم گازارمحمود2566
3186491388/06/21کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1365بیرجند06400421980640042198علیبوبکیغالمرضا927
3186501388/06/21کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1365بیرجند563995718276براتراستگوعباس928
3186511388/06/21کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1351نهبندان5639310685170عباسقربانیغالمرضا929
3193901388/06/26کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1366بیرجند0653304651100عیسیابراهیمیحسین975
3193911388/06/26کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1365بیرجند065327787317مختارباللیعلیرضا976
3193921388/06/26کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1364بیرجند563997727253غالمرضادره کیعلی977
3193931388/06/26کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1368بیرجند06400519360عیسیزارعکاظم978
3193941388/06/26کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1359بیرجند0650483952101صفرزردستحسین979
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3194731388/06/26کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1352ح2 درمیان5239328821111رحمانتخویجیرضا1002
3194741388/06/26کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1367ح7 بیرجند5239921687450محمد عظیمصوفی فوركمحمد علی1003
3194751388/06/26کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1367ح7 بیرجند5239920982380غالمرضاآدینه درمیانقدرت اهللا1004
3194761388/06/26کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1367ح3 بیرجند065328666153امام داددهقانیحسین1005
3203521388/07/12کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1363بیرجند065226179536حسنبصیرانی مقدممهدي1067
3203651388/07/12کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1359بیرجند065250962255محمدغالمیحسن1080
3203681388/07/12کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1366بیرجند088996893492سیدحسینموسويسید مجتبی1083
3212601388/08/03کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1368بیرجند06400001260علیدره کیحمید1118
3220711388/08/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1363بیرجند065226179536حسنبصیرانی مقدممهدي1201
3220741388/08/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1353بیرجند06521134942علیعباسیمحمود1202
3222161388/08/20کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1367بیرجند0653299095224بهرامالجورديحسن1213
3226131388/08/30کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1359زاهدان3621381228837محمدتقیباغبانمصطفی1353
3226251388/08/30کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1364بیرجند0653095805816نوراحمدخسرويفاروق1365
3226421388/08/30کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1358ح 2 درمیان52391913872675شاه محمدخسروي طبسرضا1382
3230571388/09/11کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1358بیرجند0650677307228عبدااحسینحسن آباديعلی1552
3231551388/09/12کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)21365فردوس0859920380352حسناکبري پورعلی1594
3231561388/09/12کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1366ح2خواف0769909205216محمدبا کمال الجیغالمرضا1595
3231571388/09/12کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)21366فردوس0859924130728حسینسرحديالیاس1596
3231581388/09/12کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1368ح2فردوس08500232540سید مهديعبدالهیسید مرتضی1597
3231591388/09/12کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1365ح2فردوس0859929752213اله بخشنوذري تاجکوهمحمد رضا1598
3233391388/09/18کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1359بیرجند065250962255محمدغالمیحسن1662
3233421388/09/18کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1366بیرجند088996893492سیدحسینموسويسید مجتبی1665
3234421388/09/19کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1355فردوس915962982088حسناکبري پورحسین1674
3234851388/09/21کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1357بیرجند06525058317محمدعلیپارسافردبهمن1701
3234861388/09/21کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1368بیرجند06400185990حسیندرکیاسداهللا1702
3247521388/10/23کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1361مشهد09420378813645محمدابوترابی القارمجید2305
3248241388/10/26کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1359نهبندان5639272491309عباسفروزندهعلی2372
3259251388/11/29کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1359بیرجند06523846763حسنخاکیحسین2749
3260091388/12/04کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1353زاهدان3621312935566علی اکبرباقريحمیدرضا2761
3260571388/12/05کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1365بیرجند088992573913قربانقربانی چلونکحسن2763
3262611388/12/08کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1362بیرجند06519316811311رجبعلی آباديمهدي2827
3262701388/12/08کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1369بیرجند06401841540عباسرستگار نژادایوب2836
3269501388/12/15کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1363ح7 بیرجند52395997187احمدخیامیحمید3198
3297901389/01/24کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1369بیرجند06401091520640109152حسینطاهريعباس377
3309541389/03/20کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1367بیرجند065323327215563حاجی حسینمیاباديعلی560
3334241389/06/03کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1359فردوس085955252730محمدسلیمانیعباس793
3334251389/06/03کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1371فردوس08500883050محمدسلیمانیحسن794
3334401389/06/06کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی (درجه 2)1360بیرجند0650825683176علیروزيابراهیم809

61885071390/06/06کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13422بیرجند06530178042حیدرگرگانینصرت اهللا2995
61885061390/06/06کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13592بیرجند06518578311273سید مهديشمس آباديسید علی2996
61889951390/06/12کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13462بیرجند563961816757محمددره کیعباس3138
61890111390/06/13کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13642بیرجند06531211723353کلوخ رضابیابانگردعباس3144
61890131390/06/13کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13652بیرجند523993740012عیسینبیمحمد3145
61890121390/06/13کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13532بیرجند0650915097326علیجانرضائیحسن3146
61890141390/06/13کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13622بیرجند06528987851علیهریونديجواد3147
61900501390/07/14کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13652بیرجند06531589987135یاسینمحمديحسن3320
61919931390/09/09کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13672ح7 بیرجند5239963487319علیعبدالهیمحمد3519
61922981390/09/10کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13532قاین08897925503محمدمختاريعلی برات3603
61922951390/09/10کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13562قاین08893753052محمدابراهیمیمحسن3604
61922971390/09/10کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13542قاین08893602356علی اکبرفارابیمحمود3605
61922961390/09/10کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13672قاین08898627453497حسینرضائیمحمدحسن3606
61925301390/09/23کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13612فردوس085956690032علیبنی آدممجتبی3797
61925581390/09/29کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13612بیرجند065269231115محمدخسروي تاجکوهرضا3818
61927761390/09/30کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13562بیرجند065223939050ذبیح اهللانزشتیحمیدرضا3839
61927261390/09/30کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13622بیرجند06525197926موسیمراديمهدي3840
61927251390/09/30کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13542بیرجند06523762821اهللازنگوئیکاظم3841
61947591390/11/20کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13642قاین088991995113خدابخشعباسیمحمد4130
61954481390/12/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13612فردوس08595639014محمدسلیمانیعلی4169
61954491390/12/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13562فردوس08595404999نصرالهشاهی بغدادهمجتبی4170
61954501390/12/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13552قائنات08595361495رمضانطاهري دوست آبادمنصور4171
61954471390/12/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13702قائنات08801165280حسنجوهري کرقندرضا4172
61960101390/12/22کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13672قاین0889920664109خدابخشعباسیغالمرضا4216
61960081390/12/22کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13722قاین08801690950عبدالکریمدالورمحمدرضا4217
61960091390/12/22کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13632قاین088969576824نورالدینصادقیمحمد4218
61960111390/12/22کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13672قاین0889966011194محمدمهديمحمدي زهانیحیی4219
1741701391/01/20کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13572بیرجند065016554316476علیصفريمحمدرضا185
1746021391/02/05کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13652بیرجند065330141344محمدابراهیمیمهدي186
1741121391/01/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13372فردوس085962758616اکبرعالیرجبعلی237
1742991391/01/21کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13532بیرجند0651338697684سلطان محمداحراري درحمحمد269
1743001391/01/21کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13502قاینات08898292928مرادبراتیحسین270
1743011391/01/21کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13352کاشمر090182621913محمدناصري پورغالم محمد271
1743021391/01/21کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13312بیرجند06526682593علیبیکیمحمد حسین272
1746721391/02/16کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13622ح7 بیرجند52391922612764عید گلسیروسیسیف اله336
1741681391/01/20کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13702درمیان52300153060علی اکبرحرمتیابوالفضل342
1741691391/01/20کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13472قاینات08886488201168سید ابوالفضلامیرآبادي زادهسید محمد343
1741051391/01/17کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13652فردوس08598791191284محمدسودخواهجواد391
1746251391/02/09کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13642بشرویه085995637731غالم حسینسیارحسن1401
2035341391/11/01کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13652فردوس0859929752213اله بخشنوذري تاجکوهمحمد رضا1784
2035031391/10/28کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13662فردوس0859924130728حسینسرحديالیاس1788
1745011391/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13662فردوس08598878982164حسینرحمانیفخرالدین1929
1745021391/01/31کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13682فردوس08500023700850002370حسنسواري حسین آبادحمید1930
3167781391/04/18کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13632ح7 بیرجند6آبدارحمید2199
31677818/4کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه 13632ح7 بیرجند6آبدارحمید2223
3167461388/04/16کمک در و پنجره ساز درجه 13652بیرجند06531271113947محمدحسیندوستیصادق616
3167771388/04/16کمک در و پنجره ساز درجه 13652ح 3 درمیان523997232114غالمرضاامین پوراحمد647
3167781388/04/16کمک در و پنجره ساز درجه 13632ح7 بیرجند52395989836عبدالطیفآبدارحمید648
3167791388/04/16کمک در و پنجره ساز درجه 13682ح7 بیرجند06400395290640039529عبدالطیفآبدارحامد649
3167801388/04/16کمک در و پنجره ساز درجه 13702ح2 درمیان52300229305230022930یوسفیوسفی خلفمحمد650
3167811388/04/16کمک در و پنجره ساز درجه 13662ح1 بیرجند06531659867834حسینعبدالهی مفردمحمود651
3168111388/04/16کمک در و پنجره ساز درجه 13622فردوس0859364471879محمدرضابخشی حسن آبادعلی681
1748671391/04/19کمک درب وپنجره پروفیل آهنی درجه 2(تمدید پروانه  - نوبت اول)1363بیرجند52395989836عبدالطیفآبدارحمید493
1751101391/07/12کمک درب وپنجره پروفیل آهنی درجه 2(تمدید پروانه  - نوبت اول)1359بیرجند065250962255محمدغالمیحسن680
1749221391/05/04کمک درب وپنجره پروفیل آهنی درجه 2(تمدید پروانه  - نوبت اول)1365درمیان523997232114غالمرضاامین پوراحمد819
2034221391/10/21کمک درب وپنجره پروفیل آهنی درجه 2(تمدید پروانه  - نوبت اول)1363بیرجند065226179536حسنبصیرانی مقدممهدي1032
2032391391/09/26کمک درب وپنجره پروفیل آهنی درجه 2(تمدید پروانه  - نوبت اول)1355فردوس085953720188حسناکبري پورحسین1533
2032571391/10/03کمک درب وپنجره پروفیل آهنی درجه 2(تمدید پروانه  - نوبت اول)1366بیرجند06531659867834حسینعبدالهی مفردمحمود1606
2038411391/12/21کمک درب وپنجره پروفیل آهنی درجه 2(تمدید پروانه  - نوبت اول)1359نهبندان5639272491309عباسفروزندهعلی1918
3361641389/07/18کمک سنگ کار (درجه 2)1368زاهدان36101513413610151341خدادادنامیامید988
3363851389/07/22کمک سنگ کار (درجه 2)1362قاین0889069336830محمد اکرممحمد پور مقدمجواد1056
3371531389/08/12کمک سنگ کار (درجه 2)1364بیرجند563995289157محمدمحمديمحمد حسین1151
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3384211389/09/15کمک سنگ کار (درجه 2)1355کاشمر0901153575406حسنچوب بازحسین1332
3384321389/09/17کمک سنگ کار (درجه 2)1347درمیان0650793617199محمد حسینیعقوبیرمضان1377
3385591389/09/22کمک سنگ کار (درجه 2)1344بیرجند065273678515ورقنهسبزه کارمحمد1407
3385601389/09/22کمک سنگ کار (درجه 2)1353بیرجند0650793811219محمد حسینیعقوبینقی1408
3392291389/10/16کمک سنگ کار (درجه 2)1338بیرجند06525824271محمد علیعسکريغالم حسین1501
3392301389/10/16کمک سنگ کار (درجه 2)1343بیرجند06520961073حسنرمضانیمحمد علی1502
3392311389/10/16کمک سنگ کار (درجه 2)1358بیرجند06526346211محمداکبريحسین1503
3392041389/10/16کمک سنگ کار (درجه 2)1353بیرجند0650793838221علیجانعسکريمحمد مهدي1538
3392051389/10/16کمک سنگ کار (درجه 2)1349بیرجند06526149305عباسعسکريمحمد حسین1539
3392061389/10/16کمک سنگ کار (درجه 2)1364بیرجند06532933486علیجانعسکريزین العابدین1540
3392071389/10/16کمک سنگ کار (درجه 2)1358بیرجند0650779509250محمد حسنحسنیحسین1541
3392081389/10/16کمک سنگ کار (درجه 2)1352بیرجند0651073022315علیترابینور محمد1542
3392091389/10/16کمک سنگ کار (درجه 2)1364بیرجند06531218653422علیاسماعیلیحسین1543
3392101389/10/16کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند06519107651795علیاسماعیلیحسن1544
3401661389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1368بیرجند06400124690محمد علیپرویزيمجتبی1807
3401671389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1360بیرجند06526410751علیجانعسکريمحمد حسین1808
3401491389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند065269457823محسنارجمنديمحمد1810
3401501389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند06533104472موسیبخشیعلی1811
3401511389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1368بیرجند06400725180محمدبخشی حج نجامید1812
3401521389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند0651900220740محمدابراهیمپیروزمندحسن1813
3401531389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1368بیرجند06400193660محمد ابراهیمپیروزمندعلی1814
3401541389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1370بیرجند06402348360محمد ابراهیمپیروزمندمهدي1815
3401551389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند06521264561محمدحاجی پورحسین1816
3401561389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1354بیرجند06520461264غالمحسینخلیلی نسبمحمد1817
3401571389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1357بیرجند0651823961614محمدولیرجبی اسفهرودکاظم1818
3401581389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1355بیرجند06521159504محمدرحیمیعلی رضا1819
3401591389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1350قاینات088873841240نوروزرمضانیمحمدرضا1820
3401601389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1366بیرجند065328748854غالمرضاشکیبا دوستمحمد1821
3401611389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1365نهبندان56399852753نادرغالمینعمت اهللا1822
3401621389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1366بیرجند06531782399059علی اکبرکوچیسعید1823
3401631389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1364فردوس0859928683106حسنعلیمعصومیعلی1824
3401641389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند06522555211محمدنخعیعلی1825
3401651389/11/17کمک سنگ کار (درجه 2)1351بیرجند065117426094علینیک سیرتمصطفی1826
3402821389/11/18کمک سنگ کار (درجه 2)1333بیرجند06525685567رمضانابراهیمیغالمحسین1929
3402831389/11/18کمک سنگ کار (درجه 2)1332بیرجند065256515813عبدالحسیناسماعیلیعلی1930
3402841389/11/18کمک سنگ کار (درجه 2)1333بیرجند06525685133حسینپیروزمندمحمد ابراهیم1931
3405101389/11/23کمک سنگ کار (درجه 2)1359قاین0888394144265محمدچدانیعبداله2022
3405111389/11/23کمک سنگ کار (درجه 2)1367قاین0889901831305حسن قلیدانشجواد2023
3405121389/11/23کمک سنگ کار (درجه 2)1372قاین08801564810احمدشرف پورسعید2024
3405131389/11/23کمک سنگ کار (درجه 2)1362قاین088941795414عباسطرازيمحمد حسین2025
3405141389/11/23کمک سنگ کار (درجه 2)1350قاین0889016658212موسیمالئی علی آبادعلی2026
3405151389/11/23کمک سنگ کار (درجه 2)1348قاین088901075772غالمرضاکاهیمهدي2027
3408181389/11/28کمک سنگ کار (درجه 2)1356فردوس08596731112رمضانطاهري مقدممحمدرضا2165
3410271389/12/03کمک سنگ کار (درجه 2)1335قائن0888372639859موسیفرخیحسن2230
3412861389/12/08کمک سنگ کار (درجه 2)1364قاین08898954499محمدرضابراتیکاظم2455
3418951389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1328بیرجند06520054708قاسمابراري رومنجانمحمد حسین2566
3418971389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1338بیرجند06525821841عبدالحسیناسماعیلیمحمد2568
3418981389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1340بیرجند0650778804183غالمرضااکبريمحمد حسین2569
3418991389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند523978680139علیایمان زاده بورنگحسین2570
3419051389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1342بیرجند065246586210حیدرپیراستهمحمد علی2576
3419061389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1345بیرجند065014285314207حسینجعفريعلی محمد2577
3419091389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1346بیرجند06526106171محمدحاجی پورقنبر علی2580
3419251389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1342قاینات088884144247حسینعلیعلی پور جنیانغالمحسین2596
3419271389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1344بیرجند06524727611محمد حسینفوالدي حسن آبادعلیرضا2598
3419361389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1354بیرجند0650676858186محمد قلینخعیرضا قلی2607
3418871389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1365بیرجند065324441137صفر علیحسینیمحمد2634
3417831389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1353بیرجند0650303202101محمدعلیآخوندي نصرآبادحسین2677
3417841389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1360بیرجند065017572717498محمداسماعیلیحسین2678
3417851389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1365بیرجند06531629447530علیاکبريمهدي2679
3417861389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1356بیرجند06518176921202غالمرضابنائیعلیرضا2680
3417871389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1357بیرجند52397723984عبدالهجانی خلفمحمد2681
3417881389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1356بیرجند065250334912علی جانحسینیحسین2682
3417891389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1349بیرجند06528650385ابراهیمخراشادي زادهحسین2683
3417901389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1353بیرجند06509149610محمدرضوانی تبارعلی2684
3417911389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند06526963761محمدزنگوییعلی2685
3417921389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1367بیرجند5239920958377اسماعیلساالري درمیانعلیرضا2686
3417931389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1358بیرجند06526358573حسینقربانیبهروز2687
3417941389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1364بیرجند065324513011محمدعلیقربانیحسن2688
3417951389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1355بیرجند06526283897محمدرجبمحمدي میریکمحمد2689
3417961389/12/16کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند06522571355علییوسفیکاظم2690
3421001389/12/18کمک سنگ کار (درجه 2)1350بیرجند065204215511حسنسلم آباديمحمد2799
3421011389/12/18کمک سنگ کار (درجه 2)1369نهبندان52300051065230005106محمدنظريحسین2800
3420971389/12/18کمک سنگ کار (درجه 2)1358نهبندان56397926127علیاکبريمحمد2826
3424411389/12/24کمک سنگ کار (درجه 2)1366قائنات088992584424محمدرضاچوپانیحسین2995
3424421389/12/24کمک سنگ کار (درجه 2)1360بیرجند06526435904جان محمدچوپانیمختار2996
3424431389/12/24کمک سنگ کار (درجه 2)1342بیرجند06521964404غالمحسینسعیديعباسعلی2997
3424441389/12/24کمک سنگ کار (درجه 2)1348بیرجند06521066331محمدشامراديحسین2998
3424451389/12/24کمک سنگ کار (درجه 2)1342بیرجند06524658387محمدحسینفوالدي حسن آبادمحمد2999
3424461389/12/24کمک سنگ کار (درجه 2)1343بیرجند065065137559علیقاسمی تنگلرمضان3000
3424471389/12/24کمک سنگ کار (درجه 2)1349بیرجند065070752432علیقاسمی تنگلمحمود3001
3424481389/12/24کمک سنگ کار (درجه 2)1348بیرجند06521066513محمدمحمديحسین3002
3424491389/12/24کمک سنگ کار (درجه 2)1357بیرجند0651073413354علیمحمديحسین3003
3424501389/12/24کمک سنگ کار (درجه 2)1332بیرجند06525649172محمدهاشمی بیماديمختار3004
3425841389/12/25کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند065264895910محمداکبرياسماعیل3007
3425851389/12/25کمک سنگ کار (درجه 2)1365بیرجند06531390985145قربانباقريعلی3008
3425811389/12/25کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند0650779681268محمداکبري بیست گنجحسن3039
3425821389/12/25کمک سنگ کار (درجه 2)1351بیرجند0650779010201محمدحسنحسنیعلی3040
3426931389/12/26کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند06510482811441علی اصغرعلی پورمحمد3043
61829641390/01/18کمک سنگ کار (درجه 2)1365بیرجند06531657917815علی مرادخسروي عبدلههادي167
61829641390/01/18کمک سنگ کار (درجه 2)1365بیرجند06531657917815علی مرادخسروي عبدلههادي173
3432611390/01/24کمک سنگ کار (درجه 2)1372بیرجند06403110750640311075محمدرضائیحسن378
3432631390/01/24کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند06522605001محمدحسینشاه بیکیابوالفضل379
3432641390/01/24کمک سنگ کار (درجه 2)1359بیرجند06522493963محمدحسینشاه بیکیخداداد380
3432611390/01/24کمک سنگ کار (درجه 2)1372بیرجند06403110750640311075محمدرضائیحسن471
3432631390/01/24کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند06522605001محمدحسینشاه بیکیابوالفضل473
3432641390/01/24کمک سنگ کار (درجه 2)1359بیرجند06522493963محمدحسینشاه بیکیخداداد474
3434631390/01/28کمک سنگ کار (درجه 2)1351قاین08893288215علیرضاموحدنیابرات اهللا700
3434621390/01/28کمک سنگ کار (درجه 2)1360قاین088940200017حسنبنفشهمحمدحسین701
3434911390/01/28کمک سنگ کار (درجه 2)1331بیرجند06525616753محمدقنبري بیمادحسین702
3434621390/01/28کمک سنگ کار (درجه 2)1360قاین088940200017حسنبنفشهمحمدحسین842
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3434631390/01/28کمک سنگ کار (درجه 2)1351قاین08893288215علیرضاموحدنیابرات اهللا843
3435781390/01/30کمک سنگ کار (درجه 2)1349بیرجند10637083545عزیزالهنصرآباديمحمد علی910
3435771390/01/30کمک سنگ کار (درجه 2)1358نیشابور1061965015777عزیزالهنصرآباديحسن911
3435771390/01/30کمک سنگ کار (درجه 2)1358نیشابور1061965015777عزیزالهنصرآباديحسن913
3435781390/01/30کمک سنگ کار (درجه 2)1349بیرجند10637083545عزیزالهنصرآباديمحمد علی914
3436931390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1369قاینات08800761780محمدرحیمی برکوكمهدي950
3436921390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1365قاینات088991612826محمدرحیمی برکوكعلی951
3436891390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند06519479522938محمداسماعیلیمهدي952
3436901390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1366درمیان5239919917273عزیزاهللاعلیزاده درمیاناحمد953
3436191390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1356بیرجند0650677341232محمدقلینخعیرستم954
3436061390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1359بیرجند065275336110محمدجعفريعلی اصغر955
3436131390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1359بیرجند06523841611براتعباسیحسن956
3436141390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1366بیرجند065321956894غالمحسینغمینعلی اکبر957
3436081390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1367بیرجند065330173176مختارچوپانیمسلم958
3436221390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1359بیرجند065024648916علیرضاکاخکوکیرمضان959
3436151390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند065265704419حسینقربانیابوذر960
3436201390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند0651927935935علیهاشمیرضا961
3436021390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1347ر06520363171غالمرضااسپکیعلی962
3436121390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1357بیرجند0651075149158رضاطالبیمحمد963
3436041390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1352درمیان0650785517593محمدحسینامیريمحمدابراهیم964
3436031390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1365بیرجند06531373974975محمداسماعیلیحسن965
3436091390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند52397923802منصورخلیلیمحمدرضا966
3436231390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1364بیرجند065326336812علییوسفیمحسن967
3436111390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند52399127856حسنسبزکارمهدي968
3436101390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند0651927048846محمدابراهیمزحمتینوراهللا969
3436071390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1364بیرجند06531177953015غالمرضاچوپانیجواد970
3436051390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند06526922498اباسلتبراتی تاجکوهمحمد971
3436171390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1364بیرجند06532933567علیجانمحمديعباس972
3436181390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند0650779665266علیجانمحمديمحمدابراهیم973
3436161390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1367بیرجند06400127360علیجانمحمدياسماعیل974
3436011390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1356بیرجندپ0650779339233محمدابراهیمابراهیمیحسین975
3436211390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند06519790803024مختارهاشمی بیماديمیثم976
3436921390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1365قاینات088991612826محمدرحیمی برکوكعلی1058
3436931390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1369قاینات08800761780محمدرحیمی برکوكمهدي1059
3436891390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند06519479522938محمداسماعیلیمهدي1061
3436901390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1366درمیان5239919917273عزیزاهللاعلیزاده درمیاناحمد1062
3436011390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1356بیرجندپ0650779339233محمدابراهیمابراهیمیحسین1087
3436021390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1347ر06520363171غالمرضااسپکیعلی1088
3436031390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1365بیرجند06531373974975محمداسماعیلیحسن1089
3436041390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1352درمیان0650785517593محمدحسینامیريمحمدابراهیم1090
3436051390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند06526922498اباسلتبراتی تاجکوهمحمد1091
3436061390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1359بیرجند065275336110محمدجعفريعلی اصغر1092
3436071390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1364بیرجند06531177953015غالمرضاچوپانیجواد1093
3436081390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1367بیرجند065330173176مختارچوپانیمسلم1094
3436091390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند52397923802منصورخلیلیمحمدرضا1095
3436101390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند0651927048846محمدابراهیمزحمتینوراهللا1096
3436111390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند52399127856حسنسبزکارمهدي1097
3436121390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1357بیرجند0651075149158رضاطالبیمحمد1098
3436131390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1359بیرجند06523841611براتعباسیحسن1099
3436141390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1366بیرجند065321956894غالمحسینغمینعلی اکبر1100
3436151390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند065265704419حسینقربانیابوذر1101
3436161390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1367بیرجند06400127360علیجانمحمدياسماعیل1102
3436171390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1364بیرجند06532933567علیجانمحمديعباس1103
3436181390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند0650779665266علیجانمحمديمحمدابراهیم1104
3436191390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1356بیرجند0650677341232محمدقلینخعیرستم1105
3436201390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند0651927935935علیهاشمیرضا1106
3436211390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند06519790803024مختارهاشمی بیماديمیثم1107
3436221390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1359بیرجند065024648916علیرضاکاخکوکیرمضان1108
3436231390/01/31کمک سنگ کار (درجه 2)1364بیرجند065326336812علییوسفیمحسن1109
3437901390/02/01کمک سنگ کار (درجه 2)1340بیرجند06525919656محمدهاشمیعباس1211
3441291390/02/07کمک سنگ کار (درجه 2)1360بیرجند523977963520گل حسینواحديمحمد1632
3441281390/02/07کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند0650794331270حسین علینجفی بیمادمحسن1633
3441281390/02/07کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند0650794331270حسین علینجفی بیمادمحسن1644
3441291390/02/07کمک سنگ کار (درجه 2)1360بیرجند523977963520گل حسینواحديمحمد1645
3445841390/02/21کمک سنگ کار (درجه 2)1364کاشمر0902520776293غالمعلییوسف زادهیاسر1770
3445841390/02/21کمک سنگ کار (درجه 2)1364کاشمر0902520776293غالمعلییوسف زادهیاسر1773
3447551390/02/31کمک سنگ کار (درجه 2)1364ح3 قائنات085991509314حسینرسالتی زادهقاسم1879
3447551390/02/31کمک سنگ کار (درجه 2)1364ح3 قائنات085991509314حسینرسالتی زادهقاسم1883
3447961390/03/01کمک سنگ کار (درجه 2)1351نهبندان563944595590محمدعلیحسن پورعلی1977
3449821390/03/02کمک سنگ کار (درجه 2)1354قاین088902427820غالمرضادروازه بان زادهمجید1990
3450081390/03/03کمک سنگ کار (درجه 2)1366بیرجند5239920109292عبدالرحمنابراهیمیحسین2049
3450111390/03/03کمک سنگ کار (درجه 2)1365بیرجند06532658323ولی اهللامحمديمحمدحسین2050
3450101390/03/03کمک سنگ کار (درجه 2)1364بیرجند065331406114پرویزعرب پورعلی اکبر2051
3450091390/03/03کمک سنگ کار (درجه 2)1354بیرجند06526865751عباسزارعجواد2052
3451091390/03/03کمک سنگ کار (درجه 2)1337چناران52296233811غالمحسینغالمیحسین2053
3451101390/03/03کمک سنگ کار (درجه 2)1343چناران522871679385رمضانگلندامغالمرسول2054
3451081390/03/03کمک سنگ کار (درجه 2)1359بیرجند065275348522محمدامانیرمضان2055
3453311390/03/12کمک سنگ کار (درجه 2)1348بیرجند06524856851محمد حسینفوالدي حسن آباداکبر2352
3453301390/03/12کمک سنگ کار (درجه 2)1341بیرجند06521955041محمدبهارشاهیغالمرضا2353
3455321390/03/18کمک سنگ کار (درجه 2)1363قاینات088907279564محمدرضادشتی چاهکابراهیم2436
3455331390/03/18کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند0650915577374قنبردهقانیعلیرضا2437
3455341390/03/18کمک سنگ کار (درجه 2)1360بیرجند06527558011نوراهللامختاريمحمود2438
3455431390/03/18کمک سنگ کار (درجه 2)1355بیرجند06526271291حسینجعفريحسن2439
3455401390/03/18کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند06520552651اکبرباقريحسین2440
3455431390/03/18کمک سنگ کار (درجه 2)1355بیرجند06526271291حسینجعفريحسن2447
3455401390/03/18کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند06520552651اکبرباقريحسین2449
3455751390/03/21کمک سنگ کار (درجه 2)1355ح3تربت حیدریه070324335713نعمت الهآشوريعزیزاله2508
3455751390/03/21کمک سنگ کار (درجه 2)1355ح3تربت حیدریه070324335713نعمت الهآشوريعزیزاله2515
3176431388/05/13کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند52395964414محمددرویشی فورگعبدالباسط717
3176441388/05/13کمک سنگ کار (درجه 2)1338بیرجند06530639627ابوالحسنمالداريمحمود718
3194771388/06/26کمک سنگ کار (درجه 2)1361ح7 بیرجند523959609317دالورخداداديعیسی1006
3194781388/06/26کمک سنگ کار (درجه 2)1357ح1 درمیان523954451412علیرضامصطفائیگل محمد1007
3203541388/07/12کمک سنگ کار (درجه 2)1340بیرجند06525919494محمدجعفريرمضان1069
3203551388/07/12کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند0651950937209غالمحسین زادهعلی1070
3203561388/07/12کمک سنگ کار (درجه 2)1352بیرجند0651775329388غالمحسین زادهمحمدحسین1071
3203691388/07/12کمک سنگ کار (درجه 2)1349درمیان523987595225مرتضیمیريقنبر1084
3203731388/07/12کمک سنگ کار (درجه 2)1353بیرجند0650793803218براتیعقوبیحسن1088
3203741388/07/12کمک سنگ کار (درجه 2)1352بیرجند0650793730211براتیعقوبیمحمد1089
3204621388/07/13کمک سنگ کار (درجه 2)1354قوچان08727510584عزیزالهمحمدي مقدم بیگلرذبیح اله1097
3204631388/07/13کمک سنگ کار (درجه 2)1358بیرجند06526350324محمدعلیابراهیمیاحمد1098



