
امروز یکی ازبدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق مسلم و شناخته شدۀ کارگران جهان حق ایجاد هر نوع تشکل کارگری است . 
در دنیای امروز کارگران تشکل خود را بدون اجازۀ دولت ها ایجاد می کنند و دولت ها،طبق استانداردهای جهانی،فقط  
وظیفه ثبت این تشکل ها را برعهده دارند و درصورت ثبت نکردن آن ها هم، این تشکل های کارگری می توانند تشکیل

شوند و فعالیت کنند . 
87 و98 سازمان جهانی کار، نه تنها عمالَ به این تعهد تن نداده ، بلکه با تمام  دولت ایران به رغم پذیرش مقاوله نامه های

امروز در این گوشه از جهان، کارگران از حق داشتن تشکل مستقل و . توان در برابر مطالبات کارگران صف آرایی کرده است
سراسری خود محرومند ، به خاطر برگزاری آزادنۀ مراسم اول ماه مه محاکمه می شوند،درخاتون آباد به خاطرمطالبۀ کارو 

امنیت شغلی کشته می شوند ، به خاطر زنده ماندن ناچاربه پذیرش دستمزد براساس استانداردهای بیست سال پیش می شوند، 
به خاطر داشتن کار کوتاه مدت مجبورشان می کنند پای یک قرارداد سفید را بی قیدوشرط امضا کنند،استثمارمضاعف زنان

با حقوقی معادل یک سوم همان حداقل دستمزد مصوبۀ دولت ادامه دارد،وکودکان،به جای تحصیل و زندگی کودکانه،به شکل 
وحشیانه ای در کارگاه های زیرزمینی و در بعضی جاها به صورت مخفیانه به بردگی کشیده می شوند.

! کارگران
برای رهایی از این همه سیه روزی و فقر و فالکت و بی حقوقی پیش از هر چیزباید متشکل شویم . اما ما تشکل راازهیچ

دولت،سازمان و نهادی درخواست نمی کنیم.تشکل حق ماست.آن را به نیروی خودایجاد کنیم و سپس از دولت بخواهیم
آن را به رسمیت بشناسد. عدم نیاز به مجوز دولت برای تشکل کارگری چنان بدیهی ومبرهن است که حتی درمقاوله نامۀ 87

سازمان جهانی کار نیز ، که دربارۀ آزادی تشکل کارگری است ودولت جمهوری اسالمی هم آن راپذیرفته،به صراحت قید  
شده است.بنابراین،سازمان جهانی کارکه خودمقاوله نامه هارا تدوین کرده وبه امضای دولت ها رسانده است موظف است به
جای مماشات با دولت جمهوری اسالمی به تعهد خود پای بند باشد و بنابر وظیفه ای که به دوش گرفته است دولت ایران را
وادار کند تا به سرکوب فعاالن جنبش کارگری پایان دهد.هم چنین،دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است امنیت فعالیت 

کارگری را تضمین کند . 
! و اکنون ای هم طبقه ای های شریف

بر پایۀ منافع مشترک و طبقاتی ، وظیفۀ حمایت از کارگران ایران بر دوش تمامی انسان های شریف درسراسر جهان سنگینی
می کند.هست و نیست کارگران ایران بر اثر تهاجم بی امان نظام سرمایه داری بربادرفته است.ماازشماپیشروان وفعاالن کارگری،

سازمان دیده بان حقوق بشر  : رونوشت به
            کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری        

            سازمان جهانی کار

ما امضا کنندگان زیر فراخوان فوق را تأیید و تشکل کارگری را به نیروی خود ایجاد می کنیم :

اتحادیه هاوسندیکاها،انجمن هاوطرف داران طبقۀ کارگر می خواهیم مارایاری وحمایت کنید. 

! کارگران

komiteye_hamahangi@yahoo.com

تشکل کارگری را به نیروی خود ایجاد کنیم !