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
3204641388/07/13کمک سنگ کار (درجه 2)1362بیرجند52395978391عبداهللاعبدلیاحمد1099
3204651388/07/13کمک سنگ کار (درجه 2)1365بیرجند094524366911204غالمحسینمحجوبی طرقیامین1100
3220781388/08/17کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند0651950937209غالمحسین زادهعلی1203
3220791388/08/17کمک سنگ کار (درجه 2)1352بیرجند0651775329388غالمحسین زادهمحمدحسین1204
3222101388/08/20کمک سنگ کار (درجه 2)1367بیرجند065323534815770غالمرضاتقندیکیقاسم1207
3222131388/08/20کمک سنگ کار (درجه 2)1354بیرجند52395885462عبدالهعبدلیمحمدحسین1210
3224491388/08/24کمک سنگ کار (درجه 2)1354بیرجند5239108056136رمضانعبدلیقربان1339
3227071388/09/02کمک سنگ کار (درجه 2)1353بشرویه0859801561204حسینارفعیعلی1392
3227291388/09/02کمک سنگ کار (درجه 2)1357بشرویه085982878661حسینمعینیمهدي1414
3230301388/09/11کمک سنگ کار (درجه 2)1354بیرجند093320397784008علی محمدبخشیحسین1541
3230331388/09/11کمک سنگ کار (درجه 2)1340بیرجند065235147631محمدرحمان زادهحبیب1544
3230361388/09/11کمک سنگ کار (درجه 2)1359بیرجند06525114491عبدالهعجمی سرشابادحسین1547
3230391388/09/11کمک سنگ کار (درجه 2)1363بیرجند06525225482حسینمالداري بهلولی احمديمحمد1550
3231601388/09/12کمک سنگ کار (درجه 2)1362ح2فردوس085957576491براتجاهدمحمد رضا1599
3231611388/09/12کمک سنگ کار (درجه 2)1357ح2فردوس08588073383469عیسیخوشروجواد1600
3231621388/09/12کمک سنگ کار (درجه 2)1354ح2فردوس085953297619علیکشاورزيمحمد رضا1601
3233311388/09/18کمک سنگ کار (درجه 2)1340بیرجند06525919494محمدجعفريرمضان1657
3233431388/09/18کمک سنگ کار (درجه 2)1349درمیان523987595225مرتضیمیريقنبر1666
3233471388/09/18کمک سنگ کار (درجه 2)1353بیرجند0650793803218براتیعقوبیحسن1670
3233481388/09/18کمک سنگ کار (درجه 2)1352بیرجند0650793730211براتیعقوبیمحمد1671
3235041388/09/23کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند06519091981638علیرمضانیمهدي1705
3235051388/09/23کمک سنگ کار (درجه 2)1359بیرجند523989432922براتحسینیمحمداسالم1706
3236871388/10/01کمک سنگ کار (درجه 2)1363نهبندان563980125510عباساکبريمحمد رضا1786
3240831388/10/08کمک سنگ کار (درجه 2)1366زاهدان36218095118843حسینجعفريبهرام2009
3240851388/10/08کمک سنگ کار (درجه 2)1349نهبندان56393089411025علیحسنیعباس2010
3240801388/10/08کمک سنگ کار (درجه 2)1371نهبندان56300238375630023837علیاردونیعباس2026
3240811388/10/08کمک سنگ کار (درجه 2)1366بیرجند563997639136حاجیاکبريعلیرضا2027
3240821388/10/08کمک سنگ کار (درجه 2)1372نهبندان56300356065630035606فریدونبلوريالیاس2028
3240841388/10/08کمک سنگ کار (درجه 2)1369بیرجند06401817240640181724محمدچابکی اردونیجوار2029
3240861388/10/08کمک سنگ کار (درجه 2)1372نهبندان56300362975630036297غالمشیخیابراهیم2030
3240871388/10/08کمک سنگ کار (درجه 2)1367زاهدان36100157213610015721خدابخشعربوحید2031
3262641388/12/08کمک سنگ کار (درجه 2)1340بیرجند06520899681حسنکاخکوکیاسماعیل2830
3263251388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1367قاین0889901414263محمد رضابیهوديحسین2877
3263311388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1359قاین0888490690599علیجانجانیمحمد2883
3263441388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1357قاین088938201821علیجوهريمحمد2896
3263641388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1366قاین0889900795201علیحسینیجواد2916
3264351388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1367قاین0889902011323احمدشرفپورحمید2987
3264371388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1369قاین08800816940غالمرضاصادقیحمید2989
3264381388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1370قاین08801255430علیصادقی موسویهاصغر2990
3264401388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1365قاین0889899983124علیصادقی موسویهاکبر2992
3264531388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1367قاین0889901627284احمدعیديعلی اکبر3005
3264681388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1361قاین08894098625قاسمقاسمیابوذر3020
3264711388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1359قاین0888490682598قاسمقاسمیامین اله3023
3264741388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1361قاین088941009728محمد علیقاسمیحمید3026
3265091388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1357قاین0887276168386موسینادي اسد ابادباقر3061
3265311388/12/09کمک سنگ کار (درجه 2)1363قاین088907277962محمد حسنیاريمحمد3083
3268961388/12/12کمک سنگ کار (درجه 2)1361بیرجند52399003615ابراهیمغضنفريمحمد3193
3269511388/12/15کمک سنگ کار (درجه 2)1357ح1 درمیان523954451412علیرضامصطفاییگل محمد3199
3272421388/12/23کمک سنگ کار (درجه 2)1365ح7 بیرجند5239924279107غالمحسینطحان فوركرحمان3266

3285521389/01/09کمک سنگ کار (درجه 2)1358قاین088938515745غالمجانیحسین69
3285531389/01/09کمک سنگ کار (درجه 2)1365قاین088989749854حسنچوبداراحمد70
3285541389/01/09کمک سنگ کار (درجه 2)1367قاین0889058288537عیسیحسنیمهدي71
3285551389/01/09کمک سنگ کار (درجه 2)1359قاین0889043906617حسنقلیدانشیهادي72
3285561389/01/09کمک سنگ کار (درجه 2)1361قاین088968497934رضاصاحبینادر73
3285571389/01/09کمک سنگ کار (درجه 2)1362قاین088941946143علیصادقی موسویهمحمد74
3285581389/01/09کمک سنگ کار (درجه 2)1358قاین088966606712غالمرضاعربحسن75
3285591389/01/09کمک سنگ کار (درجه 2)1360قاین08896711114غالمرضاعربحسین76
3292961389/01/17کمک سنگ کار (درجه 2)1360ح3 درمیان52397812731احمددوستی نوغابغفار171
3295381389/01/21کمک سنگ کار (درجه 2)1366بشرویه0859965643958علیتازه بهارحمید196
3294581389/01/21کمک سنگ کار (درجه 2)1349بیرجند06522196595علی قلیبنی اسديعبداهللا273
3294591389/01/21کمک سنگ کار (درجه 2)1346بیرجند06522102873علی قلیبنی اسديمحمدرضا274
3294601389/01/21کمک سنگ کار (درجه 2)1342بیرجند06521966161ابراهیمبنی اسديیوسف275
3294611389/01/21کمک سنگ کار (درجه 2)1347درمیان52395037881036محمد حسینرسولیمؤمن276
3294621389/01/21کمک سنگ کار (درجه 2)1347بیرجند06521045332محمدعباسیخداداد277
3294631389/01/21کمک سنگ کار (درجه 2)1350بیرجند06521093912محمدعباسیغالمرضا278
3294641389/01/21کمک سنگ کار (درجه 2)1351درمیان523963041012عبدالرسولگزنديغالمحسین279
3298461389/01/28کمک سنگ کار (درجه 2)1358بیرجند06526358301حسین علیحاجی پوررضا398
3299841389/02/14کمک سنگ کار (درجه 2)1358فردوس0859322831557حسینحسینیعلیرضا440
3299711389/02/14کمک سنگ کار (درجه 2)1362فردوس085957513627موسیعلی پورمحمدرضا476
3315581389/04/06کمک سنگ کار (درجه 2)1362نهبندان56397424106محمدعلیعباسیعلی اکبر598

61879961390/05/30کمک سنگ کار (درجه 2)1348فردوس0858896044979محمدحسنقاسمی برونابراهیم2793
3167821388/04/16کمک سنگ کار درجه 13702ح3 درمیان52300204665230020466حسنقنبريحسین652
3167831388/04/16کمک سنگ کار درجه 13642ح1 بیرجند06531053981775محمد ابراهیمپیروزمندحسین653
3167841388/04/16کمک سنگ کار درجه 13702ح3 بیرجند52300147095230014709علینودهیحسین654

61885531390/06/06کمک سنگ کار درجه 13552بیرجند0650503239265صفربذرگريحمیدرضا2997
61885561390/06/06کمک سنگ کار درجه 13622نیشابور64489905501019حسنمحموديمهدي2998
61885551390/06/06کمک سنگ کار درجه 13592بیرجند06523842852قربانمحمديعلی2999
61885571390/06/06کمک سنگ کار درجه 13562بیرجند0651812283661حسینمسرويهاشم3000
61885541390/06/06کمک سنگ کار درجه 13612بیرجند065264507017عیسیرضاییمحمدرضا3001
61887421390/06/07کمک سنگ کار درجه 13522قوچان08719131511047احیاءحسینی قاچکانلوحسن3060
61887441390/06/07کمک سنگ کار درجه 13452بیرجند06524770468ابراهیمسورگیغالمرضا3061
61887451390/06/07کمک سنگ کار درجه 13382بیرجند06528259901علیهریونديمحمد حسین3062
61887431390/06/07کمک سنگ کار درجه 13432بیرجند06511410011117یحییخراشادي زادهمحمد حسن3063
61922991390/09/10کمک سنگ کار درجه 13632قاین08896979493غالمحسینجانی خنجوكمحمدعلی3607
61923001390/09/10کمک سنگ کار درجه 13462قاین08897777212قنبرخاوريرسول3608
61924171390/09/13کمک سنگ کار درجه 13462بیرجند0650526546272قاسمزنگوئیمهدي3656
61924181390/09/13کمک سنگ کار درجه 13432بیرجند52397473502عید محمدصحراگردابراهیم3657
61924151390/09/13کمک سنگ کار درجه 13322بیرجند0651643236111محمدپهلوانحسین3658
61924161390/09/13کمک سنگ کار درجه 13412بیرجند06526772828موالرمضانی چاهکعلی جمعه3659
61924141390/09/13کمک سنگ کار درجه 13432بیرجند06522003621علیقلیبنی اسديمحمد حسین3660
61924191390/09/13کمک سنگ کار درجه 13362درمیان52397285775علی اکبرنظريحسین3661
61924511390/09/19کمک سنگ کار درجه 13482بیرجند065140900484غالممهدوي صدرحبیب3720
61924531390/09/19کمک سنگ کار درجه 13662بیرجند362211469110368حبیبکلنگی خواه سربیشهمحمد3721
61924521390/09/19کمک سنگ کار درجه 13672بیرجند0653340109482حبیبمهدوي صدرمصطفی3722
61924901390/09/21کمک سنگ کار درجه 13652بیرجند065327820926علیحمزهرحیم3753
61931531390/10/07کمک سنگ کار درجه 13682تربت حیدریه06900256530690025653علی اکبرشجاعی سرباالجواد3902
61931521390/10/07کمک سنگ کار درجه 13702تربت حیدریه06902739320690273932علی اصغربراتی سرباالمهدي3903
61939901390/10/27کمک سنگ کار درجه 13642قاینات08899166083غالمرضااسدي فرمهدي4003
61947611390/11/20کمک سنگ کار درجه 13482مشهد094392044231علی محمدصحراگردعلی4131
61947621390/11/20کمک سنگ کار درجه 13482قاین08893059942علیجانقربانیابراهیم4132
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61947631390/11/20کمک سنگ کار درجه 13632قاین088970054018محمدکاوسی قومنجاناسماعیل4133
61947601390/11/20کمک سنگ کار درجه 13502قاین088960914422حسنسوريحسن رضا4134
61954521390/12/16کمک سنگ کار درجه 13652فردوس088990462626محمدقادريعلی4173
61954531390/12/16کمک سنگ کار درجه 13622فردوس0859572587126محمدگلی آیسکمرتضی4174
61954511390/12/16کمک سنگ کار درجه 13692قاینات08800571910مهديپورخشکانجالل4175
61954541390/12/16کمک سنگ کار درجه 13662فردوس085991427565عباسعلیوظیفه دانجواد4176
61960221390/12/22کمک سنگ کار درجه 13642قاین6529954341110غالمرضاعبداله زادهصمد4220
61960231390/12/22کمک سنگ کار درجه 13672قاین6529956913367غالمرضاعبداله زادهضیاء4221
61960241390/12/22کمک سنگ کار درجه 13472مشهد0937279080199حسینمحمددوستمحمد4222
61960151390/12/22کمک سنگ کار درجه 13622قاین08896889158محمدناصربنی اسديقاسم4223
61960121390/12/22کمک سنگ کار درجه 13632قاین0889080836868غالمرضاآفتابیمجتبی4224
61960141390/12/22کمک سنگ کار درجه 13582قاین088982356115عباساسماعیلیحسن4225
61960161390/12/22کمک سنگ کار درجه 13612قاین08894124485محمد تقیتقی زادهحسین4226
61960131390/12/22کمک سنگ کار درجه 13652تربت حیدریه0703934007103علی اکبراحسانی کیاجواد4227
61960171390/12/22کمک سنگ کار درجه 13542قاین0889026017194محمدعلیخادم نژادمحمدحسین4228
61960201390/12/22کمک سنگ کار درجه 13672قاین0889913412147قربانطالبی طبسمهدي4229
61960211390/12/22کمک سنگ کار درجه 13702قاین08801080100قربانطالبی طبسناصر4230
61960191390/12/22کمک سنگ کار درجه 13582قاین0888564155204قربانطالبی طبسمحمدرضا4231
61960181390/12/22کمک سنگ کار درجه 13612قاین0888272261378مهدیقلیشجاعحسین4232

2037001391/11/26کمک سنگ کار درجه 13592بیرجند523989432922براتحسینیمحمداسالم19
1745251391/02/03کمک سنگ کار درجه 13632تربت حیدریه070363763026علی اکبرخوش بخت خورشبريحسین100
1745261391/02/03کمک سنگ کار درجه 13682تربت حیدریه06900992230تاج محمدمالداررضا101
1745271391/02/03کمک سنگ کار درجه 13662سراوان37017660295758علی اکبرخوش بخت خورشبريحسن102
1745321391/02/03کمک سنگ کار درجه 13642بیرجند06530978591021محمدعلینخعی مقدمسهراب103
1745331391/02/03کمک سنگ کار درجه 13642درمیان523997758596نجف علیباقري گسکمحمدعلی104
1745341391/02/03کمک سنگ کار درجه 13692بیرجند06401335510حسینعربیجواد105
1745351391/02/03کمک سنگ کار درجه 13652بیرجند523995445327غالمرضاحسینیمهدي106
1747071391/02/24کمک سنگ کار درجه 13672بیرجند0653303327153محمدرضوانی تبارحسین107
1745391391/02/03کمک سنگ کار درجه 13552بیرجند0650381793230علی اکبراکبريمحمود108
1745431391/02/03کمک سنگ کار درجه 13562بیرجند065030057222محمد حسینحاجی زادهعلی اکبر109
1745441391/02/03کمک سنگ کار درجه 13502قوچان08708882341636محمدسیار برجعلی اصغر110
1745451391/02/03کمک سنگ کار درجه 13602بیرجند523977900715حسنمحمد زادهابراهیم111
1745491391/02/03کمک سنگ کار درجه 13492بیرجند0650441151257غالم حسیننخعیمحمد حسین112
1745501391/02/03کمک سنگ کار درجه 13542تایباد0748737014490اکرم خانتیموري کوه آباديغالم129
1745511391/02/03کمک سنگ کار درجه 13612بیرجند52395961312سرفرازایمانیشیر علی130
1745551391/02/03کمک سنگ کار درجه 13602بیرجند065238588519محمد حسینپور محمدمحمد131
1745561391/02/03کمک سنگ کار درجه 13422بیرجند065267798314حسنگلشاهیقاسم132
1745571391/02/03کمک سنگ کار درجه 13522بیرجند06528706616علیخسرويرجب133
1745581391/02/03کمک سنگ کار درجه 13662بیرجند523995106354غالمرضاصحراگردمحسن134
1745611391/02/03کمک سنگ کار درجه 13662بیرجند065326391067حسین علیاصغريابراهیم135
1745621391/02/03کمک سنگ کار درجه 13672بیرجند065327955891عبدالحسینسبزه چینحبیب136
1745661391/02/03کمک سنگ کار درجه 13542بیرجند06508406901316محمددلجوعلی محمد137
1745671391/02/03کمک سنگ کار درجه 13482بیرجند0650779551255محمدمحمديعلی138
1742451391/01/20کمک سنگ کار درجه 13552نهبندان5639310881189محمدحسینحسن زادهعباس190
1745681391/02/03کمک سنگ کار درجه 13642بیرجند52399494923براتیعقوبیعلی201
1745281391/02/03کمک سنگ کار درجه 13682بیرجند06400944910ابراهیمسیروسیعلی210
1745291391/02/03کمک سنگ کار درجه 13682بیرجند06400639260حسنشبانیاحمدرضا211
1745301391/02/03کمک سنگ کار درجه 13692بیرجند06401232790علیرضااحمديافشین212
1745311391/02/03کمک سنگ کار درجه 13652بیرجند06531639407630براتسمندريمحمد213
1747061391/02/24کمک سنگ کار درجه 13682بیرجند06400198700صفرمحمدي گولگمهدي214
1745361391/02/03کمک سنگ کار درجه 13532بیرجند065015540815463غالمرضاعلیپورمهدي215
1745371391/02/03کمک سنگ کار درجه 13512بیرجند0650441621302غالمحسینقاسمی زادهعلی اکبر216
1745381391/02/03کمک سنگ کار درجه 13602بیرجند06522531991غالمحسینقاسمی زادهسعید217
1745401391/02/03کمک سنگ کار درجه 13552بیرجند0650214307346محمد مهديرومنجانیمرتضی218
1745411391/02/03کمک سنگ کار درجه 13652درگز07799779475عمرمجاهدمهدي219
1745421391/02/03کمک سنگ کار درجه 13672درگز07799038704739رمضانبهرام پوربهرام220
1745461391/02/03کمک سنگ کار درجه 13662بیرجند563994884150علی اکبردهقانیمحمد حسن221
1745471391/02/03کمک سنگ کار درجه 13692بیرجند06401094460حسناکبريمحمد222
1745481391/02/03کمک سنگ کار درجه 13592بیرجند06526378928مختارپارسازادهحسین223
1745521391/02/03کمک سنگ کار درجه 13642بیرجند065322574112ابراهیمگندمکارحسین224
1741221391/01/17کمک سنگ کار درجه 13532قوچان0871837420714زین العابدیننوروزيموسی233
1745531391/02/03کمک سنگ کار درجه 13572بیرجند06521172798رضاشادبانابراهیم241
1745541391/02/03کمک سنگ کار درجه 13652بیرجند06531505396289محمد حسینپور محمدعلی242
1745591391/02/03کمک سنگ کار درجه 13692درمیان52300096240موسیسبزکارتخته جانصادق243
1745601391/02/03کمک سنگ کار درجه 13592بیرجند0650438574132حسینعلیاصغريمهدي244
1745631391/02/03کمک سنگ کار درجه 13492شیراز229122404211346محمدایزدي شیروانکامران245
1747081391/02/24کمک سنگ کار درجه 13662بیرجند065330158861رضادهقانیمهدي246
1745641391/02/03کمک سنگ کار درجه 13552بیرجند0650438541129محمد حسینشاه بیکیمحمد247
1745651391/02/03کمک سنگ کار درجه 13662بیرجند0653298811196حسینشوالیعلی248
1746411391/02/09کمک سنگ کار درجه 13342بیرجند065216830264رمضانمیغانیغالمرضا326
1742461391/01/20کمک سنگ کار درجه 713452بیرجند5239195897353محمدعظیمعبدالهی علی آبادمرادمحمد349
1741111391/01/17کمک سنگ کار درجه 13632فردوس0859369803439علیصفريمحمد386
1741231391/01/17کمک سنگ کار درجه 13572تربت حیدریه070325007813علیوحیديرضا387
1744371391/01/28کمک سنگ کار درجه 13632بیرجند06521256972علیرضاکاخکوکیحسین469
1749631391/06/01کمک سنگ کار درجه 13482ح2درمیان52395416124علیرضاهرمزي طاغانعبدالحکیم537
1749751391/06/14کمک سنگ کار درجه 13582بیرجند06526350324محمدعلیابراهیمیاحمد589
2030501391/08/21کمک سنگ کار درجه 13622بیرجند52395978391عبداهللاعبدلیاحمد776
2030811391/08/27کمک سنگ کار درجه 13542بیرجند52395885462عبداهللاعبدلیمحمدحسین810
1750351391/07/05کمک سنگ کار درجه 13652مشهد094524366911204غالمحسینمحجوبی طرقیامین1060
2035091391/10/28کمک سنگ کار درجه 13572فردوس08588072383469عیسیخوش روجواد1111
2029971391/07/30کمک سنگ کار درجه 13612تایباد0749396415199غالمحسینفیض اللهیناصر1164
2037971391/12/19کمک سنگ کار درجه 13652قاینات0889899983124علیصادقیاکبر1272
2038011391/12/19کمک سنگ کار درجه 13672قاینات0889901627284احمدعیدي اسدآبادعلی اکبر1277
1740251391/01/08کمک سنگ کار درجه 13682ح7 بیرجند06400749360640074936محمد علیکیانیفرشاد1351
1740261391/01/08کمک سنگ کار درجه 13602ح2 درمیان523959472431عبدالعلیآشوري قائنیعباس1352
1740301391/01/08کمک سنگ کار درجه 13682ح7 بیرجند06400072600640007260نوراهللاربابیبهزاد1353
1747321391/02/25کمک سنگ کار درجه 13642ح7 بیرجند523996468877رمضاناسدالهی نوقابمحمد1354
1740311391/01/08کمک سنگ کار درجه 13592ح2 درمیان52396348746محمد عمرانتاجیمحمد اعظم1355
1742921391/01/21کمک سنگ کار درجه 13542قاین0889026025195حسنخاکسارنژادمهدي1403
1742931391/01/21کمک سنگ کار درجه 13682قاین08800109830رضاحداديامین1404
1745081391/02/03کمک سنگ کار درجه 13652بیرجند065330767550سید رضاجاللی واشانسید جواد1476
1745091391/02/03کمک سنگ کار درجه 13612بیرجند06521232521غالمرضازنگوئیعلی1477
1747031391/02/24کمک سنگ کار درجه 13642بیرجند0651988081569رضابشگزيبهروز1478
1745101391/02/03کمک سنگ کار درجه 13652بیرجند06533294824یعقوبمحمد خانی شیرگرضا1480
1745161391/02/03کمک سنگ کار درجه 13682تربت حیدریه06901022320برات الهگشاده روي خورشبريهادي1496
1745171391/02/03کمک سنگ کار درجه 13622فریدون شهر575989794222حدادصالحیعزیز1497
1745191391/02/03کمک سنگ کار درجه 13522بیرجند0650656237313نظر علیقربانیمجتبی1498
1745201391/02/03کمک سنگ کار درجه 13682بیرجند06400883410محمد عظیمایوبیحسن1514
1745241391/02/03کمک سنگ کار درجه 13532بیرجند065177997979محمدمحمديمهدي1518
2032541391/10/02کمک سنگ کار درجه 13592بیرجند523989432922براتحسینیمحمداسالم1623
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2034141391/10/20کمک سنگ کار درجه 13592بیرجند06525114491عبدالهعجمی سرشابادحسین1728
2034191391/10/21کمک سنگ کار درجه 13542مشهد093320397784008علی محمدبخشیحسین1743
2035311391/11/01کمک سنگ کار درجه 13622ح2 فردوس085957576491براتجاهدمحمد رضا1783
1740241391/01/08کمک سنگ کار درجه 13682ح1 خاش37100066273710006627حمزهکیانییعقوب1947
1740271391/01/08کمک سنگ کار درجه 13642ح2 درمیان52399226168محمد علیکیانیمحمد ابراهیم1948
1740281391/01/08کمک سنگ کار درجه 13562ح7 بیرجند52395061591267دوست محمدساالريرسول1949
1740291391/01/08کمک سنگ کار درجه 13652ح7 بیرجند5239965331142محمدزارعیسرور1950
1740321391/01/08کمک سنگ کار درجه 13692ح7 بیرجند06401381280640138128محمد عمرتاجیغالمرضا1951
1746261391/02/09کمک سنگ کار درجه 13602بشرویه085984315750احمدتوکلیعباس1973
1746271391/02/09کمک سنگ کار درجه 13652نیشابور5749904024108محمدرحمانیابوالفضل1974
1743241391/01/26کمک سنگ کار درجه 13552قاین08893670434عیسییتیم زادهمحمد1979
1743211391/01/26کمک سنگ کار درجه 13522قاین65297963396ابراهیمعباسیعلی اکبر1980
1745061391/02/03کمک سنگ کار درجه 13692بیرجند06401341910محمدمحموديمرتضی2033
1745071391/02/03کمک سنگ کار درجه 13612بیرجند06522994908یوسفغالمیعباس2037
1745111391/02/03کمک سنگ کار درجه 13502درمیان5239079145241احمدیوسفیمحمد حسین2039
1745121391/02/03کمک سنگ کار درجه 13662بیرجند065331851038غالمرضابرزگرحجت2040
1745131391/02/03کمک سنگ کار درجه 13512بیرجند06512754233761عبدالحسینحسن آباديغالمحسین2047
1745141391/02/03کمک سنگ کار درجه 13492بیرجند06526166076علیسالمحسین2048
1745151391/02/03کمک سنگ کار درجه 13632بیرجند52399094827برات اهللانظام دوستاسالم2049
1747041391/02/24کمک سنگ کار درجه 13652بیرجند065331090048خدادادخسروي تاجکوهمحمد2056
1747051391/02/24کمک سنگ کار درجه 13662بیرجند065330162665علیحقداديمختار2061
1745181391/02/03کمک سنگ کار درجه 13592بیرجند06518567791167صفرپهلوانعلی اکبر2062
1745211391/02/03کمک سنگ کار درجه 13582بیرجند0651833906465محمدمحمدي محمد آبادابوالحسن2070
1749511391/05/24کمک سنگ کار درجه 13462بیرجند5239073562366محمدمحمدي محمدآبادحسین2071
1745221391/02/03کمک سنگ کار درجه 13442بیرجند065273599130محمدمحمديرمضان2072
1745231391/02/03کمک سنگ کار درجه 13642بیرجند06531151212748رحمانرزمبهروز2073

2037291391/12/01کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1363بیرجند0651950937209غالمحسین زادهعلی20
1748841391/04/22کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1370بیرجند52300147090علینودهیحسین519
1751121391/07/12کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1353بیرجند0650793803218براتیعقوبیحسن658
1751141391/07/12کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1340بیرجند06525919494محمدجعفريرمضان681
2031321391/09/07کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1353بشرویه0859801561204حسینارفعیعلی732
2031301391/09/07کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1357بشرویه085982878661حسینمعینیمهدي734
2031911391/09/18کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1352بیرجند0651775329388غالمحسین زادهمحمدحسین854
1749441391/05/17کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1361بیرجند52395964414محمددرویشی فورگعبدالباسط861
1749421391/05/17کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1370درمیان52300204660حسنقنبريحسین862
1750051391/06/26کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1361ح7بیرجند523959609317دالورخداداديعیسی890
1750041391/06/26کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1357ح1درمیان523954451412علیرضامصطفاییگل محمد891
2033711391/10/12کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1349نهبندان56393089411025علیحسنیعباس994
1751111391/07/12کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1352بیرجند0650793730211براتیعقوبیمحمد1059
2038361391/12/20کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1361قاینات088941009728محمدعلیقاسمیحمید1276
2030861391/08/27کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1354بیرجند5239108056136رمضانعبدلیقربان1336
2033721391/10/12کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1366زاهدان36218095118843حسینجعفريبهرام1718
2033751391/10/12کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1363نهبندان563980125510عباساکبريمحمدرضا1726
2038161391/12/20کمک سنگ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1366قاینات0889900795201علیحسینیجواد1892
3226331388/08/30کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1354بیرجند56398452113علیعرب پورعباسعلی1373
3230411388/09/11کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1345بیرجند52393749611719حسنروانمحمود1509
3230421388/09/11کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1361بیرجند56397414736حسنمحموديمحمود1510
3245611388/10/20کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1365فردوس085994778529محمد علینویديابوذر2157
3247961388/10/24کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1358بیرجند06525074687محمدناديابراهیم2308
3309481389/03/20کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1366بیرجند065327924860محمدسالخوردهحسن554
3318671389/04/13کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1351بیرجند065047721930حاجیحسنیعلی اکبر657
3330141389/05/25کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1365بیرجند06531445475690رجبعلیفرنگی نوفرستهادي774
3361651389/07/18کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1348بیرجند5639462698720محمدصادقیعلی اکبر989
3389841389/10/09کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1345بیرجند56397353416علی اکبرصادقیمحمد1463
3392021389/10/16کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1363زاهدان362125738192محمد تقیعطائیمحمد صدیق1536
3392031389/10/16کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1368بیرجند06400616310حسنرهبر دارمحمد1537
3417971389/12/16کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1356نهبندان5639375469419محمد حسینخدادادیادگار2691
3417981389/12/16کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1366بیرجند065332240223محمد حسینعلی اکبريمصطفی2692
3417991389/12/16کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1364بیرجند06533185451محمد حسینعلی اکبريهادي2693
3418001389/12/16کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1358بیرجند065288413111علیفنوديحسن2694
3418011389/12/16کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1360بیرجند56399191916محمدلطفیاهللا یار2695
3421331389/12/19کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1367بیرجند563998493719غالمهاشم پورمحمد2836
3436371390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1366مشهد094659706511633حسنشفیعی قاچکانلومحمد977
3436311390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1363بیرجند06520551335اکبرزنوکیحسین978
3436401390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1362بیرجند06519429502439محمودموسوي تبارمحمد979
3436281390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1361بیرجند0651897815499محمد حسینجهان بینعلی اکبر980
3436251390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1359بیرجند52396346889عبدالرحمنبخشی احمدآبادنوراله981
3436411390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1364بیرجند0651984955256حسینعلیندافیسعید982
3436331390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1363درمیان523964127712محمد حسینسلیمانی احمدآباداحمدرضا983
3436341390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1361درمیان523963782211محمد حسنسلیمانی احمدآبادعبدالصمد984
3436381390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1364بیرجند523992545318غالمالنوئی طبساحمدرضا985
3436361390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1367بیرجند5239926646137محمد حسینسلیمانی احمدآبادفاروق986
3436271390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1355بیرجند065229372726غالمعلیبصیرانی مقدمحسن987
3436301390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1356بیرجند065204782314علی اکبرخردمند کیامحمد حسن988
3436291390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1348آبادان18171578761467عباسعلیچهکندي نژادعلی رضا989
3436241390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1363بیرجند06519596081073غالمحسینامینی خواهجواد990
3436321390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1357درمیان5239080471375محمد حسینسلیمانی احمد آبادمحمدرضا991
3436351390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1365بیرجند523992561534محمد حسینسلیمانی احمدآبادغالمرضا992
3436261390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1363بیرجند06519599501108محمدبزرگعماد993
3436391390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1346زاهدان3621006435691محمد حسینمحمديمحمدرضا994
3436241390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1363بیرجند06519596081073غالمحسینامینی خواهجواد1110
3436251390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1359بیرجند52396346889عبدالرحمنبخشی احمدآبادنوراله1111
3436261390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1363بیرجند06519599501108محمدبزرگعماد1112
3436271390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1355بیرجند065229372726غالمعلیبصیرانی مقدمحسن1113
3436281390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1361بیرجند0651897815499محمد حسینجهان بینعلی اکبر1114
3436291390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1348آبادان18171578761467عباسعلیچهکندي نژادعلی رضا1115
3436301390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1356بیرجند065204782314علی اکبرخردمند کیامحمد حسن1116
3436311390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1363بیرجند06520551335اکبرزنوکیحسین1117
3436321390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1357درمیان5239080471375محمد حسینسلیمانی احمد آبادمحمدرضا1118
3436331390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1363درمیان523964127712محمد حسینسلیمانی احمدآباداحمدرضا1119
3436341390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1361درمیان523963782211محمد حسنسلیمانی احمدآبادعبدالصمد1120
3436351390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1365بیرجند523992561534محمد حسینسلیمانی احمدآبادغالمرضا1121
3436361390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1367بیرجند5239926646137محمد حسینسلیمانی احمدآبادفاروق1122
3436371390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1366مشهد094659706511633حسنشفیعی قاچکانلومحمد1123
3436381390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1364بیرجند523992545318غالمالنوئی طبساحمدرضا1124
3436391390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1346زاهدان3621006435691محمد حسینمحمديمحمدرضا1125
3436401390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1362بیرجند06519429502439محمودموسوي تبارمحمد1126
3436411390/01/31کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1364بیرجند0651984955256حسینعلیندافیسعید1127
3437891390/02/01کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1328بیرجند5639374233295علی اکبرجهان بینمحمدحسین1212
3445831390/02/21کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1348بیرجند0651742498473حجی محمدکاوسیمحمدرضا1771
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3445831390/02/21کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1348بیرجند0651742498473حجی محمدکاوسیمحمدرضا1775
3449841390/03/02کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1357قاین08882553656735علیجانحسین زادهحسنعلی1991
3449831390/03/02کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1353قاین08893482435علی جانحسین زادهابراهیم1992
3450141390/03/03کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1363درمیان523964136621محمدحسینبخشیعبدالغیوب2056
3450131390/03/03کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1356درمیان5239080161344محمدحسینبخشیعبدالرحیم2057
3450151390/03/03کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1365بیرجند523992584457محمدحسینبخشینبی اهللا2058
3450121390/03/03کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1365بیرجند06521387515111عباسعلیامیري نیارضا2059
3450161390/03/03کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1364درمیان523992544517عبدالرحمنبخشی احمدآبادمحمدصدیق2060
3450681390/03/03کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1362بیرجند0651920541195محمدجهکندي نژادجواد2061
3450681390/03/03کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1362بیرجند0651920541195محمدجهکندي نژادجواد2140
61879951390/05/30کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه (درجه 2)1359تربت حیدریه07006484534248غالمحسنغالمی زاوهعلی اکبر2794
61890201390/06/13کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13652بیرجند065333017025ابراهیمهریونديحسین3148
61890221390/06/13کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13682بیرجند06400696300حسنهریونديمصطفی3149
61890211390/06/13کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13622بیرجند06519467352816محمد حسینهریونديعلی3150
61890191390/06/13کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13622بیرجند06528988669ابراهیمهریونديحسن3151
61890181390/06/13کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13552زابل3672569704377رحیملکزائینوراحمد3152
61890171390/06/13کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13512بیرجند5639375043377حسینرضایی پورعلی اکبر3153
61893411390/06/26کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13642قاین088987477833غالمرضاگندمکارعیسی3301
61920181390/09/09کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13672قاین0889935432262حسنمختارپورعلی3520
61920191390/09/09کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13582قاین0888465947905محمدحسنراستگو مقدماسماعیل3521
61920201390/09/09کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13622قاین088941794613علیجانحسین زادهمحمدحسین3522
61923011390/09/10کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13552قاین08893663303رضاجهاندیدهمحمدعلی3609
61923021390/09/10کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13562قاین08893732804ابراهیمحسن نژادعباس3610
61923931390/09/13کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13652بیرجند523994773292عباسیعقوبیمحمد عظیم3662
61924201390/09/13کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13362بیرجند06530611106محمدمحمديعلی3663
61926071390/09/29کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13662بشرویه08599664101035علی اکبرشکرزادهحمید3819
61932161390/10/10کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13662بیرجند06531677928015نجیب اهللاخسرويایوب3910
61932171390/10/10کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13352درمیان52397272443محمدخسروينجیب اهللا3911
61932151390/10/10کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13662بیرجند065324328667محمدافضلیاکبر3912
61935161390/10/19کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13582فردوس08596778852محمدحسینعبدياکبر3966
61939501390/10/25کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13632فردوس0859367770236علیبخشیمهدي3997
61939511390/10/25کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13522فردوس0859295788235امین الهشریفیحمید رضا3998
61947641390/11/20کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13642قاین0889835047727یعقوبنیکمردمحمد4135
61954551390/12/16کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13522فردوس08587087441467محمدخدامراديعباس4177
1738161391/01/05کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13682بیرجند06400995050محمدساالريمحمد امین140
1738201391/01/05کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13602بیرجند065017568917494محمد حسینمحمديمهدي141
1738191391/01/05کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13552قاینات08893714319علی محمدلطفیافضل142
1738171391/01/05کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13682بیرجند06400964170علی اکبرسالخوردهکاظم251
1738181391/01/05کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13672بیرجند065332503756هاديفدارکارسلمان252
1740331391/01/08کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13642ح2 درمیان523994255252محمدخزاعیمحمد رحیم1369
1740341391/01/08کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13682ح7 بیرجند06400516180640051618فیض محمدصالحیاسماعیل1370
2031651391/09/12کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13612بیرجند56397414736حسنمحموديمحمود1441
2036161391/11/12کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13652فردوس085994778529محمد علینویديابوذر1827
1740431391/01/09کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13652قاین0889889406226حسننوري طاهرينصرت اله1997
1740441391/01/09کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 13582قاین088938532762عباسسرويغالمرضا1998
3383351389/09/14کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1348سراب16523205557عیوضمسکینیناصر1298
3404521389/11/19کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1334بیرجند06520143566محمد علیخسروي چهکندمحمدحسین1971
3404531389/11/19کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1360بیرجند08897053991غالم محمدطالبیمحمدرضا1972
3404541389/11/19کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1350بیرجند06524917075محمد حسینغالمیحسن1973
3404551389/11/19کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1350بیرجند0651756944109محمد علیهشیارحسین1974
3404571389/11/20کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1355بیرجند06525026014محمد حسینبیدستانیمحمد1975
3416841389/12/15کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1364بیرجند065325785611قاسمبنی اسديهادي2534
3416851389/12/15کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1359شیروان08296847432سید موسیموسويسید مجتبی2535
3416861389/12/15کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1365مشهد09451152378460محمد صادقیعقوبی فازمسعود2536
3421341389/12/19کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1340بیرجند06526767661علیخسرويحسین2837
3439761390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1367مشهد553998090517محمد صادقیعقوبی فازاحسان1523
3439721390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1367بیرجند065326632452شاهمراددرکیاسماعیل1524
3439701390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1367بیرجند065324229825محمدبراتی نورشکمصطفی1525
3439711390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1365بیرجند0653270712141علیبصیرانی مقدمعباس1526
3439691390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1353بیرجند0651351881302در محمدآرش نیاعلیرضا1527
3439731390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1363قاینات08897054713اسماعیلطالبیعلی1528
3439741390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1371مشهد09221690200محمدقربانیحمید1529
3439751390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1369بیرجند06401145200محمدنوري دره چرمغوث الدین1530
3439691390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1353بیرجند0651351881302در محمدآرش نیاعلیرضا1595
3439701390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1367بیرجند065324229825محمدبراتی نورشکمصطفی1596
3439711390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1365بیرجند0653270712141علیبصیرانی مقدمعباس1597
3439721390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1367بیرجند065326632452شاهمراددرکیاسماعیل1598
3439731390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1363قاینات08897054713اسماعیلطالبیعلی1599
3439741390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1371مشهد09221690200محمدقربانیحمید1600
3439751390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1369بیرجند06401145200محمدنوري دره چرمغوث الدین1601
3439761390/02/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1367مشهد553998090517محمد صادقیعقوبی فازاحسان1602
3452861390/03/11کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1361بیرجند0651900451763محمدمافی دره جزانحسن2305
3452841390/03/11کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1360بیرجند00000000016رسولخسرويمحمدرضا2306
3452851390/03/11کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1364بیرجند065331710715حسینعباسیاسماعیل2307
3452811390/03/11کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1358مشهد09433822211088اله قلیاحمديغالمرضا2308
3452801390/03/11کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1360مشهد0941499375225اله قلیاحمديحسین2309
3452831390/03/11کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1364بیرجند56231055151788قاسماحمديمحمد2310
3452821390/03/11کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1368بیرجند06400607810قاسماحمديمحسن2311
3453321390/03/12کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1349درمیان5239303231465غالمحسینآوارهاسماعیل2354
3453331390/03/12کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1349بیرجند06524901072غالمرضابنیاباديمحمد2355
3453341390/03/12کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1354بیرجند06524987442رضابنیاباديمحمد2356
3176451388/05/13کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1359بیرجند3673534866887حسنمیريحسین719
3176461388/05/13کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1363بیرجند06519807813194باقرپنبه کاررضا720
3176471388/05/13کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1354بیرجند0650190165158غالمخلیرانیمهدي721
3197441388/07/01کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1364بیرجند065326542520رضارمضانیعلی اکبر1061
3222111388/08/20کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1369بیرجند06401073890محمدحسنرمضانیرضا1208
3224241388/08/23کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1362مشهد09443280322علیرضاشاهی پورمصطفی1327
3224551388/08/24کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1348مشهد09443034206مرادعلیصفدريایوب1345
3224591388/08/24کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1352بیرجند065049019359نظرنجف پورموسی1349
3247921388/10/24کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1363مشهد094423561158رجب علیتویهاسماعیل2348
3247931388/10/24کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1357بیرجند065181795113سیدعلیزمزمسیدمرتضی2349
3247941388/10/24کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1365مشهد09456216815201رضایزدانیمحمد2350
3295761389/01/22کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1363قاین08899063193سیدمحمودحسینیسید محمد309
3295871389/01/22کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1358بیرجند06515122551035حاجی اسماعیلدرویشیاحمد319
3295961389/01/22کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1362بیرجند06527602604ابراهیمشهریاريحسن328
3295981389/01/22کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1364بیرجند06531001081246غالمرضاصمديسامان330
3295991389/01/22کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1357بیرجند06527261511عباسضیاعلیرضا331
3315541389/04/06کمک قالب بند و کفراژبند (درجه 2)1364نهبندان5639930276240علیخیردوستمحسن594

61891981390/06/22کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13562بیرجند06525043535محمدحاجی آباديحسن3253
61891991390/06/22کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13642قاین088996813612غالمحسینمحمدي شیرگرضا3254
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61900381390/07/11کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13532بیرجند5239108153146محمدرسپیناحسن3319
61917451390/09/01کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13642بیرجند065331721226مراد علیخسرويمحمدرضا3440
61917461390/09/01کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13542زاهدان3621320121325محمددانش فروزمهدي3441
61917471390/09/01کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13572بیرجند065068586524حسندره میرکیابوالفضل3442
61917441390/09/01کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13602بیرجند065051475066عباسبنی اسديمحمدرضا3443
61917431390/09/01کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13672بیرجند065330915534عباسبنی اسديحسن3444
61919791390/09/08کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13562بیرجند0650493291294موسیشبانیحسن3487
61920171390/09/09کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13602قاین0889052034626خدامراددشتی نوقابمحمود3523
1741741391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13682قاینات08800024680دلدارخسرويجواد144
1741761391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13642درمیان523991341214رمضانغالمیعلی161
1741771391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13702بیرجند06402126970حسنغریبیابوالفضل162
1741781391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13652بیرجند5239978093147موسیصفريمحمدصادق163
1741791391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13652بیرجند06531502026256علیساالريمحمد164
1741831391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13702بیرجند52300173410حسن رضااصغريقاسم165
1741841391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13672بیرجند523995365146حسن رضااصغريمحمد166
1741851391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13682بیرجند06400957120علی اکبرهادوي کیاحسینعلی167
1741731391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13612بیرجند06523881752عزیز اهللاکبريمرتضی256
1741751391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13652بیرجند06532730457علیحسینیحسین306
1741801391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13562بیرجند08893761661سبزعلیکارکنحاجی محمد307
1741811391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13682بیرجند06400713330غالم حسینکدخداعلیرضا308
1741821391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13682بیرجند06400745290احمدبهزادیانعلی309
2030061391/08/02کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13642بیرجند065326542520رضارمضانیعلی اکبر702
2034261391/10/24کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13572بیرجند065181795113سیدعلیزمزمسیدمرتضی1025
2031021391/09/02کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13692بیرجند06401073890محمدحسنرمضانیرضا1381
1740451391/01/09کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13632قاین088943275934عباسخسروي نوغابحسین1420
1740461391/01/09کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13712قاین08801344100گلزارمرادي پورسعید1421
1740471391/01/09کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13732قاین08801895330گلزارمرادي پورحسن1422
1741721391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13452تبریز1379031001935حسنسهرابی سردروديمحمود1486
1742471391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13582نهبندان56392665034492محمدجوانبختامید1692
1741711391/01/20کمک قالب بند و کفراژبند درجه 13672بیرجند0653323883112غالمحسینجعفريموسی2032
1748981391/04/31کمک قالب بندوکفراژبند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول )1359بیرجند3673534866887حسنمیريحسین526
1749371391/05/16کمک قالب بندوکفراژبند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول )1354بیرجند0650190165158غالمخلیرانیمهدي536
2038441391/12/28کمک قالب بندوکفراژبند درجه 2 (تمدیدپروانه - نوبت اول )1348مشهد09443034206مرادعلیصفدريایوب1921
3361661389/07/18کمک کاشی کار (درجه 2)1364بیرجند56399626661غالمرضاآسکتیحسین990
3361671389/07/18کمک کاشی کار (درجه 2)1365نهبندان563996342577غالمرضاآسکتیعبداله991

3364301389/07/24کمک کاشی کار (درجه 2)1350درمیان52397602415ابراهیمصفريمحمد حسین1058
3383361389/09/14کمک کاشی کار (درجه 2)1331درگز0779423712345حسینعلیشاهوردي زاده زیندانلوئیخالق وردي1299
3384221389/09/15کمک کاشی کار (درجه 2)1361بشرویه0859850781161علیتازه بهارمهدي1333
3384231389/09/15کمک کاشی کار (درجه 2)1354بشرویه0859809935165علی اکبرصادق زادهمحمد1334
3385611389/09/22کمک کاشی کار (درجه 2)1361بیرجند523990078747قدرتبی قیدرضا1409
3385621389/09/22کمک کاشی کار (درجه 2)1366بیرجند065336575638آصفعباسیحمیدرضا1410
3392271389/10/16کمک کاشی کار (درجه 2)1349بیرجند06517474145محمدعلیگویاحسین1499
3392281389/10/16کمک کاشی کار (درجه 2)1337بیرجند06526734223علیزارعیابراهیم1500
3391961389/10/16کمک کاشی کار (درجه 2)1352بیرجند0650793730211براتیعقوبیمحمد1530
3391971389/10/16کمک کاشی کار (درجه 2)1358بیرجند06521178721محمدقربانیحجت اله1531
3391981389/10/16کمک کاشی کار (درجه 2)1369بیرجند06401708620موسیسنجريجواد1532
3391991389/10/16کمک کاشی کار (درجه 2)1350قائنات088873841240نوروزرمضانیمحمد رضا1533
3392001389/10/16کمک کاشی کار (درجه 2)1350بیرجند06521092512حسنرمضانیعزیزاله1534
3392011389/10/16کمک کاشی کار (درجه 2)1354بیرجند06520461264غالمحسینخلیلی نسبمحمد1535
3399751389/11/14کمک کاشی کار (درجه 2)1366بیرجند563996666138حسناردونیمحمدرضا1699
3399781389/11/14کمک کاشی کار (درجه 2)1372زابل36604911443660491144ملک محمداکبريفردین1702
3399801389/11/14کمک کاشی کار (درجه 2)1372نهبندان56300371295630037129حبیباکبريمحمد رضا1704
3399851389/11/14کمک کاشی کار (درجه 2)1371نهبندان56300170205630017020محمدحسینجوادياحمد1709
3399861389/11/14کمک کاشی کار (درجه 2)1372نهبندان56300353395630035339محمدحسینیحسین1710
3399891389/11/14کمک کاشی کار (درجه 2)1371نهبنداان56300276035630027603ابراهیمسخن فهممحسن1713
3399931389/11/14کمک کاشی کار (درجه 2)1365نهبندان5639933127525میرزاطوريحیدر1717
3399951389/11/14کمک کاشی کار (درجه 2)1371نهبندان56300157295630015729عباسعلیغالمیمحمد1719
3400461389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1362بیرجند06519360811752قربانباقريحسین1756
3400481389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1339بیرجند06520234369محمدجمشیدي رومنجانیداله1758
3400501389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1346بیرجند06521033244محمدحاجی پورعلی1760
3400511389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1351بیرجند065152199865محمد علیخسرويمحمد مهدي1761
3400591389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1345بیرجند06526810261علی جاننوريجان محمد1769
3401701389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1361نهبندان563960890088یوسفاحمديعلی1828
3401731389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1366نهبندان563998512715حسیناخرم روزمحمد علی1831
3401741389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1358بیرجند0650844971256محمددريحسین1832
3401751389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1356بیرجند0650333391447غالمرضارضائیکاظم1833
3401761389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1355بیرجند06521159261اکبررمضانی شیخ آبادمحمد مهدي1834
3401791389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند06531468335919مهديسرخابیاحمد1837
3401801389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1367بیرجند065323448115684مهديسرخابیاکبر1838
3401811389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1362بیرجند06519462712770مهديسرخابیعباس1839
3401821389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1359بیرجند06518571041200بر اتکشت گرعلی1840
3401831389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1356بیرجند0651017114138براتکشت گرمحمد1841
3401851389/11/17کمک کاشی کار (درجه 2)1366بیرجند52399267867محمد حسینمحمدي نصرآبادمحمدرضا1843
3408191389/11/28کمک کاشی کار (درجه 2)1365فردوس085994593616غالمرضابخشیهادي2166
3416591389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1361بیرجند06521227522محمدبراتیعلیرضا2509
3416601389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1356بیرجند065027042879جهانگیرحسنیعلیرضا2510
3416611389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1359نهبندان5639671238178مهديدره کیعلی2511
3416621389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1361نهبندان56399220605علیدره کیمرتضی2512
3416631389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1366بیرجند065318867610103محمد علیرمضانیحبیب2513
3416641389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1360بیرجند56399182682حاجی محمدسنجريعباس2514
3416651389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1347بیرجند06520371279کلوخسیروسیحسین2515
3416661389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1362بیرجند06521243642عباسعلی پورمصطفی2516
3416671389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1366بیرجند065337197724محمدقدیمی رخعلی2517
3416681389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1364بیرجند06523036513محمدمحمديجواد2518
3416691389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1367درمیان5239976651105انوشیروانمرتضائیمحمد2519
3416701389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1353بیرجند0650844726231قربانوفائیمحمد باقر2520
3416711389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1362بیرجند56399253294کریمکاظمیعلی اصغر2521
3416721389/12/14کمک کاشی کار (درجه 2)1360بیرجند06528905122محمدتقیکوچیهادي2522
3418961389/12/16کمک کاشی کار (درجه 2)1342بیرجند0650237102113محمد علیابراهیمیرمضان2567
3419071389/12/16کمک کاشی کار (درجه 2)1334بیرجند06525796391حاجیجاللیسید علی2578
3419171389/12/16کمک کاشی کار (درجه 2)1339بیرجند06524554174محمد حسینسنبلیموال2588
3419181389/12/16کمک کاشی کار (درجه 2)1339بیرجند065202346012کلوخسیروسی علیکیعلی2589
3419281389/12/16کمک کاشی کار (درجه 2)1338بیرجند06524493603حسنقاسمی تنگ علیامحمدرضا2599
3419321389/12/16کمک کاشی کار (درجه 2)1344بیرجند06520981933غالمحسینمحموديحسین2603
3419351389/12/16کمک کاشی کار (درجه 2)1341بیرجند06524639164محمد رضانادوکیمحمد حسین2606
3421351389/12/19کمک کاشی کار (درجه 2)1348بیرجند06521070521غالمحسینحاجی زادهاحمد2838
3421361389/12/19کمک کاشی کار (درجه 2)1354بیرجند06521150202اکبررمضانی شیخ آبادعلی2839
3421371389/12/19کمک کاشی کار (درجه 2)1351بیرجند0651179882239علیکوچیمحمدرضا2840
3422741389/12/21کمک کاشی کار (درجه 2)1346بیرجند06524781581محمدامیرآبادي زادهحسین2928
3422751389/12/21کمک کاشی کار (درجه 2)1363بیرجند06521263671حسینغالمیمهدي2929
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3428301390/01/10کمک کاشی کار (درجه 2)1343بیرجند06524701221ابراهیمیاوري پوررضا12
3428241390/01/10کمک کاشی کار (درجه 2)1341بیرجند0650850610446حسینابراهیمی فورجانمحمد13
3428271390/01/10کمک کاشی کار (درجه 2)1363قاینات08897021605اسماعیلمحمدآباديیداهللا14
3428281390/01/10کمک کاشی کار (درجه 2)1348بیرجند065074811525محمدرضانادوکیحسن15
3428291390/01/10کمک کاشی کار (درجه 2)1334بیرجند06524378691محمدرضانادوکیمحمد علی16
3428251390/01/10کمک کاشی کار (درجه 2)1342بیرجند06526788311حسینرمضانیابراهیم17
3428261390/01/10کمک کاشی کار (درجه 2)1344بیرجند56398927653حسینعربعلی18

61829661390/01/18کمک کاشی کار (درجه 2)1361بیرجند06523874972براتعباسیحسین168
61829651390/01/18کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند065325804630علیرضارومنجانی شهرستانکمحمد169
61829651390/01/18کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند065325804630علیرضارومنجانی شهرستانکمحمد174
61829661390/01/18کمک کاشی کار (درجه 2)1361بیرجند06523874972براتعباسیحسین175
3432591390/01/24کمک کاشی کار (درجه 2)1366بیرجند563998221794حسنبهرامیمحمدحسن381
3432591390/01/24کمک کاشی کار (درجه 2)1366بیرجند563998221794حسنبهرامیمحمدحسن469
3434901390/01/28کمک کاشی کار (درجه 2)1364بیرجند065324278617محمد حسناکبري شیخ آبادجواد703
3434891390/01/28کمک کاشی کار (درجه 2)1349بیرجند065070752432علیقاسمیمحمود704
3435311390/01/29کمک کاشی کار (درجه 2)1342بیرجند06526788583علیاللهیخداداد902
3435331390/01/29کمک کاشی کار (درجه 2)1338بیرجند52398457198گلدادرضائیقنبر903
3435321390/01/29کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند065325818644سید علی اکبربیابانگردسیدمهدي904
3436471390/01/31کمک کاشی کار (درجه 2)1352بیرجند0650844610221محمد رجبمحمدي میریکمحمد حسین995
3436461390/01/31کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند065335461422محمد رضاعجمی اسکیونگمحمد996
3436421390/01/31کمک کاشی کار (درجه 2)1363بیرجند06525215336غالم حسینچاحوضیمحمد997
3436431390/01/31کمک کاشی کار (درجه 2)1359بیرجند06511408461101سید غالمرضاخراشادیزادهسید محمد998
3436451390/01/31کمک کاشی کار (درجه 2)1349بیرجند523942892181حسینشیريمراد علی999
3436441390/01/31کمک کاشی کار (درجه 2)1349بیرجند065302531910محمدخسرويحسین1000
3436421390/01/31کمک کاشی کار (درجه 2)1363بیرجند06525215336غالم حسینچاحوضیمحمد1128
3436431390/01/31کمک کاشی کار (درجه 2)1359بیرجند06511408461101سید غالمرضاخراشادیزادهسید محمد1129
3436441390/01/31کمک کاشی کار (درجه 2)1349بیرجند065302531910محمدخسرويحسین1130
3436451390/01/31کمک کاشی کار (درجه 2)1349بیرجند523942892181حسینشیريمراد علی1131
3436461390/01/31کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند065335461422محمد رضاعجمی اسکیونگمحمد1132
3436471390/01/31کمک کاشی کار (درجه 2)1352بیرجند0650844610221محمد رجبمحمدي میریکمحمد حسین1133
3441261390/02/07کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند563998563122غالمرضاسنجريمحمد1634
3441301390/02/07کمک کاشی کار (درجه 2)1354بیرجند06530293812براتبخشیمحمدولی1635
3441301390/02/07کمک کاشی کار (درجه 2)1354بیرجند06530293812براتبخشیمحمدولی1641
3441261390/02/07کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند563998563122غالمرضاسنجريمحمد1642
3443981390/02/15کمک کاشی کار (درجه 2)1354فردوس0858885778141حسن رضاآریافرکاظم1724
3443981390/02/15کمک کاشی کار (درجه 2)1354فردوس0858885778141حسن رضاآریافرکاظم1727
3445821390/02/21کمک کاشی کار (درجه 2)1358بیرجند06523446378سید علی اکبربیابانگردسید حسین1772
3445821390/02/21کمک کاشی کار (درجه 2)1358بیرجند06523446378سید علی اکبربیابانگردسید حسین1774
3450221390/03/03کمک کاشی کار (درجه 2)1359نهبندان56399161093فرج الهقاسمی پورجواد2062
3450191390/03/03کمک کاشی کار (درجه 2)1358بیرجند065288378816محمدخراشادیزادهمحمد حسین2063
3450201390/03/03کمک کاشی کار (درجه 2)1359بیرجند06523848033حسینرجبیابراهیم2064
3450181390/03/03کمک کاشی کار (درجه 2)1360بیرجند56399166564غالمرضاحبیبی نسبحسین2065
3450171390/03/03کمک کاشی کار (درجه 2)1356بیرجند065250354332ورقهتوفیقی فردحسین2066
3450211390/03/03کمک کاشی کار (درجه 2)1364بیرجند065329721136حسنزحمت کشمهدي2067
3450691390/03/03کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند065324388114عباسعلی پورمرتضی2068
3451131390/03/03کمک کاشی کار (درجه 2)1336بیرجند065025634417اکبررمضانی شیخ آبادمحمد حسین2069
3451111390/03/03کمک کاشی کار (درجه 2)1343درمیان5239302707412سید محسنحسینیسیدرضا2070
3451141390/03/03کمک کاشی کار (درجه 2)1341بیرجند06520931751محمد حسینعلی زادهحسن2071
3451121390/03/03کمک کاشی کار (درجه 2)1341بیرجند06524618323عیسیدانشعلی اکبر2072
3450691390/03/03کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند065324388114عباسعلی پورمرتضی2141
3455351390/03/18کمک کاشی کار (درجه 2)1363بیرجند06525215689غالمرضاچاحوضیغالمحسین2441
3455361390/03/18کمک کاشی کار (درجه 2)1359بیرجند5239426171479محمدحسینیاحمد2442
3455371390/03/18کمک کاشی کار (درجه 2)1361بیرجند06522991562حسنرستمیعلی2443
3455411390/03/18کمک کاشی کار (درجه 2)1355درمیان5239458685737کریمفدائیمحمد2444
3455411390/03/18کمک کاشی کار (درجه 2)1355درمیان5239458685737کریمفدائیمحمد2450
3455761390/03/21کمک کاشی کار (درجه 2)1355ح3تربت حیدریه070324335713نعمت الهآشوريعزیزاله2509
3455761390/03/21کمک کاشی کار (درجه 2)1355ح3تربت حیدریه070324335713نعمت الهآشوريعزیزاله2516
3176601388/05/13کمک کاشی کار (درجه 2)1364ح1 بیرجند06531053981775محمد ابراهیمپیروزمندحسین734
3197451388/07/01کمک کاشی کار (درجه 2)1364بیرجند06532468383محمدعلیبراتیحسین1062
3197461388/07/01کمک کاشی کار (درجه 2)1367بیرجند065323534815770غالمرضاتقندیکیقاسم1063
3197471388/07/01کمک کاشی کار (درجه 2)1363بیرجند06521263241جهانگیرحسنیحسین1064
3197481388/07/01کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند06531492636162موسیعباسیحسین1065
3197491388/07/01کمک کاشی کار (درجه 2)1348بیرجند563960871469محمدعربمحمود1066
3222121388/08/20کمک کاشی کار (درجه 2)1362بیرجند52395978391عبداهللاعبدلیاحمد1209
3222141388/08/20کمک کاشی کار (درجه 2)1359بیرجند06525114491عبدالهعجمی سرشابادحسین1211
3222151388/08/20کمک کاشی کار (درجه 2)1362بیرجند065303865812محمدکاوسیرضا1212
3222171388/08/20کمک کاشی کار (درجه 2)1363بیرجند06525225482حسینامالداري بهلولی احمديمحمد1214
3222181388/08/20کمک کاشی کار (درجه 2)1336بیرجند06525779621حسننجف پوررمضان1215
3222351388/08/21کمک کاشی کار (درجه 2)1348بیرجند5639543167230حسنقیاسیعلی اکبر1231
3222361388/08/21کمک کاشی کار (درجه 2)1369بیرجند06401505610محمدعلیعلیزادهصادق1232
3222371388/08/21کمک کاشی کار (درجه 2)1369بیرجند06401737010علی اکبرمحمدزاده شیخ آبادمهدي1233
3222381388/08/21کمک کاشی کار (درجه 2)1363بیرجند0651950937209غالمحسین زادهعلی1234
3222391388/08/21کمک کاشی کار (درجه 2)1360بیرجند523978050116غوث الدیناسداللهیعبدالحکیم1235
3224251388/08/23کمک کاشی کار (درجه 2)1354بیرجند523958854611عبدالهعبدلیمحمدحسین1328
3224271388/08/23کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند065327994911موسیمرزآباديصادق1330
3224481388/08/24کمک کاشی کار (درجه 2)1347بیرجند06521045332محمدعباسیخداداد1338
3224571388/08/24کمک کاشی کار (درجه 2)1353بیرجند065074647326موسیمرزآباديرمضان1347
3226521388/08/30کمک کاشی کار (درجه 2)1365ح7 بیرجند523991446196پرویزخنیاگرعبدالقادر1351
3227151388/09/02کمک کاشی کار (درجه 2)1358بشرویه0859834905224محمدعلیایازمهدي1400
3227231388/09/02کمک کاشی کار (درجه 2)1355بشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي1408
3230431388/09/11کمک کاشی کار (درجه 2)1366بیرجند06532827615حسیناحمدي مهرجواد1553
3230441388/09/11کمک کاشی کار (درجه 2)1361بیرجند06519091981638علیرمضانیمهدي1554
3235261388/09/24کمک کاشی کار (درجه 2)1344بیرجند0650648838216اله رسانحمیدي رادرمضان1713
3235281388/09/24کمک کاشی کار (درجه 2)1354بیرجند5239108056136رمضانعبدلیقربان1715
3237131388/10/01کمک کاشی کار (درجه 2)1366نهبندان563998188161اسحاقبهرام پورعلیرضا1812
3240881388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1368بیرجند06400094170640009417محمدجعفريمهدي2011
3240521388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1358بیرجند563953543168محمدعلیاحمديمحمدحسین2048
3240531388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1373نهبندان56300555935630055593محمدرضااحمديمرتضی2049
3240541388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1374نهبندان56300686445630068644نوروزعلیاردونیمحمدرضا2050
3240551388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1369بیرجند06401428420640142842حاجیاکبرياحمد2051
3240561388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1366بیرجند563997639136حاجیاکبريعیلرضا2052
3240571388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1359زاهدان3621381228837محمدتقیباغبانمصطفی2053
3240581388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1373نهبندان56300529505630052950حجی قربانپردلسعید2054
3240591388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1359نهبندان563979468213محمدتقوي فرنوروز2055
3240601388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1362نهبندان5639410000192علیجعفريسعید2056
3240611388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1373نهبندان56300431885630043188سیدابراهیمحسینیسیدهادي2057
3240621388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1366بیرجند563994882548علی اکبرعلی زادهنورالدین2058
3240631388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1350نهبندان5639462515702عباسقربانیعلی2059
3240641388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1337نهبندان563961808649حسنمرادپورعلی2060
3240651388/10/08کمک کاشی کار (درجه 2)1349بیرجند065104977675حسیننسائیحسن رضا2061
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3247141388/10/22کمک کاشی کار (درجه 2)1367بشرویه08599698191375عباسامین زادهمحسن2205
3247191388/10/22کمک کاشی کار (درجه 2)1363بشرویه085986218614علی اکبرحیدريعلی2207
3248231388/10/26کمک کاشی کار (درجه 2)1357نهبندان563967217181موسیعربعبدالرحمن2371
3252031388/11/08کمک کاشی کار (درجه 2)1365بیرجند065324726546احمدامامداديعلیرضا2538
3252041388/11/08کمک کاشی کار (درجه 2)1354مشهد093320397784008علی محمدبخشیحسین2539
3252051388/11/08کمک کاشی کار (درجه 2)1362بیرجند06521243804عباسعباسیمحمدعلی2540
3263451388/12/09کمک کاشی کار (درجه 2)1357قاین088938201821علیجوهريمحمد2897
3263891388/12/09کمک کاشی کار (درجه 2)1359قاین0889043906617حسنقلیدانشیهادي2941
3264341388/12/09کمک کاشی کار (درجه 2)1367قاین0889902011323احمدشرفپورحمید2986
3264361388/12/09کمک کاشی کار (درجه 2)1369قاین08800816940غالمرضاصادقیحمید2988
3264391388/12/09کمک کاشی کار (درجه 2)1365قاین0889899983124علیصادقی موسویهاکبر2991
3264461388/12/09کمک کاشی کار (درجه 2)1360قاین00889671114غالمرضاعربحسین2998
3264521388/12/09کمک کاشی کار (درجه 2)1367قاین0889901627284احمدعیديعلی اکبر3004
3264691388/12/09کمک کاشی کار (درجه 2)1361قاین08894098625قاسمقاسمیابوذر3021
3264701388/12/09کمک کاشی کار (درجه 2)1359قاین0888490682598قاسمقاسمیامین اله3022
3264751388/12/09کمک کاشی کار (درجه 2)1361قاین088941009728محمد علیقاسمیحمید3027
3285601389/01/09کمک کاشی کار (درجه 2)1367قاین0889901414263محمد رضابیهوديحسین77
3285611389/01/09کمک کاشی کار (درجه 2)1358قاین088938515745غالمجانیحسین78
3285621389/01/09کمک کاشی کار (درجه 2)1359قاین0888490690599علیجانجانیمحمد79
3285631389/01/09کمک کاشی کار (درجه 2)1365قاین088987498054حسنچوبداراحمد80
3285641389/01/09کمک کاشی کار (درجه 2)1367قاین0889058288537عیسیحسنیمهدي81
3285651389/01/09کمک کاشی کار (درجه 2)1366قاین0889900795201علیحسینیجواد82
3285661389/01/09کمک کاشی کار (درجه 2)1361قاین088968497934رضاصاحبینادر83
3285671389/01/09کمک کاشی کار (درجه 2)1362قاین088941946143علیصادقی  موسویهمحمد84
3285681389/01/09کمک کاشی کار (درجه 2)1370قاین08801255430علیصادقی موسویهاصغر85
3285691389/01/09کمک کاشی کار (درجه 2)1358قاین088966606712غالمرضاعربحسن86
3285701389/01/09کمک کاشی کار (درجه 2)1357قاین0887276168386موسینادي اسد ابادباقر87
3285711389/01/09کمک کاشی کار (درجه 2)1363قاین088907277962محمد حسنیاريمحمد88
3295391389/01/21کمک کاشی کار (درجه 2)1360بشرویه0859845397273رجبعلیاکبرزادهمحمد197
3295401389/01/21کمک کاشی کار (درجه 2)1365بشرویه0859960005394علی اکبرنصیريجواد198
3294651389/01/21کمک کاشی کار (درجه 2)1360بیرجند065229862142حسنخرم روزمحمد مهدي280
3294661389/01/21کمک کاشی کار (درجه 2)1356بیرجند0651286948455محمدصفائیعباس281
3294671389/01/21کمک کاشی کار (درجه 2)1347بیرجند06530783231موسیعباسیعباسعلی282
3294681389/01/21کمک کاشی کار (درجه 2)1350قائنات08898292685حسینعلیزادهمحمد283
3294691389/01/21کمک کاشی کار (درجه 2)1340بیرجند06520899681حسنکاخکوکیاسماعیل284
3310281389/03/26کمک کاشی کار (درجه 2)1351بیرجند06521106147محمدروان بدحسین570
3310291389/03/26کمک کاشی کار (درجه 2)1356بیرجند0651815495982سید گل حسیندستی گرديسیدعلی571
3310311389/03/26کمک کاشی کار (درجه 2)1362نهبندان5639390115398یداهللابهرام پورمهدي573
3315511389/04/06کمک کاشی کار (درجه 2)1366نهبندان56399808269حسینشکريحبیب اهللا591
3344921389/06/24کمک کاشی کار (درجه 2)1365نهبندان563995509078غالمعلیروشندلمحمدرضا932

61879941390/05/30کمک کاشی کار (درجه 2)1353فردوس085966471621سیدحسنسیدمحمديسیدمهدي2795
3167471388/04/16کمک کاشی کار درجه 13652بیرجند5239965722181درویش احمدشعبانیاسماعیل617
3167481388/04/16کمک کاشی کار درجه 13612بیرجند52395964414محمددرویشی فورگعبدالباسط618
3167491388/04/16کمک کاشی کار درجه 13602بیرجند06526909474علی جمعهرمضانی چاهکحمیدرضا619

61883561390/06/02کمک کاشی کار درجه 13542بیرجند0651526469431محمد حسنشیدريحسین2867
61883571390/06/02کمک کاشی کار درجه 13562قاینات0888907532319حبیبعاطفی نسبمحمد2868
61883951390/06/03کمک کاشی کار درجه 13672بیرجند5239979456283سید غالمحسینسیدي درخشسید رضا2907
61883911390/06/03کمک کاشی کار درجه 13642بیرجند08899364814علیپیرحسین2908
61883981390/06/03کمک کاشی کار درجه 13522درمیان523927043097توفیق الهکاظمیمحمد2909
61883941390/06/03کمک کاشی کار درجه 13622بیرجند08897054371نوروزرمضانیمهدي2910
61883921390/06/03کمک کاشی کار درجه 13542بیرجند065262582717سید عباسحسینیسید مصطفی2911
61883971390/06/03کمک کاشی کار درجه 13492بیرجند06521080671محد حسیننخعی شاه محمودمحمود2912
61883931390/06/03کمک کاشی کار درجه 13622بیرجند06530380625مسافرداوديجمشید2913
61883961390/06/03کمک کاشی کار درجه 13582بیرجند0650596511825غالم حسینعلیزادهمحمد2914
61884341390/06/03کمک کاشی کار درجه 13662بیرجند065326708831محمدزیدي بیدهادي2915
61887881390/06/07کمک کاشی کار درجه 13722نهبندان56300335225630033522محمدفهرمندامیر3064
61887861390/06/07کمک کاشی کار درجه 13732نهبندان56300484655630048465محمدرضاسیدالیحسین3065
61887901390/06/07کمک کاشی کار درجه 413602بیرجند563972527314علی اکبرمالکیحسن3066
61887871390/06/07کمک کاشی کار درجه 413682بیرجند06400254120640025412موسیصبوري نسبمرتضی3067
61887891390/06/07کمک کاشی کار درجه 13722زهک53300673165330067316نادرگوهري نیامحسن3068
61887851390/06/07کمک کاشی کار درجه 13732نهبندان56300547405630054740محمدبخشیحسن3069
61889961390/06/12کمک کاشی کار درجه 13372بیرجند06520197911محمد علیشاهسونیعلی3139
61889971390/06/12کمک کاشی کار درجه 13652بیرجند065331335763حسینکاوسی شامیرانهادي3140
61893861390/06/27کمک کاشی کار درجه 13562بیرجند06530851251علیسبزبانحسن3302
61898031390/07/04کمک کاشی کار درجه 13642بیرجند0653095473783خداداداللهیجواد3306
61898041390/07/04کمک کاشی کار درجه 13632بیرجند065265748627غالمحسینحیدريمحمد حسین3307
61919941390/09/09کمک کاشی کار درجه 13562ح7 بیرجند52395065661306محمدخسرويغالمرضا3524
61919951390/09/09کمک کاشی کار درجه 13652ح7 بیرجند523993569650محمد حسنغالمیحسین3525
61923941390/09/13کمک کاشی کار درجه 13602بیرجند06528894175براتچهکنديمحمد3664
61923591390/09/13کمک کاشی کار درجه 13572بیرجند5639369401899ابراهیمبهدانیمهدي3665
61923701390/09/13کمک کاشی کار درجه 13662بیرجند065330808691سید حسینهاشمیسید حسن3666
61923661390/09/13کمک کاشی کار درجه 13652بیرجند065334568243محمدصفائیعلی اکبر3667
61923691390/09/13کمک کاشی کار درجه 13672بیرجند523995045827نور محمدمالئی خلفاسماعیل3668
61923641390/09/13کمک کاشی کار درجه 13532بیرجند0650701100131کلوخسموئیحسین3669
61923651390/09/13کمک کاشی کار درجه 13632بیبرجند563997702728کلوخسنجريمحمد3670
61923631390/09/13کمک کاشی کار درجه 13662بیرجند5639982454118محمد حسینزنگوییرضا3671
61923621390/09/13کمک کاشی کار درجه 13552بیرجند52398852574مالکزارعمصطفی3672
61923611390/09/13کمک کاشی کار درجه 13602مشهد09429513794084محمد علیرومنجانیحسن3673
61923601390/09/13کمک کاشی کار درجه 13672بیرجند523995055537عبداهللاجانی خلفعلیجان3674
61923681390/09/13کمک کاشی کار درجه 13632بیرجند06521264642محمد حسینعبدالهیمهدي3675
61923581390/09/13کمک کاشی کار درجه 13582بیرجند06521181431غالمباقريمحمدرضا3676
61923671390/09/13کمک کاشی کار درجه 13672بیرجند065336865833علی اکبرعباسیمهدي3677
61924211390/09/13کمک کاشی کار درجه 13452بیرجند065285085511غالمرضااستانستیرمضان3678
61924221390/09/13کمک کاشی کار درجه 13472بیرجند5239492077388حسیندریائییونس3679
61924231390/09/13کمک کاشی کار درجه 13462بیرجند06528576044محمد حسنشیدريمحمد3680
61924241390/09/13کمک کاشی کار درجه 13492بیرجند06521083261محمد حسینعبداللهیعلی3681
61924251390/09/13کمک کاشی کار درجه 13502بیرجند065268438610حسینکاوسی شاهمیرانمحمدرضا3682
61924541390/09/19کمک کاشی کار درجه 13642بیرجند06531105962295علیرضاخونیکیابوالفضل3723
61924551390/09/19کمک کاشی کار درجه 13642بیرجند065335920929حسنعبداللهیجواد3724
61924911390/09/21کمک کاشی کار درجه 13632بیرجند06526960313حسینکاووسی شاهمیرانمهدي3754
61924791390/09/21کمک کاشی کار درجه 13522درمیان52397620662غالمهمزه ءعلی3755
61924771390/09/21کمک کاشی کار درجه 13632درمیان523979565711غالمحسینبهاکبر3756
61924781390/09/21کمک کاشی کار درجه 13552بیرجند065146908251حاجی محمدمراديمحمد3757
61925311390/09/23کمک کاشی کار درجه 13642اصفهان12927488773907غالمحسیناکبري نقندرعباس3798
61927221390/09/30کمک کاشی کار درجه 13662قاینات0889935157234غالمحسنبرزگرمحسن3842
61927211390/09/30کمک کاشی کار درجه 13662بیرجند0653298676182احمدپردلمحمدرضا3843
61927181390/09/30کمک کاشی کار درجه 13652بیرجند0653270739143براتسنجرياحمد3844
61927131390/09/30کمک کاشی کار درجه 13632بیرجند563995059519ولیکوه باالئیمهدي3845
61927231390/09/30کمک کاشی کار درجه 13522بیرجند06522276515علیابراهیم زادهعبدالحسین3846
61927191390/09/30کمک کاشی کار درجه 13672بیرجند065332440534محمد علیخسروي طناكحسین3847
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61927151390/09/30کمک کاشی کار درجه 13582بیرجند06518442411498عبدالرحمنکامکارمحمدرضا3848
61927141390/09/30کمک کاشی کار درجه 13692نهبندان06401356090ولیکوه باالئیباقر3849
61927171390/09/30کمک کاشی کار درجه 13622بیرجند065326454225نوروزسنجريعلی اکبر3850
61927161390/09/30کمک کاشی کار درجه 13572بیرجند06525063563احمد قلیفروزندهرضا3851
61927241390/09/30کمک کاشی کار درجه 13672بیرجند0653253559331علیابراهیم زادهحسن3852
61927201390/09/30کمک کاشی کار درجه 13572بیرجند0650920988532یحییخادممجید3853
61931351390/10/07کمک کاشی کار درجه 13582بیرجند5639440473337حسینبراهوئیغالمرضا3904
61931381390/10/07کمک کاشی کار درجه 13542بیرجند56397896214محمدمحمد حسنیعلی3905
61931341390/10/07کمک کاشی کار درجه 13612بیرجند563979820316محمداکبريحسین3906
61931391390/10/07کمک کاشی کار درجه 13552نهبندان5639579080386علیکمالیعزیزاله3907
61931371390/10/07کمک کاشی کار درجه 13472بیرجند56398993111محمدسربازعلی3908
61931361390/10/07کمک کاشی کار درجه 13552بیرجند5639289821297عباسزارعیاحمد3909
61934731390/10/18کمک کاشی کار درجه 13652نهبندان5639934158628محمدقاسمیحسین3927
61934741390/10/18کمک کاشی کار درجه 413652بیرجند563994185562عیسیناروئیحسینعلی3928
61934671390/10/18کمک کاشی کار درجه 13522نهبندان5639343796107عزیز الهاردونیمحمد3929
61934691390/10/18کمک کاشی کار درجه 413672بیرجند06400256250640025625امیربراهوئیحسین3930
61934701390/10/18کمک کاشی کار درجه 13702نهبندان56300021125630002112حسنبیکارحسین3931
61934721390/10/18کمک کاشی کار درجه 13632زاهدان3621457186503غالمعلیشهرکیسعید3932
61934711390/10/18کمک کاشی کار درجه 413682بیرجند06401218880640121888محمدرضاخسرويرضا3933
61934681390/10/18کمک کاشی کار درجه 13722نهبندان56300365995630036599محمداردونیمسعود3934
61935171390/10/19کمک کاشی کار درجه 13632فردوس0859366561115حسنلطفیمهدي3967
61943031390/11/05کمک کاشی کار درجه 13562فردوس0859311872441حسینوالهیهادي4011
61946431390/11/17کمک کاشی کار درجه 13482بیرجند5639367423700علی اکبراسماعیلیمحمد4070
61946451390/11/17کمک کاشی کار درجه 13662بیرجند5639953535121عبدالعلیعبدالهیهاشم4071
61946411390/11/17کمک کاشی کار درجه 13742نهبندان56300644215630064421امیر رضااردونیاسماعیل4072
61946421390/11/17کمک کاشی کار درجه 13732نهبندان56300446645630044664علی رضااردونیمرتضی4073
61946441390/11/17کمک کاشی کار درجه 13662زاهدان36218169339585محمد باقرروشن دلمهدي4074
61947651390/11/20کمک کاشی کار درجه 13372قاین08892121719نوروززحمتکارابراهیم4136
1744631391/01/30کمک کاشی کار درجه 13582بیرجند0888789424540محسنارجمنديعلی88
1743161391/01/23کمک کاشی کار درجه 13482بیرجند06521062771الهنخعی زادهحسین89
1743101391/01/23کمک کاشی کار درجه 13692تایباد07400854090احمدغفاريسعید90
1743091391/01/23کمک کاشی کار درجه 13462بیرجند06530227942محمدسلطانیغالمعلی91

1743051391/01/23کمک کاشی کار درجه 13572بیرجند5639375604433نعمت الهجهان بینحسین126
1743111391/01/23کمک کاشی کار درجه 13632بیرجند06530948412حسنفاطمی نیاعلی127
1744621391/01/30کمک کاشی کار درجه 13672بیرجند065324774594احمدامامداديمحمدرضا128
1743071391/01/23کمک کاشی کار درجه 13642درمیان523992539912غالم نبیخوش رفتارمحمد عظیم145
1743081391/01/23کمک کاشی کار درجه 13692بیرجند06401157720حسیندره کیعلی146
1743151391/01/23کمک کاشی کار درجه 13582بیرجند06521181352علیمیرزایی شیخ آبادمحمد147
1743041391/01/23کمک کاشی کار درجه 13682بیرجند06400410940محمدبیابانگردابوالفضل148
1744641391/01/30کمک کاشی کار درجه 13702بیرجند52300173330غالمعلیاصغريابوذر149
1744651391/01/30کمک کاشی کار درجه 13642بیرجند06531108552321محمد علیآهنگريحسن150
1742491391/01/20کمک کاشی کار درجه 413682بیرجند06400419910640041991علیقاسمیابراهیم191
1741011391/01/17کمک کاشی کار درجه 13572فردوس0858763801502حسنرضا زاده چوداريصادق267
1740811391/01/17کمک کاشی کار درجه 13502فردوس08586843229457محمدعلیاشتراکیعلی268
1744401391/01/28کمک کاشی کار درجه 13682بیرجند06400796360حسینکاوسی شامیرانحمیدرضا274
1744411391/01/28کمک کاشی کار درجه 13682بیرجند06400204960عبدالهعبدلیحسن277
1744461391/01/28کمک کاشی کار درجه 13642درمیان52399132501علی محمدصالحاکبر282
1742481391/01/20کمک کاشی کار درجه 413602بیرجند56392683014671پردلکوهستانیعزیزاله351
1741171391/01/17کمک کاشی کار درجه 13592فردوس0859333711913علیمرادي رمضانیمهدي406
1744381391/01/28کمک کاشی کار درجه 13552بیرجند52397686094عبدالهعرفانی نیاعلی416
1744391391/01/28کمک کاشی کار درجه 13272بیرجند06523232619محمدکارگرغالمرضا417
1744421391/01/28کمک کاشی کار درجه 13282بیرجند06525531413محمدهاشمیعلی471
1744431391/01/28کمک کاشی کار درجه 13562بیرجند0650644352112موسیمرزآباديحسن472
1744441391/01/28کمک کاشی کار درجه 13392بیرجند06520896311محمدنخعی مقدممحمد علی473
1744451391/01/28کمک کاشی کار درجه 13332بیرجند06520128331حسینکاوسیجان محمد474
1749041391/05/01کمک کاشی کار درجه 13302بیرجند06520741382محمد علیدرویشیعلی اکبر529
1749761391/06/14کمک کاشی کار درجه 13632بیرجند06521263241جهانگیرحسنیحسین590
1750141391/07/02کمک کاشی کار درجه 13512بیرجند06528694163محمدکفاشعلیرضا625
1750601391/07/08کمک کاشی کار درجه 13682زابل36600830033660083003علیطالب مالئیاحمد635
1750611391/07/08کمک کاشی کار درجه 13532زابل5639359951649عوضموسائیعلیرضا636
1750621391/07/08کمک کاشی کار درجه 413622بیرجند563971701722عید محمدطاهريحسین637
1750631391/07/08کمک کاشی کار درجه 13412بیرجند 5639708263254محمدنجف پورحسن638
1750691391/07/08کمک کاشی کار درجه 13692بیرجند 064017425606401742564ماشاءالهقائینی نژادحسین655
1750701391/07/08کمک کاشی کار درجه 13362نهبندان5639461691621ولی محمدقربانیمحمد656
1751071391/07/12کمک کاشی کار درجه 13482بیرجند563960871469محمدعربمحمود679
2029661391/07/15کمک کاشی کار درجه 13672بیرجند065320520111756ورقهتوفیقی فردحسن683
2029821391/07/23کمک کاشی کار درجه 13722نهبندان56300453775630045377ابراهیمعباس زاده قروتخوارحسین690
2029811391/07/23کمک کاشی کار درجه 13732نهبندان56300569995630056999علیسموريعباس691
2030511391/08/21کمک کاشی کار درجه 13622بیرجند52395978391عبداهللاعبدلیاحمد777
2030841391/08/27کمک کاشی کار درجه 13592بیرجند06525114491عبدالهعجمی سرشابادحسین807
2030851391/08/27کمک کاشی کار درجه 13632بیرجند06525225482حسینمالداري بهلولی احمديمحمد808
2033911391/10/19کمک کاشی کار درجه 13652نهبندان563996303438رمضاناسمعیلیحسین924
2033991391/10/19کمک کاشی کار درجه 13642زاهدان36220356842467محمدمالکیابراهیم925
2033981391/10/19کمک کاشی کار درجه 13672نهبندان06400136860640013686حسینکاظمیمصطفی926
2033971391/10/19کمک کاشی کار درجه 13592بیرجند0651554438283حسینکاظمیمرتضی927
2033671391/10/09کمک کاشی کار درجه 13742نهبندان56300598745630059874حسیناکبريحسن928
2033961391/10/19کمک کاشی کار درجه 13582نهبندان56397935113حبیب الهروشندلقدرت اله929
2033881391/10/19کمک کاشی کار درجه 13722نهبندان56300465275630046527شعبانعلیاردونیجواد930
1750131391/07/02کمک کاشی کار درجه 13422بیرجند52398586836جان محمدطالبیمراد996
1750571391/07/08کمک کاشی کار درجه 13682زاهدان36101211223610121122حاجیکاظمیعبداله1005
1750581391/07/08کمک کاشی کار درجه 13502نهبندان5639343966124حسینکمال زادهغالمعلی1006
1750591391/07/08کمک کاشی کار درجه 13672نهبندان56399396051173احمدفراشی پورسعید1007
1750641391/07/08کمک کاشی کار درجه 13642بیرجند 5639945087814محمد حسناردونی کویراحمد1008
1750651391/07/08کمک کاشی کار درجه 13622نهبندان563994515188حسنخسروي شادمحمد1009
1750661391/07/08کمک کاشی کار درجه 13602نهبندان5639296712589اکبرسروري بندانیمحمد1010
1750671391/07/08کمک کاشی کار درجه 13692بیرجند 064013418106401341814علییوسفیموسی1011
1750681391/07/08کمک کاشی کار درجه 13692نهبندان06401603360640160336علی اکبراسماعیلیعلی1012
2035901391/11/07کمک کاشی کار درجه 13672بشرویه08599698191375عباسامین زادهمحسن1029
1751011391/07/10کمک کاشی کار درجه 13642بیرجند06532468383محمد علیبراتیحسین1094
1751081391/07/12کمک کاشی کار درجه 13652بیرجند06531492636162موسیعباسیحسین1100
2029651391/07/15کمک کاشی کار درجه 13622بیرجند06527607915عباسبرجیابراهیم1104
2029831391/07/23کمک کاشی کار درجه 13742نهبندان56300649595630064959علیعبدالهیمهرداد1154
2029791391/07/23کمک کاشی کار درجه 13732نهبندان56300556075630055607مختارحامديعلی1155
2029781391/07/23کمک کاشی کار درجه 13432نهبندان563989134310علیباقريحبیب اله1156
2029801391/07/23کمک کاشی کار درجه 13732نهبندان56300514585630051458عیسیسموريعباس1157
2030361391/08/17کمک کاشی کار درجه 13622بیرجند065303865812محمدکاوسیرضا1187
2037981391/12/19کمک کاشی کار درجه 13652قاینات0889899983124علیصادقیاکبر1273
2038021391/12/19کمک کاشی کار درجه 13672قاینات0889901627284احمدعیدي اسدآبادعلی اکبر1278
1746561391/02/12کمک کاشی کار درجه 13582بیرجند065016741416663محمود خانژرمنیانمهدي1289
1743181391/01/23کمک کاشی کار درجه 13642بیرجند06533169924سید محمدسیادت اسطرخسید مهدي1290
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1743171391/01/23کمک کاشی کار درجه 13642بیرجند06533149065سید یحییسیادتسید حسین1291
2030831391/08/27کمک کاشی کار درجه 13542بیرجند52395885462عبداهللاعبدلیمحمدحسین1335
2030871391/08/28کمک کاشی کار درجه 13362بیرجند06525779621حسننجف پوررمضان1373
2031681391/09/12کمک کاشی کار درجه 13662بیرجند06532827615حسیناحمدي مهرجواد1442
2031731391/09/15کمک کاشی کار درجه 13652بیرجند065327994911موسیمرزآباديصادق1448
1743031391/01/23کمک کاشی کار درجه 13542بیرجند06526863214عباسالهیعلیرضا1483
1746541391/02/12کمک کاشی کار درجه 13702بیرجند06402059250640205925محمدبراتیامید1484
1743141391/01/23کمک کاشی کار درجه 13612قاینات08882588877085محمدگورگانیعباس1489
2033891391/10/19کمک کاشی کار درجه 13532نهبندان5639352582107حسناردونیمحمد1596
2033921391/10/19کمک کاشی کار درجه 13622نهبندان56398000468رمضاناسمعیلیمحمد1597
2033901391/10/19کمک کاشی کار درجه 13662نهبندان5639937521965محمداسکتیمهدي1598
2033931391/10/19کمک کاشی کار درجه 13732نهبندان56300580615630058061محمدداورمرتضی1599
2033941391/10/19کمک کاشی کار درجه 13702نهبندان56300093895630009389حیدرروشندلحسن1600
2033951391/10/19کمک کاشی کار درجه 13732نهبندان56300477015630047701محمدباقرروشندلعلی1601
2034011391/10/19کمک کاشی کار درجه 13602نهبندان563971513843غالمهاشم زئیابراهیم1602
2036021391/11/08کمک کاشی کار درجه 13622بیرجند06521243804عباسعباسیمحمدعلی1836
2036031391/11/08کمک کاشی کار درجه 13652بیرجند065324726546احمدامامداديعلیرضا1839
1746281391/02/09کمک کاشی کار درجه 13672بشرویه08599699671390رضاعامريمحمد1968
1743121391/01/23کمک کاشی کار درجه 13622بیرجند06525184782محمدفیاضی نسبهادي2053
1743061391/01/23کمک کاشی کار درجه 13692بیرجند06401315730علیحسنیحسین2057
1743131391/01/23کمک کاشی کار درجه 13632بیرجند52397937615محمد حسینگل نماحسین2058

2037301391/12/01کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1363بیرجند0651950937209غالمحسین زادهعلی21
1749451391/05/17کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1361بیرجند52395964414محمددرویشی فورگعبدالباسط549
2029671391/07/15کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1367بیرجند065323534815770غالمرضاتقندیکیقاسم684
2030721391/08/27کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1353بیرجند065074647326موسیمرزآباديرمضان699
2030441391/08/21کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1369بیرجند06401737050علی اکبرمحمدزاده شیخ آبادمهدي720
1748521391/04/19کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1360بیرجند06526909474علی جمعهرمضانی چاهکحمیدرضا748
2030391391/08/20کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1348بیرجند5639543167230حسنقیاسیعلی اکبر764
2031441391/09/07کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1355بشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي767
2030781391/08/27کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1347بیرجند06521045332محمدعباسیخداداد809
2031841391/09/15کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1365بیرجند5239965722181درویش احمدشعبانیاسماعیل853
2032201391/09/23کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1344بیرجند0650648838216اله رسانحمیدي رادرمضان880
2030411391/08/21کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1369بیرجند06401505610محمدعلیعلیزادهصادق1184
2031371391/09/07کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1358بشرویه0859834905224محمدعلیایازمهدي1249
2030421391/08/21کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1360بیرجند523978050116غوث الدیناسداللهیعبدالحکیم1257
2038351391/12/20کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1361قاینات088941009728محمدعلیقاسمیحمید1275
2038391391/12/21کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1373نهبندان56300529505630052950حجی قربانپردلسعید1281
2030971391/08/30کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1365ح7بیرجند523991446196پرویزخنیاگرعبدالقادر1375
2035891391/11/07کمک کاشی کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1354مشهد093320397784008علی محمدبخشیحسین1744
3363861389/07/22کمک گچ کار (درجه 2)1355کاشمر0900599979314علی اکبررحمانی قصونیمحمد1057
3374611389/08/24کمک گچ کار (درجه 2)1363بیرجند06530433337براتبخشیغالمرضا1168
3374891389/08/24کمک گچ کار (درجه 2)1361ح7 بیرجند523959607715رسولخسرويعطا محمد1185
3377831389/09/01کمک گچ کار (درجه 2)1354بیرجند06526255333ابراهیممهرور گازارمهدي1224
3384301389/09/17کمک گچ کار (درجه 2)1352بیرجند065262221617مختارحسنیمحمدرضا1375
3384311389/09/17کمک گچ کار (درجه 2)1350بیرجند065261958422محمدابراهیمیمهدي1376
3385641389/09/22کمک گچ کار (درجه 2)1360قائنات088892037782غالمحسینخدادوستیوسف1401
3389851389/10/09کمک گچ کار (درجه 2)1367زابل36600044723660004472خدامرادنوري مختاريحسین1464
3391401389/10/12کمک گچ کار (درجه 2)1360بشرویه0859845567290غالمحسینسبیلیمجید1495
3392251389/10/16کمک گچ کار (درجه 2)1334بیرجند06520795042حسینحسنی مرتضویهعلی1497
3392261389/10/16کمک گچ کار (درجه 2)1348قاینات0888863683239قاسمپري وشعبداله1498
3391871389/10/16کمک گچ کار (درجه 2)1341قائنات08888857177محمدهاشمیعبدالرحیم1521
3391881389/10/16کمک گچ کار (درجه 2)1356تهران00690860114465خدادادمهرورکاظم1522
3391891389/10/16کمک گچ کار (درجه 2)1350بیرجند065261946010غالمحسینقربانی گازارمحمود1523
3391901389/10/16کمک گچ کار (درجه 2)1368بیرجند06400704770غالمحسینغیاثیمهدي1524
3391911389/10/16کمک گچ کار (درجه 2)1356بیرجند065262975113محمدغایبمهدي1525
3391921389/10/16کمک گچ کار (درجه 2)1350بیرجند06527446311محمدخسرويغالمرضا1526
3391931389/10/16کمک گچ کار (درجه 2)1349بیرجند06526147875محمداسماعیلی بیست کنجیاسماعیل1527
3391941389/10/16کمک گچ کار (درجه 2)1343بیرجند065260340814اسماعیلاحمدي گازارمحمد ابراهیم1528
3391951389/10/16کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند06526448644حسینابراهیمیعباس1529
3400521389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1346بیرجند06527396282مراددالکهقهرمان1762
3400531389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1344بیرجند06508731492081محمدزرین قلم گازارحسین1763
3400561389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1334بیرجند06525722352مختارمختاريعلی جان1766
3400571389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1342بیرجند06526001746ابراهیممهرورعلی1767
3400601389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1342بیرجند06525985013حسینعلییعقوبیمحمد1770
3400831389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1344فردوس085926423887محمدحسینشتربانحیدر1793
3400841389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1354فردوس085966827413صولتصدوقیمحمد1794
3402411389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1356بیرجند06526324913یحییآزادمحسن1891
3402421389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1363بیرجند06526546141حسینابراهیمیحسن1892
3402431389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1362برجند06526489409محمداکبريقربان1893
3402441389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1354بیرجند06530837855محمدعلیجعفريعلیرضا1894
3402451389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند06531840429639محمدخسروي رقیه آبادابوالفضل1895
3402461389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1368بیرجند06400684310محمدخسروي رقیه آباداحسان1896
3402471389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند065324001536اسماعیلزرگريسید محمد1897
3402481389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1368بیرجند06400875900حسینزرین قلم گازارمجید1898
3402491389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند06531841419649حسینزرین قلم گازارمحمد1899
3402501389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1348درمیان0650784812524محمد علیسبزه کارمحمد مهدي1900
3402511389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1356بیرجند0650538382632غالمرضانورانیمحمد1901
3402521389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1352بیرجند0650793781216حسنیعقوبیحسین1902
3402531389/11/17کمک گچ کار (درجه 2)1353مشهد094690363813485محمدحسینیعقوبیرضا1903
3418021389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1362بیرجند06526488863محمد ابراهیمابراهیمیبهروز2696
3418031389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1351بیرجند0650929128109محمدعلیاختريحسین2697
3418041389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1335بیرجند06508702981827رضااسداللهی گازارمحمد2698
3418051389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1342تهران00365385157006رضااسداللهی گازارمهدي2699
3418061389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1360بیرجند06526410832محمداسماعیلیحسن2700
3418071389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1362بیرجند06526489166محمداسماعیلیعیسی2701
3418081389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1359درمیان523989535120رحمناسماعیلیموسی2702
3418091389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1364بیرجند065331907145عباساصغريقاسم2703
3418101389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1364بیرجند06531222683462محمداکبريمحمد ابراهیم2704
3418111389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1356بیرجند0650779479247محمداکبري بیست کنجحسین2705
3418121389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1360بیرجند523963718084غالم حسینبزراعیسی2706
3418131389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1368بیرجند06400718210علی قربانپیري میریکابوالحسن2707
3418141389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1353بیرجند0650910567601علی قربانپیري میریکرمضان2708
3418151389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1349درمیان065261714132محمدتاجی جازاراسمعیل2709
3418161389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1358بیرجند06523821341حسنحسنیمحمد علی2710
3418171389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1353بیرجند207پ0650779071محمد حسینحسینیحسن2711
3418181389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند06531852619762حسنحسینیحسین2712
3418191389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1363بیرجند06523932178محمد حسینحسینیمحمد علی2713
3418201389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1358اسفراین0639279376405حیدر علیحضرتیاحمد2714
3418211389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1355اسفراین0639278884356حیدر علیحضرتیمحمدابراهیم2715
3418221389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1359بیرجند065263857019محمد حسینحیدريرضا2716
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3418231389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند0653298196134محمد حسینحیدريعلی2717
3418241389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1363بیرجند563997699325علیخرم روزقاسم2718
3418251389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1347بیرجند52392502942328محمد عظیمخزاعیغفور2719
3418261389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند06526454889علی اکبرداديمهدي2720
3418271389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1352بیرجند0650779029202محمد ترخرضائیغالمحسین2721
3418281389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1343بیرجند065014369814291رجبزارعغالم2722
3418291389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1355بیرجند06526269816محمدزارعیحسین2723
3418301389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند065331125711محمد یوسفزنگوئیعلیرضا2724
3418311389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1359بیرجند0651554421282محمدسلیمانیعلی2725
3418321389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند56399853218حسنسنجريسنجر2726
3418331389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1369بیرجند06401368010640136801حسنسنجريقاسم2727
3418341389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1363بیرجند06522635341عباسشب بینمحمد2728
3418351389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1360بیرجند0651010519141علیرضاشفیعیغالمرضا2729
3418361389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1368بیرجند06400173550حاجی محمدعربعبداهللا2730
3418371389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1352درمیان0650779053205علیرضاعلیزادهمحمد2731
3418381389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1352درمیان0650778995200علیغالمیغالمرضا2732
3418391389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1365بیرجند06531332944565رمضانغالمیمحمد علی2733
3418401389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1357بیرجند0650794087246عباسعلیغالمیمهدي2734
3418411389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1349مشهد094269489992علیفاضلیمهدي2735
3418421389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1363بیرجند523960013913فیروزفیروزي فوركایوب2736
3418431389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1346بیرجند06521034641اکبرقربانییوسف2737
3418441389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1353بیرجند0650779088208حسینقلی زادهعلی2738
3418451389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1365قائنات088993857122غالمرضاقومنجانیعلیرضا2739
3418461389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1355بیرجند0651475287256مبارك حسینمبارکیغالمرضا2740
3418471389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1363درمیان52399756475عبدالحمیدمحمديمحمد2741
3418481389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1360بیرجند06518827961334علی جانمختاريحسین2742
3418491389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1356بیرجند06516299464محمد حسینمختاريرضا2743
3418501389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1352بیرجند0650793749212محمد حسینمختاريعلی محمد2744
3418511389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1360بیرجند06523866365مرتضیمراديمحمد علی2745
3418521389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1367بیرجند065329324026غالمرضامالئیحسین2746
3418531389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1363بیرجند06526543046غالمرضامالییمحمد2747
3418541389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1359بیرجند06518562481114حسن پريمهران دوستارسالن2748
3418551389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1350گازار06526194115ابراهیممهرور گازارسعید2749
3418561389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1367بیرجند065328493480محمدرضاناصريسعید2750
3418571389/12/16کمک گچ کار (درجه 2)1358بیرجند0650589041202محمدنوگیدريرضا2751
3420741389/12/18کمک گچ کار (درجه 2)1362بیرجند06526489247محمدعلیکرامتی نیکقاسم2803
3421381389/12/19کمک گچ کار (درجه 2)1346اسفراین0639316697151حیدر علیحضرتیحسن2841
3421391389/12/19کمک گچ کار (درجه 2)1351اسفراین0639278388306قربانعلیحضرتیرمضانعلی2842
3421401389/12/19کمک گچ کار (درجه 2)1344بیرجند065260635015محمدرضاربانیحسین2843
3421411389/12/19کمک گچ کار (درجه 2)1342بیرجند06526014214غالم حسینزارعیقاسم2844
3421421389/12/19کمک گچ کار (درجه 2)1365بیرجند06531411145347محمد علیشریفیعلی2845
3421431389/12/19کمک گچ کار (درجه 2)1352بیرجند0651010306114عیسیشفیعیغالمرضا2846
3421441389/12/19کمک گچ کار (درجه 2)1364قاینات08899256747علی دادصادقی چلونکحسین2847
3421451389/12/19کمک گچ کار (درجه 2)1348تهران055412161212172حسینعلی زادهعلی2848
3421461389/12/19کمک گچ کار (درجه 2)1347بیرجند0650778863187احمدمختار زادهعلی2849
3421471389/12/19کمک گچ کار (درجه 2)1354بیرجند065146906649حاجی محمدمراديحسین2850
3421481389/12/19کمک گچ کار (درجه 2)1344بیرجند065260638518غالمحسینمهرورمحمد2851
3422761389/12/21کمک گچ کار (درجه 2)1367بیرجند065331128114علی اکبرافشاري نسبحسین2930

3428311390/01/10کمک گچ کار (درجه 2)1339بیرجند06525898636اسماعیلاحمدي گازاريمحمد19
3428331390/01/10کمک گچ کار (درجه 2)1338بیرجند06530647803محمد حسینرمضانی زرخوانمحمد20
3428321390/01/10کمک گچ کار (درجه 2)1354بیرجند065262587822محمد حسنداوودي رادحسین21
3428341390/01/10کمک گچ کار (درجه 2)1359بیرجند0650779606260علیجانمحمديحسین22
61829721390/01/18کمک گچ کار (درجه 2)1365بیرجند065335981018نوروزحسینی چشمه زنگیحسن170
61829671390/01/18کمک گچ کار (درجه 2)1356بیرجند06526298739محمد اسماعیلاسماعیلیمحمد ابراهیم171
61829671390/01/18کمک گچ کار (درجه 2)1356بیرجند06526298739محمد اسماعیلاسماعیلیمحمد ابراهیم176
61829721390/01/18کمک گچ کار (درجه 2)1365بیرجند065335981018نوروزحسینی چشمه زنگیحسن181
3434851390/01/28کمک گچ کار (درجه 2)1354بیرجند06527464624محدخسرويعباس705
3434861390/01/28کمک گچ کار (درجه 2)1344بیرجند06526068653حسنچوپانیرمضان706
3434871390/01/28کمک گچ کار (درجه 2)1341بیرجند065259712254غالمحسیناسدالهیعلی707
3434841390/01/28کمک گچ کار (درجه 2)1342بیرجند06525986255عباسعلیمالئیمحمد708
3434831390/01/28کمک گچ کار (درجه 2)1352بیرجند0650586832261حسننوگیدريرضا709
3434881390/01/28کمک گچ کار (درجه 2)1360بیرجند065225239724محمدابراهیمیحسین710
3434821390/01/28کمک گچ کار (درجه 2)1350قاینات088888580616محمدهاشمیمحمود711
3435341390/01/29کمک گچ کار (درجه 2)1336بیرجند093677848213محمدکالته رحمانیمحمدرضا905
3435761390/01/30کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند065264588710حسینیاريمحمد912
3435761390/01/30کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند065264588710حسینیاريمحمد918
3436911390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1358بیرجند06521181942عباسعلیپورعلیرضا1001
3437211390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند06526448311محمدحسنی بیمادحسن1002
3437181390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1352بیرجند065249512511محمداعتصامی پورکاظم1003
3437201390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1360بیرجند065264106717محمدحسنیحسین1004
3437291390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند523959608516محمد اسمعیلکاوسییعقوب1005
3437191390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند08897096612حسینحبیب زادهاحمد1006
3437231390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1359بیرجند563991588916عباسعلیسنجريحسین1007
3437241390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1353بیرجند56399061621محمدسنجريمحمود1008
3437251390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1363بیرجند06523916721غالمرضاعلیپورمهدي1009
3437261390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1351بیرجند0650779101210محمدقلی زاده بیست کنجعلی1010
3437281390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1358ر0650779411241غالمرضامالئیحسن1011
3437161390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1368ر06400243940علی جانآسیابانمحمد1012
3437271390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1349درمیان06526147441علی جانمحمديحسن1013
3437171390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1350بیرجند0650662822498محمداعتصامی پورحسن1014
3437221390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند06528932289غالمحسینخراشادیزادهمحمد1015
3436911390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1358بیرجند06521181942عباسعلیپورعلیرضا1063
3437161390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1368ر06400243940علی جانآسیابانمحمد1180
3437171390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1350بیرجند0650662822498محمداعتصامی پورحسن1181
3437181390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1352بیرجند065249512511محمداعتصامی پورکاظم1182
3437191390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند08897096612حسینحبیب زادهاحمد1183
3437201390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1360بیرجند065264106717محمدحسنیحسین1184
3437211390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند06526448311محمدحسنی بیمادحسن1185
3437221390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند06528932289غالمحسینخراشادیزادهمحمد1186
3437231390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1359بیرجند563991588916عباسعلیسنجريحسین1187
3437241390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1353بیرجند56399061621محمدسنجريمحمود1188
3437251390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1363بیرجند06523916721غالمرضاعلیپورمهدي1189
3437261390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1351بیرجند0650779101210محمدقلی زاده بیست کنجعلی1190
3437271390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1349درمیان06526147441علی جانمحمديحسن1191
3437281390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1358ر0650779411241غالمرضامالئیحسن1192
3437291390/01/31کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند523959608516محمد اسمعیلکاوسییعقوب1193
3439771390/02/06کمک گچ کار (درجه 2)1350بیرجند0650778960197علیجانمحمديمحمدحسین1531
3439781390/02/06کمک گچ کار (درجه 2)1364بیرجند065329049714مختارکارداناسماعیل1532
3439771390/02/06کمک گچ کار (درجه 2)1350بیرجند0650778960197علیجانمحمديمحمدحسین1603
3439781390/02/06کمک گچ کار (درجه 2)1364بیرجند065329049714مختارکارداناسماعیل1604
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3441321390/02/07کمک گچ کار (درجه 2)1370بیرجند06401882220غالمرضاعیديعلی1636
3441271390/02/07کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند06526448997حسین علینجفی بیمادحسن1637
3441311390/02/07کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند06531790659142محمد ابراهیمجلیلونداسماعیل1638
3441311390/02/07کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند06531790659142محمد ابراهیمجلیلونداسماعیل1639
3441321390/02/07کمک گچ کار (درجه 2)1370بیرجند06401882220غالمرضاعیديعلی1640
3441271390/02/07کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند06526448997حسین علینجفی بیمادحسن1643
3441461390/02/10کمک گچ کار (درجه 2)1324قاینات08891383623محمدوهاب زادهمحمد علی1657
3441441390/02/10کمک گچ کار (درجه 2)1342بیرجند06525985366مختارمختاريیوسف1658
3441451390/02/10کمک گچ کار (درجه 2)1362بیرجند065265035127حسنهمدمحسین1659
3446401390/02/24کمک گچ کار (درجه 2)1353بیرجند06530827542علیسبزبانمحمدرضا1863
3450331390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1369درمیان52300044950نجماخسروي نوقابنورالدین2073
3450301390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند52397839505علیجانحسینیمهدي2074
3450521390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1366ر065329079944رحیمکارداننوراله2075
3450271390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1357بیرجند0650663381553محمدچهکندي نژادحسین2076
3450461390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1357بیرجند0650663251541عباسعلیمهدوي نیکحسین2077
3450241390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند065264604226حسنپردلبهروز2078
3450311390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1353بیرجند06526225693محمد علیخاکیعلی اکبر2079
3450391390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1359بیرجند06518650771996ابراهیمسیروسصمد2080
3450251390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1364بیرجند065329058623محمودجمالیعلی2081
3450561390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1367بیرجند5239959102131محمدرضاکیانیمهدي2082
3451231390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1352بیرجند06528712082محمدفریزمرغیکاظم2083
3450371390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1368بیرجند06400391110محمد صادقزارعی زارگزهاشم2084
3450471390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1363بیرجند52399835011میر غالمرضامیريابوالقاسم2085
3450421390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1364بیرجند065330393928رضاعباسیعلی اکبر2086
3450351390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1358بیرجند0651066638549جان محمددالکهعلی2087
3450411390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1364بیرجند06531146722703علیعباسیعباس2088
3450481390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1359بیرجند0650765206821غالمرضانجف پورعلی محمد2089
3450501390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1368بیرجند06400905240علیرضانذريمهدي2090
3450491390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1354بیرجند06526146263حسینعلینجفی بیمادمحمد2091
3450321390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1365درمیان5239965145123نجماخسروي نوغابنجیب اله2092
3450341390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1364تایباد07498787214ابراهیمخیرالهیعبدالحکیم2093
3450361390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1355بیرجند065262790030غالمحسینرضائیعلیجان2094
3450431390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1359بیرجند06526383176عباسعباسیمهدي2095
3450291390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند065319210110446عزیزالهحاجی زادهحمیدرضا2096
3450551390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1351ر0651066050492علیجانکشتگرحسن2097
3450531390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1357بیرجند523926789855محمد اسمعیلکاوسییوسف2098
3450451390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1363بیرجند563998559318غالمرضاعبدالهیعباس2099
3450441390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1365بیرجند56399870225غالمرضاعبدالهیجواد2100
3450511390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1364بیرجند065329060825علیکاردانامین2101
3450401390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1359بیرجند06527525861نور محمدطالبیبرات2102
3450261390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1363بیرجند06519785562971رجبچاجیمهدي2103
3450281390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1370بیرجند06402151220جعفرچوپانیعلی2104
3450231390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1359بیرجند0650911474692محمد حسینبخشی میریکعباس2105
3450541390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1365بیرجند065327256120صفر علیکدخداعلی2106
3450571390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1362بیرجند52395979285حسینیونسیاحمدرضا2107
3450381390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1364بیرجند065333012120غالمرضاسورگیحسین2108
3451261390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1368بیرجند06400619740غالمرضاعلیزادهسعید2109
3451251390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1362بیرجند065265087049حسینعدالتیان قائنهاشم2110
3451241390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1364بیرجند088996079816عیديخسرويرضا2111
3450711390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1354بیرجند0651794293741حجی محمدکاوسیاحمد علی2112
3451151390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند065326100420غالمرضابهارشاهیقنبر2113
3451191390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1362بیرجند523990660225نوروزخسرويحبیب2114
3451161390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1360بیرجند065264333739رحمانثوابیمحمد حسن2115
3451201390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1348بیرجند06526135511عباسعباسیعلی2116
3450701390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1354بیرجند06526251933محمدسرحديمهدي2117
3451171390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1356بیرجند06526320096حسنچوپانی مبارك آبادعلی2118
3451181390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1338بیرجند0650793501188حسنحسنیمحمد حسین2119
3451241390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1364بیرجند088996079816عیديخسرويرضا2135
3451251390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1362بیرجند065265087049حسینعدالتیان قائنهاشم2136
3451261390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1368بیرجند06400619740غالمرضاعلیزادهسعید2137
3450701390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1354بیرجند06526251933محمدسرحديمهدي2142
3450711390/03/03کمک گچ کار (درجه 2)1354بیرجند0651794293741حجی محمدکاوسیاحمد علی2143
3455381390/03/18کمک گچ کار (درجه 2)1365بیرجند065329347119براتمیريعبداهللا2445
3456041390/03/21کمک گچ کار (درجه 2)1359بیرجند06526369016مختاربخشائی زادهحسین2510
3456031390/03/21کمک گچ کار (درجه 2)1355بیرجند06526269987غالمرضامالییعلی2511
3456111390/03/24کمک گچ کار (درجه 2)1342بیرجند06524661682غالمرضاهاونگیمحمد علی2521
3456121390/03/25کمک گچ کار (درجه 2)1366قائن088996103440محمد رضاخسرويحسن2523
3456121390/03/25کمک گچ کار (درجه 2)1366قائن088996103440محمد رضاخسرويحسن2524
3458261390/04/02کمک گچ کار (درجه 2)1356فردوس0859312186472محمدعلیهدایتیحسین2567
3194791388/06/26کمک گچ کار (درجه 2)1366ح7 بیرجند5239924732153محمد رضازلیرانیمحمد1008
3194801388/06/26کمک گچ کار (درجه 2)1362ح7 بیرجند52395979013محمدساالريمحمود1009
3194811388/06/26کمک گچ کار (درجه 2)1365ح7 بیرجند523992218723غالمرسولخسرويمحمد رضا1010
3203621388/07/12کمک گچ کار (درجه 2)1343بیرجند0650822749392محمدابراهیمعبديعلی1077
3203661388/07/12کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند065320269511505محمدحسنقلی زادهمحسن1081
3203701388/07/12کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند06519130122015محمدحسیننصیريابوالفضل1085
3220831388/08/17کمک گچ کار (درجه 2)1366بیرجند065320269511505محمدحسنقلی زادهمحسن1205
3227241388/09/02کمک گچ کار (درجه 2)1355بشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي1409
3233361388/09/18کمک گچ کار (درجه 2)1343بیرجند0650822749392محمدابراهیمعبديعلی1659
3233441388/09/18کمک گچ کار (درجه 2)1361بیرجند06519130122015محمدحسیننصیريابوالفضل1667
3247091388/10/22کمک گچ کار (درجه 2)1361بشرویه0859851443227محمداکبرزادهرضا2201
3262521388/12/08کمک گچ کار (درجه 2)1358بیرجند06526358816حسنچوپانیاحمد2818
3262531388/12/08کمک گچ کار (درجه 2)1353بیرجند0650915011318حسنچوپانی مبارك آبادحسین2819
3262621388/12/08کمک گچ کار (درجه 2)1354بیرجند0650915550372حسینعلی دوسترمضان2828
3262681388/12/08کمک گچ کار (درجه 2)1351بیرجند06526215707علیمالییغالمحسین2834
3320541389/04/17کمک گچ کار (درجه 2)1364بیرجند06533010659علیکیانیابوالقاسم675
3471511390/05/16کمک گچ کار (درجه 2)1342قاین08897672211رحمنسلیمانی نژادعلی2696
61879931390/05/30کمک گچ کار (درجه 2)1358کاشمر0901177131494احمدباقري تربقانعلی2796
3167501388/04/16کمک گچ کار درجه 13682بیرجند06400408710سهرابالجورديعلی620
3167511388/04/16کمک گچ کار درجه 13602تایباد074971890016قربانرسولی فري آباديهادي621
3167521388/04/16کمک گچ کار درجه 13542بیرجند06521146283مرادرضائیمحمد حسین622
3167851388/04/16کمک گچ کار درجه 13692ح 6 بیرجند06401257350640125735حسینقنبريهادي655
3167861388/04/16کمک گچ کار درجه 13672ح6 بیرجند5239982325106رحمت اهللادهقانیمجتبی656

61883581390/06/02کمک گچ کار درجه 13462بیرجند0650933648427غالمعلیجواديایوب2869
61883601390/06/02کمک گچ کار درجه 13472بیرجند0650914708288حسینمرتضایی مبارك آبادمحمد2870
61883611390/06/02کمک گچ کار درجه 13472بیرجند065261173717محمد حسننخعیجعفر2871
61883591390/06/02کمک گچ کار درجه 13372بیرجند06525797361علیقلی زادهمحمد2872
61884001390/06/03کمک گچ کار درجه 13582ر0650921089542اسماعیلاللهیاحمد2916
61884101390/06/03کمک گچ کار درجه 13682بیرجند06400610110محمدغالمپورحسن2917
61884051390/06/03کمک گچ کار درجه 13572بیرجند065263418415علی جانرضائیابراهیم2918
61884061390/06/03کمک گچ کار درجه 13642بیرجند06532933648محمد ترخرضائیعباس2919
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61884011390/06/03کمک گچ کار درجه 13682بیرجند06400465840640046584محمد حسیناکبري رهوزگمحسن2920
61884121390/06/03کمک گچ کار درجه 13672بیرجند065328916250رضایشتیمحمد2921
61884111390/06/03کمک گچ کار درجه 13652بیرجند065336624814علیهاشمیصادق2922
61884031390/06/03کمک گچ کار درجه 13602بیرجند065297417110درویشحسینیمحسن2923
61884021390/06/03کمک گچ کار درجه 13572بیرجند56399127232حسینتنهامحمد2924
61883991390/06/03کمک گچ کار درجه 13652بیرجند06531613797373محمدالبتهجواد2925
61884091390/06/03کمک گچ کار درجه 13602بیرجند06527545891عیسیشفیعیمهدي2926
61884071390/06/03کمک گچ کار درجه 13612بیرجند06526472755محمد علیشبانیحسن2927
61884041390/06/03کمک گچ کار درجه 13592بیرجند06527537874محمدخسرويحسن رضا2928
61884081390/06/03کمک گچ کار درجه 13682قاین08800327230880032723محمدشخم کارحسن2929
61884351390/06/03کمک گچ کار درجه 13622بیرجند065264901716محمد ترخرضائیعلی2930
61916921390/08/25کمک گچ کار درجه 13612بیرجند06530372441خدادادعباسیحسینعلی3433
61916901390/08/25کمک گچ کار درجه 13592بیرجند06530327143غالمرضابنی اسديمحمد3434
61916911390/08/25کمک گچ کار درجه 13572بیرجند06530311064غالمحسینساالريغالمرضا3435
61918441390/09/06کمک گچ کار درجه 13592بیرجند0650915526369علیقربانی مبارك آبادحسن3468
61919961390/09/09کمک گچ کار درجه 13672ح7 بیرجند5239925143194محمد حسیناکبريغالمرسول3526
61920161390/09/09کمک گچ کار درجه 13652قاین088992625515محمدعلیخنجوکیحسین3527
61920151390/09/09کمک گچ کار درجه 13672قاین08898580553028غالمحسینعباسی خنجوكابوالفضل3528
61920141390/09/09کمک گچ کار درجه 13602بیرجند06508422271468حسینمحمديموسی3529
61921051390/09/10کمک گچ کار درجه 13672قاین0889895041172محمدرضاضابطهمصطفی3611
61921041390/09/10کمک گچ کار درجه 13722قاین08801548370محمدرضاضابطمجتبی3612
61921071390/09/10کمک گچ کار درجه 13642قاین0889833435566حسنغالمی گوشیکمجید3613
61921061390/09/10کمک گچ کار درجه 13592قاین08893897801محمدغایبیابراهیم3614
61921091390/09/10کمک گچ کار درجه 13642قاین0889834431666غالمحسیننیرومندحسن3615
61921031390/09/10کمک گچ کار درجه 13672قاین088989618672حسینبرات پورمحمدعلی3616
61921021390/09/10کمک گچ کار درجه 13652قاین088988611338حسینبرات پوراسماعیل3617
61921081390/09/10کمک گچ کار درجه 13582بیرجند0650911271672محمدحسینمحمديمحمد3618
61923041390/09/10کمک گچ کار درجه 13362قاین0888846363333حاجیعابدینیرحیم3619
61923031390/09/10کمک گچ کار درجه 13572بیرجند0650844939252حسینعلیرضائیمحمود3620
61923711390/09/13کمک گچ کار درجه 13562بیرجند06508746922233مختاراسدالهی جازارمرتضی3683
61923861390/09/13کمک گچ کار درجه 13652بیرجند06531471045946حسنقلی زادهمحمد3684
61923731390/09/13کمک گچ کار درجه 13462مشهد0937018538161محمدامیرسنگیعلی اصغر3685
61923761390/09/13کمک گچ کار درجه 13622بیرجند08897097694حسینحبیب زادهمحمود3686
61923721390/09/13کمک گچ کار درجه 13472بیرجند06526107651محمداسنانیعلی اکبر3687
61923771390/09/13کمک گچ کار درجه 13632بیرجند06526536853عباسدوربینمحمد3688
61923911390/09/13کمک گچ کار درجه 13552بیرجند06526267931محمدهمتیمحمد علی3689
61923801390/09/13کمک گچ کار درجه 13612بیرجند06528919421رضاشیفتههادي3690
61923881390/09/13کمک گچ کار درجه 13652بیرجند523998168142کلوخقنبريابوالفضل3691
61923891390/09/13کمک گچ کار درجه 13552بیرجند0650737806135غالم رضامهدویان پورعلی3692
61923781390/09/13کمک گچ کار درجه 13602بیرجند06523870714قاسمزارععلی3693
61923741390/09/13کمک گچ کار درجه 13672گرگان21100680940محمد اسماعیلبذر افشانمهدي3694
61923751390/09/13کمک گچ کار درجه 13672بیرجند065326111131اسماعیلبهارشاهیجالل الدین3695
61923821390/09/13کمک گچ کار درجه 13692بیرجند06401177160محمدقاسمیعلی3696
61923901390/09/13کمک گچ کار درجه 13682بیرجند06400657670محمدمهرورمصطفی3697
61923851390/09/13کمک گچ کار درجه 13632بیرجند06526543208محمدقلی زادهحسن3698
61923831390/09/13کمک گچ کار درجه 13492بیرجند065261693311محمد ابراهیمقربانی پورعلی3699
61923841390/09/13کمک گچ کار درجه 13532بیرجند06526232123محمد ابراهیمقربانپورحسین3700
61923811390/09/13کمک گچ کار درجه 13532بیرجند06526230266محمدعبدالهیانعبداله3701
61923921390/09/13کمک گچ کار درجه 13652فیض آباد6519934291630حسینکاظم زاده فیض آباديصادق3702
61923871390/09/13کمک گچ کار درجه 13692درمیان52300095195230009519کلوخقنبريابراهیم3703
61923791390/09/13کمک گچ کار درجه 13592دلفان4208931264544احمدشهبازيیعقوب3704
61924271390/09/13کمک گچ کار درجه 13582بیرجند06526358654جبارچوپانیعلی3705
61924281390/09/13کمک گچ کار درجه 13492بیرجند06523702177محمدخونیکیعلیرضا3706
61924291390/09/13کمک گچ کار درجه 13382بیرجند065258171419حسینرمضانیمحمد3707
61924301390/09/13کمک گچ کار درجه 13402بیرجند065259365842محمدزرین قلماحمد3708
61924311390/09/13کمک گچ کار درجه 13472بیرجند06526113545محمد ابراهیمسرحديمهدي3709
61924321390/09/13کمک گچ کار درجه 13632قاینات08894357414محمد حسینشورابیمهدي3710
61924331390/09/13کمک گچ کار درجه 13662بیرجند523995459341سید حسینهاشمیسید محمد3711
61924571390/09/19کمک گچ کار درجه 13692بیرجند06401673650640167365غالمحسینحسینی چشمه زنگیمحمد علی3725
61924561390/09/19کمک گچ کار درجه 13602بیرجند065303380114نوروزحسینی چشمه زنگیحبیب اهللا3726
61924581390/09/19کمک گچ کار درجه 13642بیرجند563998399145حسیننجمی پورمهدي3727
61924801390/09/21کمک گچ کار درجه 13472بیرجند06526118427جبارچوپانیمختار3758
61925491390/09/23کمک گچ کار درجه 13552قاین0888393873239مسلممالئیمحمد3799
61925591390/09/29کمک گچ کار درجه 13442بیرجند0650616688166اکبرزارعمحمدرضا3820
61927061390/09/30کمک گچ کار درجه 13592بیرجند523989430220علی اکبررمضانیصمد3854
61927111390/09/30کمک گچ کار درجه 13552بیرجند06508746092224محمدتاجی جازارمهدي3855
61927071390/09/30کمک گچ کار درجه 13692درمیان52300044440محمد ترخرضائیمهدي3856
61927041390/09/30کمک گچ کار درجه 13662بیرجند523995734720محمد حسینگل نمامهدي3857
61927121390/09/30کمک گچ کار درجه 13592اسفراین0639172547383غالمحسینتاتارمحمد باقر3858
61927031390/09/30کمک گچ کار درجه 13642بیرجند06523036331غالمرضاموسائیعلی3859
61927051390/09/30کمک گچ کار درجه 13662بیرجند065328027045کلوخ رضاشیرمهنجیمحمد3860
61927081390/09/30کمک گچ کار درجه 13662بیرجند5239967091111حبیب اهللاخسرويغفور3861
61927091390/09/30کمک گچ کار درجه 13662بیرجند065323911419محمدحسین آباديمحمود3862
61927101390/09/30کمک گچ کار درجه 13582بیرجند06525083405محمدترش آبیاکبر3863
61932181390/10/10کمک گچ کار درجه 13652بیرجند065330239860محمدداديحسین3913
61933421390/10/12کمک گچ کار درجه 13592بیرجند0651470978186غالمحسینبنی اسديحسین3915
61935221390/10/19کمک گچ کار درجه 13602فردوس085968312513محمدمحمديمهدي3968
61935181390/10/19کمک گچ کار درجه 13522فردوس0859295192175حسینداللمحمدحسین3969
61935201390/10/19کمک گچ کار درجه 13572فردوس0859315509324غالمرضاعلی زاده نرمامیر3970
61935231390/10/19کمک گچ کار درجه 13662فردوس08598918522559عباسنوري زادهمحمد3971
61935191390/10/19کمک گچ کار درجه 13472فردوس0858904152766حجی رضاسپهريابراهیم3972
61935211390/10/19کمک گچ کار درجه 13612فردوس0859355055903غالمرضاقائم مقامیعباس3973
61936941390/10/20کمک گچ کار درجه 13502قاین088961511113حاجیزارععلی اصغر3992
61946731390/11/19کمک گچ کار درجه 13582بیرجند0650911199664رمضانپرسانعلی4076
61947661390/11/20کمک گچ کار درجه 13692قاین08800779130حسنجمالی نیااسماعیل4137
61947671390/11/20کمک گچ کار درجه 13452قاین08892841134علیجانحسن نژاد گوشیکمحمد4138
61954561390/12/16کمک گچ کار درجه 13612قاینات088940858026حسینمحسنی دشت بیاضمحمدرضا4178
61954571390/12/16کمک گچ کار درجه 13632قاینات08894316982علی اکبرهدایت خواهحسین4179

1738631391/01/07کمک گچ کار درجه 13502بیرجند0650778987199محمدرضاحقیقی بیست کنجیحسن2
1738641391/01/07کمک گچ کار درجه 13552اسفراین0639092659896اسماعیلتاتارعلی اصغر4
1738651391/01/07کمک گچ کار درجه 13552بیرجند523988492719حسیندالورمحمد6
1738661391/01/07کمک گچ کار درجه 13512بیرجند065262117112اسحاقباقريعلی7

1738671391/01/07کمک گچ کار درجه 13502بیرجند06508396511214محمدعبدالهیانعلی22
1738681391/01/07کمک گچ کار درجه 13482بیرجند065067899056غالمرضاهاونگیمحمد24
1738691391/01/07کمک گچ کار درجه 13512بیرجند0650914848302جبارچوپانیحسن26
1738701391/01/07کمک گچ کار درجه 13662بیرجند065329354226قربانبیابانیحسن27
1744751391/01/30کمک گچ کار درجه 13662بیرجند523998192266علی اصغراکبريمصطفی79
1739561391/01/07کمک گچ کار درجه 13522بیرجند0650785428584محمد ابراهیمداديعبداله80
1744761391/01/30کمک گچ کار درجه 13622بیرجند06520541613علیمحسنی علی آبادمحمد81
1739571391/01/07کمک گچ کار درجه 13472بیرجند0650793625200حسینعلییعقوبی بیماديغالمحسین82



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
1739581391/01/07کمک گچ کار درجه 13542بیرجند0650676882189سید غالمرضاعبداللهی حسن آبادسید رمضان83
1749571391/05/28کمک گچ کار درجه 13692بیرجند06401237400محمدجوديحسین84
1739621391/01/07کمک گچ کار درجه 13652بیرجند065323872112غالمرضاحسینی چهکندمجید85
1739631391/01/07کمک گچ کار درجه 13582بیرجند5639478926268گلزارنورمحمديحسن86
1739641391/01/07کمک گچ کار درجه 13522بیرجند5639478667242گلزارنورمحمدينعمت اهللا87
1739541391/01/07کمک گچ کار درجه 13532مشهد093420742914677محمودقربانی پورحسین121
1739551391/01/07کمک گچ کار درجه 13672بیرجند5239982309104حسیندالورمرتضی122
1739591391/01/07کمک گچ کار درجه 13692بیرجند06401216670صفر علیآبشناسنبی اهللا123
1739601391/01/07کمک گچ کار درجه 13662بیرجند065327593548حسین قلیزارعمهدي124
1739611391/01/07کمک گچ کار درجه 13542بیرجند06523777692حسینزارعابراهیم125
1742521391/01/20کمک گچ کار درجه 413472بیرجند563973666617علی اکبرخانه بادحسن194
1742531391/01/20کمک گچ کار درجه 13532بیرجند0650915119328علیقربانی مبارك آبادمحمود195
1740841391/01/17کمک گچ کار درجه 13722فردوس08501051100850105110عباسبانوياحمد234
1740791391/01/17کمک گچ کار درجه 13582فردوس08586885309876عزیز الهابراهیمیمهدي235
1741001391/01/17کمک گچ کار درجه 13632فردوس0859372723731عباسدهشوريجمال236
1746691391/02/16کمک گچ کار درجه 13472بیرجند06526119822عیدمحمدرحمتیمحمدرضا333
1742501391/01/20کمک گچ کار درجه 13632نهبندان5639719249105احمدعلیشهیديعلیرضا353
1742511391/01/20کمک گچ کار درجه 13572بیرجند0650915331350حسینقربانیحسن354
1741251391/01/17کمک گچ کار درجه 13642فردوس0859873595731حبیبهدایتیعلی388
1741021391/01/17کمک گچ کار درجه 13602فردوس08596835405محمدسادهجعفر389
1740941391/01/17کمک گچ کار درجه 13582فردوس08596784582حبیب الهجهانیابوالقاسم390
1744921391/01/30کمک گچ کار درجه 13592بیرجند0650779576257اسماعیلاکبريحسین482
1746421391/02/09کمک گچ کار درجه 13592بیرجند06526369853قربانبیابانیحسین560
1748091391/03/16کمک گچ کار درجه 13592بیرجند065303280312محمدمبارکیعلی717
2030141391/08/09کمک گچ کار درجه 13702درمیان52300240460علیرضاپورموسیاحسان724
2030351391/08/17کمک گچ کار درجه 13652بیرجند523996641943محمدفاروقیحامد765
2030071391/08/03کمک گچ کار درجه 13682بیرجند06400425380غالمحسینچاحوضیمحمود1167
1738721391/01/07کمک گچ کار درجه 13652نهبندان563998734020غالمرضاعزیزيمحمد1287
1744211391/01/26کمک گچ کار درجه 13682فردوس08500014040850001404رمضانمراديعباس1309
1744221391/01/26کمک گچ کار درجه 13692فردوس08500318500850031850علیپور شهریاررضا1310
1747451391/03/01کمک گچ کار درجه 13652ح3 زاهدان36220873827640رضااحمديرحیم1368
2031001391/09/01کمک گچ کار درجه 13632بیرجند06533621532موالدادکاظمیعلیرضا1378
1746301391/02/09کمک گچ کار درجه 13652بشرویه0859953505175رضاقاسمیمهدي1398
1746311391/02/09کمک گچ کار درجه 13622بشرویه085985392617محمدنسائیحمید1399
1739261391/01/07کمک گچ کار درجه 13662بیرجند065331747652حسینمختاريعلی1472
1739271391/01/07کمک گچ کار درجه 13672بیرجند0653290314104علیقاسمیرضا1473
1744661391/01/30کمک گچ کار درجه 13692بیرجند06401845530ابراهیمحسینیمهدي1474
1739281391/01/07کمک گچ کار درجه 13652بیرجند065329471945مصطفیرمضانیمحمد حسن1475
1739291391/01/07کمک گچ کار درجه 13492بیرجند06523708294حسینمحمدياسماعیل1479
1739311391/01/07کمک گچ کار درجه 13652بیرجند06531639597631جعفردرزيمحمد علی1485
1739321391/01/07کمک گچ کار درجه 13662بیرجند065329987761غالمرضاطاهريمحمد1488
1747091391/02/24کمک گچ کار درجه 13652بیرجند065336565928عباسعلیجنت آباديمهدي1495
1739351391/01/07کمک گچ کار درجه 13522اسفراین0639091652804اسماعیلتاتارعلی1550
1739361391/01/07کمک گچ کار درجه 13662بیرجند065329358530اسماعیلاکبريحسن1551
1739381391/01/07کمک گچ کار درجه 13602بیرجند0650779614261محمد حسیناکبريحسن1552
1744671391/01/30کمک گچ کار درجه 13702بیرجند06401887610حجی رضاسلیمانیمحمد امین1553
1744681391/01/30کمک گچ کار درجه 13582بیرجند06526355559نظر علیچابکیحسین1554
1744691391/01/30کمک گچ کار درجه 13652بیرجند06531455355789محمدخسرويمهدي1555
1744701391/01/30کمک گچ کار درجه 13672بیرجند065323159815395حسینثابت شوکت آبادسعید1556
1747101391/02/24کمک گچ کار درجه 13612قائنات08898061529حاجی محمدبندي افینمحمد حسین1557
1744721391/01/30کمک گچ کار درجه 13692بیرجند06401294470محمدخسرويمصطفی1558
1744731391/01/30کمک گچ کار درجه 13692بیرجند06401294550محمدخسرويمجتبی1559
1747111391/02/24کمک گچ کار درجه 13682بیرجند06400954100آصفعباسیامیر1560
1739491391/01/07کمک گچ کار درجه 13672بیرجند563998091518مهديعزیزيصادق1561
1739521391/01/07کمک گچ کار درجه 13692بیرجند06401811710حبیب الهکالته درویشیمحمد1562
1739651391/01/07کمک گچ کار درجه 13562بیرجند06526319591اسماعیلمرديقنبر1607
2035911391/11/07کمک گچ کار درجه 13612بشرویه0859851443227محمداکبرزادهرضا1742
1750001391/06/23کمک گچ کار درجه 13612بیرجند065264723510محمدمحمدي مبارك آبادمهدي1923
1738731391/01/07کمک گچ کار درجه 13582بیرجند5239536211687عبدالغفارخسرويعبدالقائم1924
1746291391/02/09کمک گچ کار درجه 13662بشرویه08599715545محمدحسینمصطفائیمحمدرضا1969
1747271391/02/25کمک گچ کار درجه 13562قاین08882531256411محمدحسنپرکارعلی1992
1740481391/01/09کمک گچ کار درجه 13702قاین08800934040حسناکبرزادهمحمدرضا1993
1747281391/02/25کمک گچ کار درجه 13662قاین088992031174حسنجمالی نیاابراهیم1994
1739301391/01/07کمک گچ کار درجه 13642بیرجند06532993216غالمرضاطاهريجعفر2042
1739331391/01/07کمک گچ کار درجه 13582بیرجند088884279133حسینالجورديعلی2054
1749131391/05/02کمک گچ کار درجه 13672بیرجند065334607782حسننخعیعلیرضا2066
1739341391/01/07کمک گچ کار درجه 13682بیرجند06400782810احمدزرین قلممحسن2067
1739371391/01/07کمک گچ کار درجه 13652بیرجند5239965285137دوست محمدخسروينظام الدین2090
1739391391/01/07کمک گچ کار درجه 13592بیرجند06508419801445غالمحسینحکیمیحسن2091
1739401391/01/07کمک گچ کار درجه 13682بیرجند06400438440حسنپردلعلیرضا2092
1739411391/01/07کمک گچ کار درجه 13672بیرجند0653371131136علیعربیمجتبی2093
1739421391/01/07کمک گچ کار درجه 13662بیرجند523994595017رجبعلیمحمد دوستیحیی2094
1748171391/03/20کمک گچ کار درجه 13692بیرجند06401218960سعیدسنجريعلی2095
1739431391/01/07کمک گچ کار درجه 13682بیرجند06400829980محمدحاجی آباديهادي2096
1739441391/01/07کمک گچ کار درجه 13602بیرجند065264305111عید محمدرحمتی میریکرحمت اله2097
1749121391/05/02کمک گچ کار درجه 13662قاینات0889965803173غالمعباسمیريایمان2098
1744711391/01/30کمک گچ کار درجه 13532مشهد093431753425715کریممال اکبريصفدر علی2099
1739451391/01/07کمک گچ کار درجه 13662درمیان523998189263علیدالکهمرتضی2100
1739461391/01/07کمک گچ کار درجه 13642بیرجند06532393278سید غالمرضاعبدالهیسید علی2101
1739471391/01/07کمک گچ کار درجه 13692نهبندان06401070951369شاه مرادنورمحمديرضا2102
1739481391/01/07کمک گچ کار درجه 13662نهبندان5639982292102شاه مرادنورمحمديمحمد2103
1747121391/02/24کمک گچ کار درجه 13692بیرجند06401599410غالم رضاسنجريحسین2104
1744741391/01/30کمک گچ کار درجه 13572بیرجند563967221885غالم رضاسنجريعلی2105
1739501391/01/07کمک گچ کار درجه 13662بیرجند065330989924علیکیوانیمجید2106
1739511391/01/07کمک گچ کار درجه 13672بیرجند065329328330محمد گلغالمیمرتضی2107
1739531391/01/07کمک گچ کار درجه 13642بیرجند523998145019محمداکبريباقر2108
1748581391/04/19کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1368بیرجند06400408710سهرابالجورديعلی492
1749691391/06/05کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1362ح7بیرجند52395979013محمدساالريمحمود579
1750081391/06/27کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1366ح7بیرجند5239924732153محمد رضازلیرانیمحمد609
1749201391/05/04کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1360تایباد074971890016قربانرسولی فري آباديهادي641
2029871391/07/26کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1365درمیان523992218723غالمرسولخسرويمحمد رضا694
2030381391/08/20کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1366بیرجند065320269511505محمدحسنقلی زادهمحسن771
1748701391/04/19کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1367بیرجند5239982325106رحمت اهللادهقانیمجتبی784
1751061391/07/12کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1343بیرجند0650822749392محمد ابراهیمعبديعلی997
2036211391/11/14کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1362بیرجند06526489409محمداکبريقربان1178
2037591391/12/12کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1358بیرجند06526358816حسنچوپانیاحمد1229
2037641391/12/13کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1351بیرجند06526215707علیمالییغالمحسین1232
2031431391/09/07کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1355بشرویه085904835755محمدغالم پورمهدي1297
2037581391/12/12کمک گچ کاردرجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1353بیرجند06509150112720حسنچوپانی مبارك آبادحسین1876
3361141389/07/14کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1368بیرجند06400568730غالمرضاغریب زادهحمید971
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3383231389/09/14کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1353نهبندان56399055915محمداسماعیلیابراهیم1314
3389861389/10/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1352نهبندان5639504706116سید محمد باقرحسینیسید محسن1465
3389871389/10/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1365بیرجند06531362264858غالمرضافرامرزيامید1466
3389881389/10/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1368بیرجند06400147040640014704غالمرضافرامرزيامیر1467
3389891389/10/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1370بیرجند06402052160640205216غالمرضافرامرزيامین1468
3392751389/10/19کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1357نیشابور1061396665407محمدمظفر فدافنهادي1587
3393251389/10/21کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1362نهبندان563971720341سید محمد مهديرسولیسید اسماعیل1597
3402541389/11/17کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1364تربت حیدریه070400679052علیآذرنگمحمد1904
3402551389/11/17کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1364کاشمر09013868711023غالمرضاافروزابوالفضل1905
3402561389/11/17کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366بیرجند065331618628رمضانچوپانیمحمد علی1906
3402571389/11/17کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1365بیرجند065331939877محمدسلطان زادهحمزه1907
3402581389/11/17کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1357کاشمر090116536098محمد علیطاهريجواد1908
3419641389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1365بیرجند06531423585471محمد علیاسدالهی عیلکیمحسن2782
3419651389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1365بیرجند065328109971محمدامیرآبادي زادهمحسن2783
3419661389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1359بیرجند065251054114علی اصغرچهکندي نژادابوالفضل2784
3419671389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1362مشهد09413490203484محمدحکیمی نیکقاسم2785
3419681389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1362بیرجند52397873522نعمت الهخزاعی خلفنوراحمد2786
3419691389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1350بیرجند06524906703عباسخونیکیخلیل2787
3419701389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1368بیرجند06400308580محمد مهديدريمحسن2788
3419711389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1354بیرجند06523761853علیدستگرديمهدي2789
3419721389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1340بیرجند06520908505غالمرضارمضانیعلیرضا2790
3419731389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1360بیرجند06525128283حبیب الهصابري پورمحمد حسن2791
3419741389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1365تربت جام07323426512298جالل الدینغالمیعبدالرحیم2792
3419751389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366بیرجند06531817449409محمد حسنفرنگی نوفرستعلیرضا2793
3419761389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366درمیان5239924864166فیروزفیروزي فورگسعید2794
3419771389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1365بیرجند06531650997745مشیتقاصديعلیرضا2795
3419781389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1355تهران006033744325302محمدمخبر گازارمحمدرضا2796
3419791389/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1359بیرجند5239346119419ناصریوسفیمحمد2797
3436551390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366خواف07698503161913محمدصدیقنوعپرستمحمد سعید1016
3436491390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1361بیرجند52397824664عبدالهجانی خلفحسین1017
3436501390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1363درمیان52399805785سید قاسمحسینیسید مهدي1018
3436541390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1369بیرجند06401675940محمد حسینعباسی شهرستانکحمید1019
3436561390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366بیرجند0653281617123محمدکاظمیحسن1020
3436481390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1365بیرجند06531474735983حسن رضااصغريمرتضی1021
3436521390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1363بیرجند06519722132334حسینسراجیهاشم1022
3436511390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1361بیرجند06519056721285حسینسراجیمرتضی1023
3436531390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1361بیرجند065275765010محمدسلطانی زادهمیثم1024
3436481390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1365بیرجند06531474735983حسن رضااصغريمرتضی1134
3436491390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1361بیرجند52397824664عبدالهجانی خلفحسین1135
3436501390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1363درمیان52399805785سید قاسمحسینیسید مهدي1136
3436511390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1361بیرجند06519056721285حسینسراجیمرتضی1137
3436521390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1363بیرجند06519722132334حسینسراجیهاشم1138
3436531390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1361بیرجند065275765010محمدسلطانی زادهمیثم1139
3436541390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1369بیرجند06401675940محمد حسینعباسی شهرستانکحمید1140
3436551390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366خواف07698503161913محمدصدیقنوعپرستمحمد سعید1141
3436561390/01/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366بیرجند0653281617123محمدکاظمیحسن1142
3443951390/02/15کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1371فردوس08500865230850086523محمداکبرخطیبمجید1725
3443951390/02/15کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1371فردوس08500865230850086523محمداکبرخطیبمجید1768
3446061390/02/22کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1360مشهد09334613486779احمددانشمنديعلی1824
3446061390/02/22کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1360مشهد09334613486779احمددانشمنديعلی1827
3453621390/03/12کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1360بیرجند065225038610غالمرضاعربامیر2357
3453611390/03/12کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366بیرجند065319099910335غالمحسینرمضانی فریزمحمد2358
3453601390/03/12کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1362بیرجند065225836059محمد مهديرفیعیآرش2359
3453661390/03/12کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1360بیرخند06518845431609حسنمرتضويصادق2360
3453641390/03/12کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366زرند309153344198حسینترك زاده سلیمان آباديمحمد2361
3453651390/03/12کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1360بیرجند0650970209847حسینخانیرضا2362
3453671390/03/12کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1357بیرجند06520482778احمدمیرزائی شهرستانکعلی2363
3453641390/03/12کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366زرند309153344198حسینترك زاده سلیمان آباديمحمد2367
3453651390/03/12کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1360بیرجند0650970209847حسینخانیرضا2368
3453661390/03/12کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1360بیرخند06518845431609حسنمرتضويصادق2369
3453671390/03/12کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1357بیرجند06520482778احمدمیرزائی شهرستانکعلی2370
3456021390/03/21کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1358بیرجند065224426272محمد علیچوپانیحسنعلی2512
3461691390/04/08کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366قائنات0889934894208محمودحسینیحسین2586
3461691390/04/08کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366قائنات0889934894208محمودحسینیحسین2587
3176611388/05/13کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1356بجنورد0681805366175غالمرضاموديبابک735
3179431388/05/21کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366بیرجند065334923874غالمحسینحیدريمهدي739
3179441388/05/21کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366بیرجند0653343485204رضاقاسمی درحهادي740
3191171388/06/24کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366بیرجند065332554147محمداحمدي نسباحمد963
3191181388/06/24کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1328بیرجند0651627941204میرزاعلی اکبربلورياسداله964
3191191388/06/24کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366بیرجند065264078815احمدسکندريعلی965
3191201388/06/24کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1364بیرجند06824135507585علی اصغرقدمگاهیهادي966
3191211388/06/24کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1353بیرجند57491297801610حبیبموئديابوالفضل967
3212401388/08/03کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1368بیرجند06400156030ابراهیمارغوانیمحسن1101
3212431388/08/03کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1357بیرجند0651819555173ابراهیمپهلوانمهدي1104
3212441388/08/03کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366بیرجند065320091911327اسماعیلجانیعلی اکبر1105
3212481388/08/03کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1351قائنات652990506540محمدولیخسرويمسعود1108
3212491388/08/03کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1348زاهدان3621026207196هوشنگسردارعلیرضا1109
3212521388/08/03کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1363شیروان08295861135موسیفرهادي رزمقانمحمد1112
3212531388/08/03کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1365بیرجند065330518426محمدمحمديحسین1113
3212541388/08/03کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1362بیرجند083954951293عیدمحمدمحمدي طبسیکاظم1114
3212571388/08/03کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1356بیرجند5239346054413جباریوسفی خلفگلزار1117
3222211388/08/20کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1357بیرجند0650823745490محمدرضاداوديعلی1218
3224261388/08/23کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1358مشهد52280438376294حیدرگلعباس1329

3235061388/09/23کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1360درمیان52397783881360علیجانجانیعلی1707

3235471388/09/25کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1356ح7بیرجند52395443367محمدحسنناديعبدالحمید1728
3236671388/10/01کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1370نهبندان56300054805630005480محمداردونیعباس1766
3236981388/10/01کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366نهبندان5639936290842محمدباقريایمان1797
3237011388/10/01کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1353زاهدان3621312935566علی اکبرباقريحمیدرضا1800
3237041388/10/01کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1374نهبندان56300631035630063103محمدباقريمرتضی1803
3237121388/10/01کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1367زاهدان362213739812636محمددینبراهوییفرهاد1811
3237321388/10/01کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1364قائنات088988149957موسیجوکارمهدي1831
3237871388/10/01کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366بیرجند5639936010812حسینرحیمی نژادمحمدرضا1886
3237931388/10/01کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1372نهبندان56300397515630039751مهديروان بخشمحمد1892
3237941388/10/01کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1370ایرانشهر35803490233580349023حسینروان بخشمحمدامین1893
3238011388/10/01کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1357قائنات0888373661961عباسزابلیمحمد1900
3238471388/10/02کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1351نهبندان56392633424187محمدغالمیحسین1926
3238481388/10/02کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1362نهبندان5639370221181موسیقائنی نژادحسین1927
3248091388/10/26کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1354ح7 بیرجند523958890216محمد عظیمرحمانی فوركحاجی رسول2360
3259221388/11/29کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1359بروجرد41205982410محمدابراهیمپیرزادياکبر2738
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3259331388/11/29کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1357بیرجند3591308358243محمدعلیمالئی خاشفرهاد2754
3259341388/11/29کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1352بیرجند065287163125علیموديمحمدرضا2755

3282941389/01/08کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1364بیرجند36217538343305گل محمدرضائیاسماعیل19
3292461389/01/17کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1360فردوس08588341031790حبیب الهاکبري رمضانیمحمدرضا172
3295671389/01/22کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1357تربت جام0731357205328جمال الدینتیموريعبدالباقی300
3295731389/01/22کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1363شیروان08299051971موسی الرضاحسین زاده کورکانلومحرم علی306
3295931389/01/22کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1356بیرجند1346236266797سلیمانسلیمان پناهابوالفضل325
3296051389/01/22کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1356بیرجند0651815460979عباسعلی داديپرویز337
3296141389/01/22کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1357شیروان0828729956563محمدمهربانعیسی346
3299421389/02/13کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1351بیرجند06523728992اله بخشکاربینعلیرضا438
3315531389/04/06کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1358بیرجند0651831891264سلطانعلیساالري عربمهدي593
3315611389/04/06کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1357بیرجند56393414672222محمدکشتگرحسین601

3341591389/06/21کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1356اسفراین06384412421398آدینهآقاییاحمد888
3341601389/06/21کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1354اسفراین06395236766حسینآقاییبهادر889
3350201389/06/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1348قاین65298992002اسماعیلصفایی فرعباس942
3348291389/06/31کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1364بیرجند065334206362حمیدرضاخشکارزادهیاسر943
3475951390/05/24کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1369بیرجند06401045680غالمرضاعیشیروح اهللا2715
3475941390/05/24کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1366تربت جام07323677784811رضااکبريمحمد2716
3475991390/05/24کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1363بیرجند06523029471محمدصفريمحمود2717
61879111390/05/29کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 2)1350سبزوار0791859967218مختارمقامی پورمحسن2744
61887911390/06/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13642مشهد09453522812953موسیعبدالهیسروش3070
61898441390/07/05کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13602تربت جام0731736783438رحمانصداقتجواد3312
61919081390/09/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13642بیرجند06531145832694محمدرضارمضانیعلیرضا3469
61919091390/09/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13652بیرجند065326826212عباسمالکیابراهیم3470
61918971390/09/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13602بجنورد591984738710نجفپاك سرشتامام وردي3471
61919101390/09/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13512بیرجند065014895914817محمدخازنی فرعلی3472
61920121390/09/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13652قاین088986700343محمدعرب خزاعیمحسن3530
61920131390/09/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13622قوچان635978775120برات محمدپرهیزکارمهدي3531
61925321390/09/23کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13672فردوس08599336521174حسنخالقیمحمدباقر3800
61926081390/09/29کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13632طبس0839558066141رمضانغالمیمحمد3821
61929511390/10/05کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13642بیرجند06523938021محمد علیبراتیاحمد3867
61954611390/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13642نیشابور106407382419حسینزکیمجتبی4180
61954621390/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13592نیشابور10631015655حسینزکیمحمد4181
61954601390/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13632فردوس085958074111رمضانخادمی پوربغدادهمحمد4182
61954591390/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13612فردوس085956534326رمضانخادمی پوربغدادهفضل اله4183
61954631390/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13642فردوس085991760674علیصادق زادهمحسن4184
61954581390/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13662فردوس0859908305116علی جمعهخادمی پور بغدادهمهدي4185
61954641390/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13412فردوس08586792488949محمدمصطفی زادهحسن4186

1738211391/01/05کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13512نهبندان5639400714288صفرمحمديمیرزا17
1740751391/01/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13682ح5 بیرجند06400966210محمددرکیمرتضی228
1739681391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13712بیرجند06402555900محمد حسینمعتمدامین344
1739691391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13682بیرجند06400733360عباسنخعیعلی345
2037681391/12/16کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13482زاهدان3621026207196هوشنگسردارعلی رضا397
1750381391/07/05کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13662بیرجند065332554147محمداحمدي نسباحمد660
1750871391/07/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13702بشرویه08500619460850061946غالمرضاباقریانمجتبی663
1750881391/07/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13662بشرویه08599663801032حسینخاوريمحمد664
1750891391/07/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13522بشرویه085979342714سیدحسنرضائی محبتیسیدمحمدعلی665
1750901391/07/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13492بشرویه085978060057سیدحسنرضائی محبتیسیدحسین666
1750961391/07/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13662بشرویه0859964957889رضانوربخش بشرویهامیر667
2032521391/09/28کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13632نهبندان563980125510عباساکبريمحمدرضا917
1750911391/07/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13592بشرویه08590459864203سیدحسنرضائی محبتیسیدمهدي1067
1750921391/07/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13602بشرویه0859845613295سیداحمدرضائی محبتیسیدحسن1068
1750931391/07/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13712بشرویه08500873330850087333محمدرمضانی مالداررضا1069
1750941391/07/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13682بشرویه08500008820850000882رضاشریفی محترممحمد1070
1750951391/07/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13612بشرویه0859850951178محمدعلیعطارمحمد حسین1071
2030191391/08/15کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13622طبس083954951293عید محمدمحمدي طبسیکاظم1189
1749151391/05/03کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13672طبس08399301003073محمدرجبیمجید1288
1748351391/04/01کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13602فردوس0859345696771ضرغامناصريمجتبی1292
2030801391/08/27کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13652بیرجند065330518426محمدمحمديحسین1339
1746321391/02/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13622سبزوار079048736559141سیدابوالفضلعلويسیدمحمد1394
1746331391/02/09کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13602بشرویه0859845338267حسینفرارياکبر1395
1739661391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13672بیرجند523998046243علیخدادوستعبدالحمید1471
1749271391/05/11کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13642بیرجند06531205913295حبیب اهللاصادقیمجتبی1563
1745691391/02/03کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13652بیرجند523996661363محمدطالبیمرتضی1564
1739701391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13662بیرجند065324477014علیاکبريمرتضی1565
1739721391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13652بیرجند5239943400137سید اسمعیلشریفیسید جلیل1566
1739731391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13662سراوان37017661015766غالمرسولعباسی درمیانبهروز1567
1744171391/01/26کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13712بیرجند06402932470حسینخسروي زنوكمحمدرضا1568
1739741391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13702بیرجند06401907230غالمحسینرمضانی فریزمحمود1569
1739751391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13542بیرجند0651794374749عباسعلیداديخسرو1570
1739761391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13612بیرجند0650468661266حسینابراهیمیمهدي1571
1739771391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13672زابل3674282232159محمددیربازصادق1572
1739781391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13682بیرجند06400569620سید علیجاللیسید کاظم1573
2037611391/12/13کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13662بیرجند065320091911327اسماعیلجانیعلی اکبر1881
1738741391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13632بیرجند52397926237ابراهیمخزاعیمحمد1925
1738751391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13642بیرجند065326334110علی اکبراکبريحسن1927
1746551391/02/12کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13622بیرجند0651927404882نصرت اهللانیازيحسین2043
1739671391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13652بیرجند065324521119محمدزارعیعلی2046
1749651391/06/04کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13622بیرجند523978808111سید احمداسالمی نژادسید محمد2109
1739711391/01/07کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13642سراوان37017241311478غالمرسولعباسی درمیانبهرام2110
1746031391/02/05کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13692بیرجند06401610140اسماعیلبهارشاهیجابر2111
1746041391/02/05کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13532بیرجند0650478789131محمدعباسیهادي2112
1749281391/05/11کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه 13552بیرجند0651805351990رجبنایبیمحمد علی2113
1748881391/04/22کمک لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1362بیرجند06519416392307علیقربانیمصطفی794
2033491391/10/06کمک لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1357قاینات0888373661961عباسزابلیمحمد934
2032631391/10/03کمک لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1362نهبندان5639370221981موسیقائنی نژادحسین1541
2033091391/10/03کمک لوله کش گازخانگی وتجاري درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1364قاینات088988149957موسیجوکارمهدي1679
3176481388/05/13کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1352بیرجند0650716868394محمدشبانی شوکت آبادابراهیم722
3191221388/06/24کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1357بیرجند0651820324250محمدرضاصدیق نیامحمد968
3191231388/06/24کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1350بیرجند065237219814رحمت اهللامحمدپورحسین علی969
3230231388/09/10کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1359فردوس0859327639306نعمت الهمظفريعلیرضا1495
3230241388/09/10کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1348قائینات088960219034حسنفامیلی کرقندمحمدعلی1496
3234411388/09/19کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1355ح23مشهد09427986942064محمدباقرباقريغالمرضا1673
3237591388/10/01کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1364بیرجند0653095805816نوراحمدخسرويفاروق1858
3240891388/10/08کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1353زاهدان3621312935566علی اکبرباقريحمیدرضا2032
3245561388/10/20کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1360فردوس08595594755ناد علیاوالدي  سه قلعهحجت2152
3248221388/10/26کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1360ح7بیرجند523968406526محمداسداللهیحمید2357
3309521389/03/20کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1349نهبندان5639389435330عبدالرحیممحمديحمزه558
3320471389/04/17کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1349درمیان52397576314ابراهیمخزاعیمحمد668
3330101389/05/25کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1365بیرجند5239929041194حسناسديعبدالواحد770



تاریخ صدور گواهینامهشماره گواهینامهعنوان حرفهتاریخ تولدمحل صدورشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینامردیف
3371541389/08/12کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1355زاهدان3621107452428محمدپرندهعلیرضا1152
3391851389/10/16کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1357مشهد09408886611883تیمورمحمدي بردرحمید1519
3391861389/10/16کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1350بیرجند0651761069524محمد حسینگلرنگحمیدرضا1520
3398481389/11/10کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1356بیرجند06526312419محمدحسینیسعید1694
3398491389/11/10کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1345بیرجند065105984475محمدمحمدپوررضا1695
3398501389/11/10کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1360بیرجند065238592321غالمرضانورانیحمزه1696
3400071389/11/16کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1338درمیان52395740911علی اکبرغالمیجالل الدین1731
3400471389/11/17کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1345بیرجند0650594916582محمد علیبیکیایوب1757
3400541389/11/17کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1349بیرجند065204070514غالمرضاشمس آباديحسین1764
3418581389/12/16کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1355بیرجند06526868421اسماعیلاندیشهابوالحسن2752
3418591389/12/16کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1371بیرجند06402670170ابراهیمبهدانیامیر2753
3418601389/12/16کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1358مشهد09398067893734علیجعفر زادهاکبر2754
3418611389/12/16کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1365مشهد09454623446592محمدخالقی گلمهدي2755
3418621389/12/16کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1362بیرجند06519457042713عید محمدشبخوانعلی2756
3418631389/12/16کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1359مشهد09398232251358جعفرصمديبهنام2757
3418641389/12/16کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1363بیرجند0651954347547علیقربانیحسین2758
3418651389/12/16کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1359بیرجند52396838085گل محمدهمدماحمدرضا2759
3418661389/12/16کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1351بیرجند0651501466262ابراهیمیوسفیمحمد2760
3421491389/12/19کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1354بیجند065045693915علیاسدالهی حاتم آبادحسن2852

3428351390/01/10کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1348درمیان52398740771محمدالهیحمیدرضا23
61829681390/01/18کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1366مشهد094665123217066علی اصغردوست محمدحسین172
61829681390/01/18کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1366مشهد094665123217066علی اصغردوست محمدحسین177
3437091390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1356بیرجند0651811058538عبدالحسیننبیئیحسن1025
3436671390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1363بیرجند06526555722محمدقربانی فردحسن1026
3436651390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1365بیرجند06531616897404علیقربانیحسن1027
3436661390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1366مشهد09468124384355غالمحسینقربانیمحمد1028
3436681390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1369بیرجند06401693840نعمت الههاونگیعلی1029
3436691390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1343بیرجند065014295014217محمدهاونگینعمت اله1030
3436611390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1362بیرجند06519396822113محمدسرپلیسعید1031
3436571390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1362بیرجند06528950188محمداستانستیعباس1032
3436591390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1352بیرجند52398786331اکرمخسرويعبدالحمید1033
3436631390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1367بیرجند065327958294موسیسرويهادي1034
3436581390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1362بیرجند0651920991240علیچهاريمجید1035
3436601390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1368بیرجند06400322730محمدرزاقیحسین1036
3436641390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1350بیرجند523915687584عبدالهعبدلیغالمرضا1037
3436621390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1347قاینات088959517862محمد حسنسروري نیاعبداهللا1038
3437091390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1356بیرجند0651811058538عبدالحسیننبیئیحسن1057
3436571390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1362بیرجند06528950188محمداستانستیعباس1143
3436581390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1362بیرجند0651920991240علیچهاريمجید1144
3436591390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1352بیرجند52398786331اکرمخسرويعبدالحمید1145
3436601390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1368بیرجند06400322730محمدرزاقیحسین1146
3436611390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1362بیرجند06519396822113محمدسرپلیسعید1147
3436621390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1347قاینات088959517862محمد حسنسروري نیاعبداهللا1148
3436631390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1367بیرجند065327958294موسیسرويهادي1149
3436641390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1350بیرجند523915687584عبدالهعبدلیغالمرضا1150
3436651390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1365بیرجند06531616897404علیقربانیحسن1151
3436661390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1366مشهد09468124384355غالمحسینقربانیمحمد1152
3436671390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1363بیرجند06526555722محمدقربانی فردحسن1153
3436681390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1369بیرجند06401693840نعمت الههاونگیعلی1154
3436691390/01/31کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1343بیرجند065014295014217محمدهاونگینعمت اله1155
3437881390/02/01کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1339بیرجند06525882125علی داددلسوزمحمدحسن1213
3437871390/02/01کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1338بیجند065258485355محمدعلیقربانیعلی1214
3442861390/02/14کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1366بیرجند06531855539791علی اکبرچهکندي نژادمحمد1681
3442861390/02/14کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1366بیرجند06531855539791علی اکبرچهکندي نژادمحمد1682
3450611390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1357درمیان5239346089416غالمخزاعی خلفعزیز2120
3450621390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1366بیرجند06531671137947یداهللاعلیزادهحسن2121
3450641390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1357درمیان52398897592غالممنوچهريسلیمان2122
3450651390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1350بیرجند5239397627694حفیظمنوچهريعبداهللا2123
3450601390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1365بیرجند06531458535821غالمرضابهاريسجاد2124
3450631390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1356بیرجند06522405501علیملکیحسین2125
3450581390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1366بیرجند065330716015حسنابراهیمیرسول2126
3450591390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1366بیرجند065332938512رمضانباسناباديعلیرضا2127
3450751390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1363بیرجند06519693872050اسفندیارقدیريمهدي2128
3450761390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1354بیرجند06520458551محمد حسینمحمدي زنوكاحمد2129
3450741390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1360بیرجند06520512512عباسعلیسلم آباديجواد2130
3450721390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1350مشهد09407067171880حسنباستانعلیرضا2131
3450731390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1349مشهد09406672827حسنباستانمحمد2132
3451211390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1353بیرجند065249729213محمدآسیائیمجتبی2133
3451221390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1354بیرجند0651791170427غالمحسنرزگیمهدي2134
3450721390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1350مشهد09407067171880حسنباستانعلیرضا2144
3450731390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1349مشهد09406672827حسنباستانمحمد2145
3450741390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1360بیرجند06520512512عباسعلیسلم آباديجواد2146
3450751390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1363بیرجند06519693872050اسفندیارقدیريمهدي2147
3450761390/03/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1354بیرجند06520458551محمد حسینمحمدي زنوكاحمد2148
61879921390/05/30کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1337فردوس08596296195محمدجانی ناصريعلی محمد2797
61879911390/05/30کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 2)1336فیض آباد65197973754محمدعلیغالم زاده حسن آباديغالمحسین2798
61883621390/06/02کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13392بیرجند52397371349جان میرزامیرزائیمحمد2873
61884151390/06/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13642بیرجند06522646385علیرضانخعیعبدالرحیم2931
61884131390/06/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13712بیرجند06402734080محمد حسینحیدريمهدي2932
61884141390/06/03کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13452سراوان37000296913061حسینزمانیمحب علی2933
61923051390/09/10کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13532قاین08897922244رمضانمحموديمحمود3621
61925431390/09/23کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13562بیرجند0650520221375حسینکارکنمحمد3801
61925421390/09/23کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13682بیرجند06400354770ابراهیمسهرابی سرابمحمد3802
61925611390/09/29کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13672بیرجند563998638797حسیندره گیغالمحسین3822
61925621390/09/29کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13682بیرجند06400966210محمددرکیمرتضی3823
61925601390/09/29کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13512بیرجند3621057854633حسیناکبريمحمد علی3824
61935251390/10/19کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13382مشهد093197618933928ابوالقاسمفراش باشی مشهدسیدکاظم3974
61935261390/10/19کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13552گناباد56296126541511حسینناديمحمدعلی3975
61935241390/10/19کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13572فردوس085967643924برات اهللاعباسی خانکوكعلی اکبر3976
61944141390/11/09کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13432بیرجند52396711923میر حسینامیاريعلی4017
61960251390/12/22کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13532قاین0888478852184حقداداسداللهیقلندر4233
61960291390/12/22کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13682قاین08800017040نصیرکوهنوردرضا4234
61960261390/12/22کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13512قاین088978915011حمیدباقريموسی4235
61960271390/12/22کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13612قاین0889054819190ابراهیمتقی نیاعلیرضا4236
61960281390/12/22کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13582قاین652969965126اسماعیلعباسیمحمد4237

1738711391/01/07کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13692بیرجند06401737210خدابخشعباسیحسین18
1741081391/01/17کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13602فردوس08595594321حسنشوقی سه قلعهعلی اکبر266

1740351391/01/08کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13632ح7 بیرجند523954675412اسماعیلناديمسعود1356
1740361391/01/08کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13482ح3 بیرجند065248606127محمدامیر آبادي زادهحسن1357
1740371391/01/08کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13632ح6 بیرجند523991231923محمد حسنبیابانگردحمزه1358
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1740381391/01/08کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13502ح2 بیرجند06521089701ولیمحموديعلیرضا1359
1747311391/02/25کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13562طبس08398732633رجبعلیغالم زادهمجید1393
1739791391/01/07کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13702بیرجند06402248060ابراهیمترش آبیحمید1574
1739801391/01/07کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13492بیرجند5239406251861محمدفرجادپورعلی1575
1739811391/01/07کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13502بیرجند0651761344552محمداللئهغالمرضا1576
1739821391/01/07کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13632بیرجند06519797653092سید نعمتعبداللهیسید محسن1577
1739831391/01/07کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13632بیرجند06519800113117محمدمحمدي خواجهحسین1578
1739851391/01/07کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13562کبودرآهنگ403012228012238جعفرغفاريحسن1579
1739861391/01/07کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13662بیرجند06531868359919غالمرضااوراديجواد1580
1744771391/01/30کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13642بیرجند06532744329محمد حسینحیدريمحمد1581
1744231391/01/26کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13572فردوس08596759552سیداحمدرادمردسیدعباس1934
1747361391/02/25کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13542ح2 درمیان5239266530481محمد عظیمنجفیمحمد رضا1952
1740391391/01/08کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13422ح2 بیرجند06520943516ولیمحموديمحمد1953
1740401391/01/08کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13632ح7 بیرجند523964337721محمد علیسلحشورمحمد امین1954
1746341391/02/09کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13562مشهد093153042366212احمددیهیمحمید1975
1747131391/02/24کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13692بیرجند06401313790رضاشبانیعلی2114
1739841391/01/07کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 13592بیرجند06518671502204محمدرضاصالحی اسفهروداسماعیل2115
3167871388/04/16کمک لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13612ح 6 بیرجند523990337921علی محمدیعقوب پورمصطفی657
3168121388/04/16کمک لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13542فردوس085930062533محمدحسنباوقارهادي682
3168131388/04/16کمک لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13492فردوس085928210426محمدعلیرفیعیرضا683
3168141388/04/16کمک لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13572فردوس0859315258299محمدعلیزنده دلناصر684
3168151388/04/16کمک لوله کش و نصب وسایل بهداشتی درجه 13642فردوس0859871371509قربانخالقیمحمد685
2037461391/12/06کمک لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1355مشهد09427986942064محمد باقرباقريغالمرضا377
1748761391/04/20کمک لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1364فردوس0859871371509قربانخالقیمحمد514
2032761391/10/03کمک لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1359فردوس0859327639306نعمت الهمظفريعلیرضا919
2030901391/08/28کمک لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1354فردوس085930062533محمدحسنباوقارهادي1300
1748501391/04/18کمک لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه 2 (تمدیدکارت)1357فردوس0859315258299محمدعلیزنده دلناصر785
3167531388/04/16کمک لوله کشی گاز خانگی و تجاري درجه 13622بیرجند06519416362307علیقربانیمصطفی623
3374901389/08/24کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1361ح7 بیرجند5239915113161محمدپارسائیمحسن1186
3387941389/09/28کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1365قاین08898444881671محسنجعفريجالل الدین1436
3387951389/09/28کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1367قاین08898595743180محسنجعفريمحمد رضا1437
3391841389/10/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1358بیرجند06523811972عزیزالهدهقانیمحمد1518
3400581389/11/17کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1346درمیان523962805160محمدناصريمحمد حسن1768
3400701389/11/17کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1345فردوس085965036719حسنچوپانیمحمدحسین1780
3400941389/11/17کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1334فردوس085961842019حسنمیربرونفضل اله1804
3405651389/11/24کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1351بیرجند065328797613حسنشهاباديحسین2057
3418671389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1359بیرجند06518581941309محمد حسیناسکندري رادیوسف2761
3418681389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1354بیرجند0650626354624رضابهدانیمهدي2762
3418691389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1349بیرجند52398743605علی اکبربی قیدغالمرضا2763
3418701389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1365بیرجند06531541276648حسن رضاچاجی بجدعلیرضا2764
3418711389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1366بیرجند06531785499090سید محمدحسینیسید علی2765
3418721389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1355بیرجند0650557441278محمودخوشخومحسن2766
3418731389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1367بیرجند065323660315896محمد حسیندهقانیعلی2767
3418741389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1363بیرجند06523915755عزیزالهدهقانیمحسن2768
3418751389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1356بیرجند0651809355368حیدر علیرضائی اسفهرودمحمدحسین2769
3418761389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1364بیرجند06531026411500محمدزحمت کشمرتضی2770
3418771389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1358بیرجند0650603087273مظفرزحمتکشمحمدحسین2771
3418781389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1353بیرجند0650705981445رمضانسورگیمحمدعلی2772
3418791389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1364بیرجند06532878793علیشه آباديمهدي2773
3418801389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1361بیرجند06528933681غالمرضاعاطفی مقدمحسین2774
3418811389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1363بیرجند06519455852701حسینعلی آباديابوالفضل2775
3418821389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1351بیرجند065014901714823ابراهیممراديعلیرضا2776
3418831389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1359بیرجند06527536121محمدمعصومیعبداهللا2777
3418841389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1358بیرجند06528836482سلیمانکوچیابوالحسن2778
3418851389/12/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1366بیرجند06531854489780سلیمانکوچیحمید2779
3421501389/12/19کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1324درمیان52397082668علی اکبراکبريمحمد حسن2853
3421511389/12/19کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1338بیرجند065245002411محمد حسنثابت شوکت آبادعلی2854
3421521389/12/19کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1348بیرجند065274182722سبحاندالکهمحمدرضا2855
3421531389/12/19کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1330بیرجند06524252405قنبرزمانیرمضان2856
3421541389/12/19کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1339بیرجند06527269259محمد حسینفرجامیغالمرضا2857
3421551389/12/19کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1346بیرجند06524809344علی رضامزگی نژادامراهللا2858
3421561389/12/19کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1361بیرجند06519112911848محمد علیمزگی نژادجواد2859
3421571389/12/19کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1366بیرجند5239970165155یحییمعتمديعباس2860
3424511389/12/24کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1340بیرجند5239388466290غالمعلیکوثري نسبحسن علی3005

3429741390/01/15کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1354فردوس08596674056محمداسماعیلمبارکی برونعباس80
3429731390/01/15کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1364فردوس085994376320حبیب الهجهانی بروناصغر81

3429731390/01/15کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1364فردوس085994376320حبیب الهجهانی بروناصغر136
3429741390/01/15کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1354فردوس08596674056محمداسماعیلمبارکی برونعباس137
3436751390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400404460علیرضازادهمحسن1039
3436831390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1362بیرجند065238989915علیرضاعلی نژادمهدي1040
3436871390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1360بیرجند06527550622علییوسف پورحسن رضا1041
3436811390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1358بیرجند0651833701445حسینعباسیمهدي1042
3436781390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1363بیرجند523959909217اسماعیلساالري درمیانمحمدرضا1043
3436721390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1366بیرجند06531764738883رمضانبنی اسديحسین1044
3436851390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1357بیرجند0650557557289محمد حسینمالکیمحمود1045
3436731390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1365بیرجند5239947971116محمدخزاعی بورنگمهدي1046
3436741390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1363بیرجند06527613138محمد علیخسرويرضا1047
3436861390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1366بیرجند06531706458300علیکمالیهادي1048
3436701390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1365بیرجند065328134196رمضانامیرآبادي زادهمجتبی1049
3436801390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1361بیرجند0651900530771حسینعباسیاحمد1050
3436771390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1369بیرجند06401423210محمدزحمتکشمجتبی1051
3436841390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1364بیرجند06531126882504محمد علیمرد بیرجنديعلی1052
3436761390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1367بیرجند065327949385ابراهیمزارعجواد1053
3436821390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1364بیرجند0651988020563محمدرضاعباسی شهرستانکعلی1054
3436791390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1361بیرجند0651902401958موسیشاهداديمحمد1055
3436711390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1365بیرجند06531624567481محمد حسنانجیري شوکت آبادصادق1056
3436701390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1365بیرجند065328134196رمضانامیرآبادي زادهمجتبی1156
3436711390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1365بیرجند06531624567481محمد حسنانجیري شوکت آبادصادق1157
3436721390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1366بیرجند06531764738883رمضانبنی اسديحسین1158
3436731390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1365بیرجند5239947971116محمدخزاعی بورنگمهدي1159
3436741390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1363بیرجند06527613138محمد علیخسرويرضا1160
3436751390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400404460علیرضازادهمحسن1161
3436761390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1367بیرجند065327949385ابراهیمزارعجواد1162
3436771390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1369بیرجند06401423210محمدزحمتکشمجتبی1163
3436781390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1363بیرجند523959909217اسماعیلساالري درمیانمحمدرضا1164
3436791390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1361بیرجند0651902401958موسیشاهداديمحمد1165
3436801390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1361بیرجند0651900530771حسینعباسیاحمد1166
3436811390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1358بیرجند0651833701445حسینعباسیمهدي1167
3436821390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1364بیرجند0651988020563محمدرضاعباسی شهرستانکعلی1168
3436831390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1362بیرجند065238989915علیرضاعلی نژادمهدي1169
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3436841390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1364بیرجند06531126882504محمد علیمرد بیرجنديعلی1170
3436851390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1357بیرجند0650557557289محمد حسینمالکیمحمود1171
3436861390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1366بیرجند06531706458300علیکمالیهادي1172
3436871390/01/31کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1360بیرجند06527550622علییوسف پورحسن رضا1173
3437851390/02/01کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1331بیرجند06520101315مهديخسروي عیلکیعلی اکبر1215
3437861390/02/01کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1348بیرجند06524874245عبداهللابهروزي نسبمحمدرضا1216
3437841390/02/01کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1340بیرجند06526761037علی جمعهدهخواهمحمد1217
3437821390/02/01کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1343بیرجند06523594347علیمحمدزادهحسن1218
3437831390/02/01کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1340بیرجند0701391049302غالمحسینصفائی پورسعید1219
3440641390/02/06کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1358فردوس0859323242598علیرضامحموديعباس1533
3443961390/02/15کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1366فردوس08598855181926محمدحسینرضا زاده قاینیمسلم1726
3443961390/02/15کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1366فردوس08598855181926محمدحسینرضا زاده قاینیمسلم1769
3451431390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1359بیرجند06523836295میر ابوالقاسممیريمحمد2216
3451441390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1347قاینات652989497730فیض محمدنصريمحمد2217
3451391390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1355بیرجند0650706013448رمضانسورگیعلیرضا2218
3451381390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1345بیرجند56398943937محمددره کیمراد2219
3451401390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1357نهبندان5639671289183محمدصابري رادعلی2220
3451421390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1366بیرجند523995736322علیفورخاصیحسن2221
3451411390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1360بیرجند52397810362محمد قاسمصفريمجید2222
3451301390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1333بیرجند065280493430یحییچاجیغالمحسین2223
3452091390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400184400محمدرضادالکهمجتبی2224
3452101390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1360بیرجند065017516617441گل محمدگنجیغالمحسین2225
3451311390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1336بیرجند065101391787خدامرادخسرويحسین2226
3451321390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1344بیرجند06512125882889ابراهیمخسرويعلی2227
3451331390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1363مشهد094585303312116غالمرضاملکی فردامین2228
3452091390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1368بیرجند06400184400محمدرضادالکهمجتبی2237
3452101390/03/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1360بیرجند065017516617441گل محمدگنجیغالمحسین2238
3453351390/03/12کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1359بیرجند56399162813علیدره کیحسین2364
3454141390/03/17کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1344بیرجند065292491333محمدپرهیزاکبر2402
3454151390/03/17کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1370بیرجند06401951990اکبرپرهیزمحمد رضا2403
3191241388/06/24کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1366بیرجند065320120611356سیدحسینتقوي نیاسیدمجتبی970
3221601388/08/19کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1357بیرجند0651182621229محمدحسنمحمودآباديعلی1206
3230251388/09/10کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1344فردوس08588014342892یعقوبمقیمیمحمد1497
3247351388/10/22کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1367بشرویه08599688471278علیقلی نیا عدالتیمجتبی2213
3247361388/10/22کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1364بشرویه0859959333327علیقلی نیا عدالتیمرتضی2214
3260111388/12/04کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1359نهبندان365140080885حبیبقاسم زادهاحسان اهللا2760
3315561389/04/06کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1352زاهدان36210726081089عید محمدفرخیغالمرضا596
3323511389/05/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1363بیرجند06526577297اسدالهرحیمیمهدي728
3323641389/05/16کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1367بیرجند065332184860علیمرکیمهدي729
3335101389/06/07کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1348درمیان5239476446228موسیسپهري رادخداداد813

61879901390/05/30کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1339فردوس08596363646ابراهیمتجلیحسن2799
61879891390/05/30کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1348قاینات088930254539حسنسروشعلی اکبر2800
61882521390/06/02کمک نقاش ساختمان (درجه 2)1366تهران007875317127198رضاایوبمیثم2874
61883631390/06/02کمک نقاش ساختمان درجه 13412بیرجند0651696143467حسینخونیکیرجبعلی2875
61883641390/06/02کمک نقاش ساختمان درجه 13642بیرجند0651987148475شیر محمدخیرآباديحجت2876
61883651390/06/02کمک نقاش ساختمان درجه 13382بیرجند065282232024محمد علیعبداللهیعلی2877
61883661390/06/02کمک نقاش ساختمان درجه 13412بیرجند06520270914محمد کلوخعلی زادهمحمد علی2878
61883671390/06/02کمک نقاش ساختمان درجه 13442بیرجند065170916428محمدقدسی نیاعلیرضا2879
61883681390/06/02کمک نقاش ساختمان درجه 13442طبس083947565971محمدمهاباديحمیدرضا2880
61884321390/06/03کمک نقاش ساختمان درجه 13622بیرجند06519471112854حسنزنوکیمحمود2934
61884191390/06/03کمک نقاش ساختمان درجه 13662بیرجند065331220290اله یارحاجی نژاداصغر2935
61884161390/06/03کمک نقاش ساختمان درجه 13662بیرجند523995728124محمدبراتی مطلقغالمحسین2936
61884221390/06/03کمک نقاش ساختمان درجه 13612بیرجند06523873737عیسیراه روقربان2937
61884231390/06/03کمک نقاش ساختمان درجه 13662بیرجند065328806922علی اکبرسلیمانیمجید2938
61884171390/06/03کمک نقاش ساختمان درجه 13622بیرجند06525183033نصراهللابیدختیقاسم2939
61884211390/06/03کمک نقاش ساختمان درجه 13562بیرجند52398861214سید حسینعلیحسینیسید محمد2940
61884201390/06/03کمک نقاش ساختمان درجه 13622بیرجند06519416112305محمد علیحسینیحسین2941
61884181390/06/03کمک نقاش ساختمان درجه 13652بیرجند06531320424440حیدرپرهیزابوالفضل2942
61884241390/06/03کمک نقاش ساختمان درجه 13532بیرجند0651781558237حسینعباسیحسن2943
61898071390/07/04کمک نقاش ساختمان درجه 13702بیرجند06402273090علیعبداللهیمحمد3308
61898061390/07/04کمک نقاش ساختمان درجه 13692قاینات08800721130عید محمدصفري نژادمرتضی3309
61898051390/07/04کمک نقاش ساختمان درجه 13632بیرجند06527629642رمضانخسرويعلی3310
61911931390/08/07کمک نقاش ساختمان درجه 13612بیرجند065189372089عباسعلیپور ناصريحامد3414
61917351390/08/29کمک نقاش ساختمان درجه 13652بیرجند065326020231غالممحمدزادهحسین3437
61917341390/08/29کمک نقاش ساختمان درجه 13602بیرجند065229848628محمدغالمیاحمد3438
61917331390/08/29کمک نقاش ساختمان درجه 13492مشهد0935318801770محمد علیپیله ورحسین3439
61919801390/09/08کمک نقاش ساختمان درجه 13392خوسف065202395922احمداکبرزاده شهرستانکرستم3488
61921111390/09/10کمک نقاش ساختمان درجه 13552قاین088937087716سیدعلیتقی زادهسیدمحمدتقی3622
61921131390/09/10کمک نقاش ساختمان درجه 13552قاین088937315915اسماعیلقلی نژادمحمدرضا3623
61921101390/09/10کمک نقاش ساختمان درجه 13672قاین08898597523198براتاسدزادهمهدي3624
61921121390/09/10کمک نقاش ساختمان درجه 13542قاین088935766827محمدزارعی خضريعلی3625
61923061390/09/10کمک نقاش ساختمان درجه 13312قاین08891724203غالمحسینفیروز آباديرمضان3626
61924701390/09/20کمک نقاش ساختمان درجه 13482بیرجند0650583876249رضابراتیعلی3736
61924691390/09/20کمک نقاش ساختمان درجه 13432بیرجند06526049279محمد حسینآزادیوسف3737
61924721390/09/20کمک نقاش ساختمان درجه 13402بیرجند06527291506الهیارخسرويموسی3738
61924711390/09/20کمک نقاش ساختمان درجه 13422بیرجند56398884232حجی حسینجهانبانیعلی3739
61925461390/09/23کمک نقاش ساختمان درجه 13442بیرجند0651712602373غالمحسینیاريعلی3803
61925441390/09/23کمک نقاش ساختمان درجه 13622بیرجند0651923719513محمد حسنبیکسمهدي3804
61925451390/09/23کمک نقاش ساختمان درجه 13622بیرجند06519334041484موسیخسرويمحمد3805
61925501390/09/23کمک نقاش ساختمان درجه 13692قاین08800442840محمدعلییديحسین3806
61925331390/09/23کمک نقاش ساختمان درجه 13502فردوس085951113838علیعلمدارحسن3807
61926091390/09/29کمک نقاش ساختمان درجه 13492بشرویه08590419053793محمدبخشی زادهحسین3825
61934861390/10/18کمک نقاش ساختمان درجه 13662بیرجند065328372582غالمرضاصالحی نیاهادي3935
61935271390/10/19کمک نقاش ساختمان درجه 13612میناب3421841721329علیرفسنجانی فیروزيامیر3977
61935281390/10/19کمک نقاش ساختمان درجه 13582فردوس0859318710145محمدعلیزارع محبوبکاظم3978
61939521390/10/25کمک نقاش ساختمان درجه 13492آبادان585988742693امیرحیدرزاده خزیمهرضا3999
61947681390/11/20کمک نقاش ساختمان درجه 13352قاین0888976216190اسماعیلآبیاريرمضان4139
61947701390/11/20کمک نقاش ساختمان درجه 13422قاین088899388920غالمرضامقصوديمحمدعلی4140
61947691390/11/20کمک نقاش ساختمان درجه 13522مشهد093150565862929اسماعیلزابلیمسعود4141
61954701390/12/16کمک نقاش ساختمان درجه 13602فردوس08587105521639محمدمومنیعلی4187
61954671390/12/16کمک نقاش ساختمان درجه 13662فردوس08598920502579حسنداروغه سه قلعهمحمدحسین4188
61954651390/12/16کمک نقاش ساختمان درجه 13672فردوس0859932370475رضابهشتی سه قلعهسعید4189
61954661390/12/16کمک نقاش ساختمان درجه 13612فردوس0859567796122محمدجوزانیمهدي4190
61954681390/12/16کمک نقاش ساختمان درجه 13622فردوس085957548963حسنزارعیعلی رضا4191
61954691390/12/16کمک نقاش ساختمان درجه 13592فردوس08588098423730عباسقلیسبحانیمحمد رضا4192
1741181391/01/17کمک نقاش ساختمان درجه 13382فردوس085974566143عباسعلیمرحبیحسین238
1741191391/01/17کمک نقاش ساختمان درجه 13692فردوس08500430180850043018گل دادمرداي رمضانیحسین239
1744471391/01/28کمک نقاش ساختمان درجه 13692بیرجند06401386590عباسعلیمحمدنیاي بیرجندمحمد علی466
1750121391/06/30کمک نقاش ساختمان درجه 13712بیرجند06402862910علیشبانحسین622
2033861391/10/17کمک نقاش ساختمان درجه 13612بیرجند06523884695حبیب اهللانوائیمحمدرضا981
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1744251391/01/26کمک نقاش ساختمان درجه 13582قاینات08883740621001حسنسروشمهدي1317
1746351391/02/09کمک نقاش ساختمان درجه 13562بشرویه085982593017محمدعلیمهدیزادهمهدي1391
1746361391/02/09کمک نقاش ساختمان درجه 13532بشرویه0859800644112محمدکریم پورمهدي1392
1749051391/05/01کمک نقاش ساختمان درجه 13692قاین08800810740محمدپاکدامنمسعود1405
1747291391/02/25کمک نقاش ساختمان درجه 13602قاین0889049841408رمضانجهانیهادي1406
1740511391/01/09کمک نقاش ساختمان درجه 13412تربت جام0731667409298یدالهعسکري سعادت آبادينصراله1407
1740521391/01/09کمک نقاش ساختمان درجه 13532قاین08882452115621محسنجعفريضیاءالدین1408
1741881391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13652بیرجند06531427225508حسنطوفیحسین1487
1746051391/02/05کمک نقاش ساختمان درجه 13842بیرجند0651984270187غالم رضامیرزائیجواد1494
1741911391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13612بیرجند065238895712محمد حسینعیديعلیرضا1582
1744181391/01/26کمک نقاش ساختمان درجه 13652بیرجند523995776222رجبیوسفیهادي1583
1741951391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13682بیرجند06400806340حسنسبزکاررضا1584
1741961391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13662بیرجند065319273810509احمد علیاعتباريحامد1585
1746511391/02/11کمک نقاش ساختمان درجه 13642بیرجند0651985544315محمد علیده نوئیهادي1586
1741991391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13692بیرجند06401122420حسینالقوري مقدمسعید1587
1742001391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13602بیرجند0651076854163حسندرپیشهعلی1588
1742031391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13622بیرجند523954662235حسندرپیشهحسین1590
1744241391/01/26کمک نقاش ساختمان درجه 13582فردوس0859319751249محمدوطن خواه حجت آبادمهدي1933
1746371391/02/09کمک نقاش ساختمان درجه 13452بشرویه0859773221105علی اکبرعامريحسین1970
1746381391/02/09کمک نقاش ساختمان درجه 13622بشرویه085985948727غالمرضانوروزي علی آبادمحسن1976
1740491391/01/09کمک نقاش ساختمان درجه 13652قاین08898383641059غالمحسینطاهريجواد1981
1747781391/03/11کمک نقاش ساختمان درجه 13592قاین08893935082محمدغیرتیمصطفی1982
1740501391/01/09کمک نقاش ساختمان درجه 13642قاین0889831831406محمدعلیعطائی گوشیکمحمدرسول1983
1740721391/01/09کمک نقاش ساختمان درجه 13682بیرجند06400755250محمد علیشفیعیمحمد رضا2021
1749161391/05/03کمک نقاش ساختمان درجه 13652بیرجند06531641577651عید محمدمالئیعلی2035
1741861391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13642بیرجند06531080602042حسنمزگی نژادعلی اکبر2036
1741871391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13682بیرجند06400959250حاجیبخشیعلیرضا2045
1741891391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13522مشهد093451663411521نورالهسلیمانیعلی2116
1741901391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13562بیرجند06526325216علی بیکحیدريکاظم2117
1741921391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13452بیرجند523975119615غالمرضارجبی نوزادمحمد حسن2118
1741931391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13562بیرجند06526327348محمدصادقیهادي2119
1741941391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13622بیرجند065264842817محمد رضاخوردبینحسن2120
1746061391/02/05کمک نقاش ساختمان درجه 13512بیرجند0650520009353اله رسانسلمانیابراهیم2121
1741971391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13562اردل46890036451758رجبعلیامیرپور کورانیفرود2122
1746071391/02/05کمک نقاش ساختمان درجه 13642بیرجند065332792730غالمرضاارشادي نسبجمال2123
1741981391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13692بیرجند06401285990علیرضائیبهروز2124
1742011391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13472بیرجند06520366946محمد کلوخسیروسیعلی2125
1742021391/01/20کمک نقاش ساختمان درجه 13582بیرجند0651076749152حسندرپیشهمحمد2126
2032351391/09/26کمک نقاش ساختمان درجه 2 (تمدید پروانه - نوبت اول)1344فردوس08588014342892یعقوبمقیمیمحمد1535
3204031388/07/12کمک نقشه بردار1372ح5بیرجند06402565080حبیب الهزارعیناصر1090
3204041388/07/12کمک نقشه بردار1370ح5بیرجند06402071110محمدشربت دارهادي1091
3204051388/07/12کمک نقشه بردار1364ح1زاهدان36217452702449غالمرضامهموئیمحمدامین1092
3233641388/09/18کمک نقشه بردار1357ح1بیرجد06529711481محمدصالحیعبدالحمید1672
3176621388/05/13کمک نقشه بردار (درجه 2)1356بجنورد0681805366175غالمرضاموديبابک736
3218991388/08/14کمک نقشه بردار (درجه 2)1369بیرجند06401746550غالمرضااصغريرضا1138
3219001388/08/14کمک نقشه بردار (درجه 2)1371بیرجند06402610270علیرضاافتادهعابد1139
3219011388/08/14کمک نقشه بردار (درجه 2)1369قائن08800852410ظاهربردبارمحسن1140
3219021388/08/14کمک نقشه بردار (درجه 2)1371بیرجند06402489180محمدچوپانیامیر1141
3219031388/08/14کمک نقشه بردار (درجه 2)1370بیرجند06402417610غالمرضاحسینیحسین1142
3219051388/08/14کمک نقشه بردار (درجه 2)1368بیرجند06400394050سیدحسنحسینیسید هاشم1144
3219061388/08/14کمک نقشه بردار (درجه 2)1371بیرجند06402672620غالمرضادزگیعلی1145
3219081388/08/14کمک نقشه بردار (درجه 2)1358کاشمر572976107410حسنزاهديحسین1147
3219091388/08/14کمک نقشه بردار (درجه 2)1368بیرجند06400814010حسینزمرديعلی اکبر1148
3219101388/08/14کمک نقشه بردار (درجه 2)1371بیرجند06402584170ذوالفقارعلی آباديمحمد1149
3240901388/10/08کمک نقشه بردار (درجه 2)1368بیرجند06400641320640064132غالمرضادوستیمرتضی2012
3246831388/10/22کمک نقشه بردار (درجه 2)1356قاین08896561265علیمشفقیحسن2295
3256501388/11/17کمک نقشه بردار (درجه 2)1351ح5بیرجند065138301351محمدحسینحسنیحسین رضا2707
3256511388/11/17کمک نقشه بردار (درجه 2)1363ح1بیرجند0651950090125حسین آقارفیعیامیر2708
3256521388/11/17کمک نقشه بردار (درجه 2)1363ح1بیرجند06519779902906مجیدفال سلیمانسعید2709
3296081389/01/22کمک نقشه بردار (درجه 2)1371بیرجند06402494180محمدابراهیمکیوان شکوهمحمدسجاد340
3297761389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1371نهبندان56300228305630022830موسیکوهستانی صغیرمجتبی363
3297771389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1371نهبندان56300194305630019430محمدکشت گرحمید364
3297781389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1370بیرجند06402466310640246631محمدعلیمحموديبهزاد365
3297791389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1370نهبندان56300534775630053477علی اکبرمحمدي زادهمحمدرضا366
3297801389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1371نهبندان56300260545630026054غالمقادرفردحمزه367
3297811389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1372نهبندان56300333955630033395علی اکبرعباسیمهدي368
3297821389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1371نهبندان56300281625630028162محمدصفائیحسن369
3297831389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1372نهبندان56300528375630052837حاجیشهابیعلی370
3297841389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1373نهبندان56300500795630050079محمدحیدريحمید371
3297851389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1372نهبندان56300341895630034189حسینحسینیمصطفی372
3297861389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1372نهبندان56300299165630029916حبیب اهللاجمالی مقدممحمد373
3297871389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1372نهبندان56300363865630036386علیرضاجعفريوحید374
3297881389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1371نهبندان56300265695630026569غالمرضابلوريحامد375
3297891389/01/24کمک نقشه بردار (درجه 2)1371نهبندان5630024401630024401حبیباکبريحمیدرضا376
3308131389/02/30کمک نقشه بردار (درجه 2)1359ح6 بیرجند08898238398محمدعباسیعلیرضا498
3303521389/03/08کمک نقشه بردار (درجه 2)1364بیرجند563995283051قاسمحسینیمحمدحسین538
3318261389/04/13کمک نقشه بردار (درجه 2)1346قاین0889005966109سید زکیفقیهسید ناصر624
3330151389/05/25کمک نقشه بردار (درجه 2)1368بیرجند06400436310حسینمحمد پورجواد775
3344421389/06/23کمک نقشه بردار (درجه 2)1369بیرجند06401646250640164625حسنامیرآبادي زادهحسین919
3371631389/08/12کمک نقشه بردار (درجه 2)1367نهبندان563997563614غالم حسینبهرامیمسلم1121
3383371389/09/14کمک نقشه بردار (درجه 2)1368بیرجند06400413290640041329حسینحسین پوررضا1300
3446381390/02/22کمک نقشه بردار (درجه 2)1355کاشمر0901154059454محمدبختیاريجواد1825
3446381390/02/22کمک نقشه بردار (درجه 2)1355کاشمر0901154059454محمدبختیاريجواد1826
61880551390/05/30کمک نقشه بردار (درجه 2)1361بیرجند0651894085125محمد علیسهرابی فردعلیرضا2801
61880561390/05/30کمک نقشه بردار (درجه 2)1335کرمان29931374335محمدجمغالمرضا2802
3167541388/04/16کمک نقشه بردار درجه 13682بیرجند06400578370عیدمحمدمعماريمهدي624
3167551388/04/16کمک نقشه بردار درجه 13592بیرجند065152741474محمدعربیحسین625

61925511390/09/23کمک نقشه بردار درجه 13672قاین08898579033013محمدعلیمرتضی نژادمحمد3808
1749501391/05/24کمک نقشه بردار درجه 13582بیرجند0651831393214غالمرضااکبرزادهحسن250

1740411391/01/08کمک نقشه بردار درجه 13602ح5 بیرجند52397800728محمد اعظمایوبی آوازمحمود1367
1740421391/01/08کمک نقشه بردار درجه 13622ح2 درمیان52395980619عبدالعلیساالريمحمد کاظم1962
1747301391/02/25کمک نقشه بردار درجه 13572چناران52285887602316رمضانعلیمیرزائیحسین1999
2029931391/07/30کمک نقشه بردار درجه 2(تمدید پروانه - نوبت اول)1359بیرجند065152741474محمدعربیحسین696
2034301391/10/24کمک نقشه بردار درجه 2(تمدید پروانه - نوبت اول)1371بیرجند06402672620غالمرضادزگیعلی1038
3204661388/07/13گچ کار (درجه 1)1364بیرجند065332071121علیدالکهحمید1095
3204671388/07/13گچ کار (درجه 1)1363بیرجند06530421086ابراهیمعباسیغالمحسین1096
3230611388/09/11گچ کار (درجه 1)1348فردوس0859279723114عزیز الهامامیمهدي1498
3230891388/09/11گچ کار (درجه 1)1349فردوس0858874180277غالمرضامرزيغالمعلی1506
3230861388/09/11گچ کار (درجه 1)1365فردوس085993936710محمد حسینفرامرزيمسلم1524
3230901388/09/11گچ کار (درجه 1)1356فردوس0859309381192رضاقلیمظفري پورعلی1526
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3235221388/09/24گچ کار (درجه 1)1366قاینات652995270597محمد علمسپهري مقدمهاشم1709
3237201388/10/01گچ کار (درجه 1)1365نهبندان5639932831496علیتریاقیهادي1819
3238491388/10/02گچ کار (درجه 1)1358بیرجند5639282592314صادقعربعباس1928
3240911388/10/08گچ کار (درجه 1)1369بیرجند06401547860640154786عباسعاطفه دوستحسین2008
1751091391/07/12گچ کار (درجه 1)1363بیرجند06530421086ابراهیمعباسیغالمحسین682
2029691391/07/15گچ کار (درجه 1)1364بیرجند065332071121علیدالکهحمید686
2037921391/12/19گچ کار (درجه 1)1366قاینات652995270597محمدعلمسپهري مقدمهاشم1900
2031591391/09/11گچ کاردرجه 1(تمدید پروانه نوبت اول)1356فردوس0859309381192رضا قلیمظفري پورعلی773
2031561391/09/11گچ کاردرجه 1(تمدید پروانه نوبت اول)1348فردوس0859279723114عزیز الهامامیمهدي802
2033661391/10/09گچ کاردرجه 1(تمدید پروانه نوبت اول)1365فردوس085993936710محمدحسینفرامرزيمسلم828
2032281391/09/25گچ کاردرجه 1(تمدید پروانه نوبت اول)1349فردوس0858874180277غالمرضامرزيغالمعلی877
2033741391/10/12گچ کاردرجه 1(تمدید پروانه نوبت اول)1365نهبندان5639932831496علیتریاقیهادي995
2038371391/12/21گچ کاردرجه 1(تمدید پروانه نوبت اول)41369بیرجند06401547860640154786عباسعاطفه دوستحسین1282
3410281389/12/03لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 1)1348قائن0889011664163غالمحسینیوسف نژادمحمد علی2231
61930001390/10/05لوله کش گاز خانگی و تجاري (درجه 1)1369بیرجند06401217640محمدتخم پاش مقدممصطفی3868
3191251388/06/24لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 1)1359بیرجند06522478492محمدعلیبارانیمحمدرضا960
3191261388/06/24لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 1)1349بیرجند0651755301794محمدحسنعلی آباديغالمرضا961
3191271388/06/24لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 1)1368بیرجند0650554191333حسینمقريعلی962
3235211388/09/24لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 1)1350قاینات5219790358691محمدتوصیفی نژادعباسعلی1708
3237971388/10/01لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 1)1362نهبندان563979886619اکبرروشندلجلیل1896
3237981388/10/01لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 1)1365بیرجند563995522891اکبرروشندلحسین1897
3237991388/10/01لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 1)1360بیرجند5639279877428اکبرروشندلخلیل1898
3238001388/10/01لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی (درجه 1)1369بیرجند06401540340640154034محمدروشندلمهدي1899
61913581390/08/11نقاش ساختمان (درجه 1)1360بیرجند06523864314محمد حسینعباسیحمید3416
3240661388/10/08نقاش ساختمان درجه 13631بیرجند563992775510علیاسفندیاريحسین2062
3459911390/04/05نقاش ساختمان درجه 13681قائنات08800017390880001739غالم رضامهاباديمحمد مهدي2575
3459891390/04/05نقاش ساختمان درجه 13491بیرجند0651753058569محمدحسنیغالم رضا2576
3459881390/04/05نقاش ساختمان درجه 13521حوزه 3 بیرجند0650493028267علیباقريمهدي2577
3459901390/04/05نقاش ساختمان درجه 13581حوزه 7 بیرجند5239224048179احمدفداحبیب2578