بهرام دِزکی(جوشکار)- محمود صالحی(خباز) بهروز خباز(فلزکار)- محسن حکیمی (مترجم)-
کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری 

www.komiteyehamahangi.com



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
کارگر تراشکارحبیب فیروزی91کارگر مونتاژ کار صنعتی رضا کریمی46کارگر خبازجالل حسینی1
کارگر تراشکاروحید سبزعلیپور92کارگر جوشکارقدرت صالحی47کارگر خبازمحمد عبدی پور2
کارگر تراشکارشهرام ماجدی93کارگر جوشکارمحمد محمد زاده48کارگر خبازهادی تنومند 3
کارگر تراشکارافشین توکلی94کارگر فرزکارمصطفی رستمی49ویراستارمنیژه گازرانی 4
کارگر تراشکارداریوش ملکی95کارگر جوشکارناصر قربانی50مترجم و معلمکاوه بویری 5
کارگر تراشکارحامد علیزاده 96کارگر جوشکاراصغر هادی پور51کارمندمریم نیلی پور6
کارگر تراشکارعسگر توحیدی97کارگر برقکار صنعتی مرتضی نجفی52کارگر چاپایرج نوروزی 7
کارگر تراشکارفرزین لطفی 98کارگر برقکار صنعتی محمدرضا رضایی نسب53کارگر چاپحسین غالمزاده8
کارگر تراشکارتقی بهبودی99کارگر برقکار صنعتی امیر منصوری54کارگر چاپاکبر قربانعلی9
کارگر تراشکاراکبر خیرالهی100کارگر برقکار صنعتی عماد حقیقی55کارگر چاپخانم احمدی10
کارگر تراشکارخیرعلی خدیوی101کارگر برقکار صنعتی امیر مصطفوی56کارگر خدماتعلی احمدی11
کارگر کارخانهملک علی رحیم پور102کارگر آهنگر یونس محمودی57کارگر خدماتفردین عظیمی12
کارگر کارخانهنوید رحیم پور103کمک آهنگر هدایت صالحی58کارگر خدماتحسین بیات 13
کارگر کارخانهبالل وحدت 104کارگر مکانیک سهراب یوسفی59کارگر خدماتامیر نقدی 14
کارگر کارخانهحسین وحدت 105کارگر مکانیک سیاوش جبارزاده60کارگر خدماتمحمد اعظمی15
کارگر کارخانهسعید رحیم پور106کارگر مکانیک حسین محمدی61کارگر خدماتحسین قجرپور16
کارگر کارخانهنادر رحیم پور107کارگر مکانیک رضا محمد زاده62کارگر خدماتعلی نورمحمدی17
کارگر کارخانهناصر سرنیزه دوست 108کارگر مکانیک سعید علیزاده63کارگر خدماتوفا ایصافی18
کارگر کارخانهعلی زمانی 109کارگر مکانیک شاپور صادقی64کارگر خدماتناصر شریفی19
کارگر کارخانهصفر حقی 110کارگر مکانیک شهریار رمضانی65کارگر خدماترحمت عباسی20
کارگر کارخانهعلی حقی111کارگر نجاری محمد مردانی66کارگر خدماتحسین عباسی 21
کارگر کارخانهمرتضی فیضی 112کارگر نجاری حجت قلی پور67کارگر خدماتنوروزی22
کارگر کارخانهابراهیم قلی پور 113کارگر نجاری حسین بیگی68کارگر خدماتعبداله عباسی23
کارگر کارخانهکمال قلی پور114کارگر نجاری بهنام آقایی69کارگر خدماتاحمد حسینی24
کارگر کارخانهشهرام محمدی115کارگر نجاری توحید رجب زاده70کارگر خدماتایرج ادیب25
کارگر کارخانهارشد علی شاهدی 116کارگر نجاری جعفر رجبیان71کارگر خدماتمیثم ناصری 26
کارگر کارخانهارشد علی پور117کارگر نجاری مهدی حسنی72کارگر خدماتاحمد زُهیری27
کارگر کارخانهسیامک خدایی118کارگر نقاشیوسف علیزاده73کارگر خدماتعلی علیزاده28
کارگر کارخانهزمان عبدالهی119کارگر نقاشنادر علیزاده74کارگر جوشکارعلیرضا خباز29
کارگر کارخانهعلی اکبر عبدالهی 120کارگر نقاشامیر شریفی75کارگر آهنگرسجاد دوستی 30
کارگر کارخانهسامان ابراهیمی121کارگر نقاشمحمد رضا داللی76کارگر آهنگرداریوش رضایی31
کارگر کارخانهقربانعلی مکتبی 122کارگر نقاشمهدی حسین پور77کارگر آهنگرداوود خدایی32
کارگر کارخانهقربانعلی کرمی بتائم 123کارگر باطری سازیمظفر مهدی زاده78کارگر آهنگرعباسعلی عاصمی 33
کارگر کارخانهعلی حسین همراهی124کارگر باطری سازی مصطفی مهدی زاده79کارگر آهنگررضا زواری34
کارگر کارخانهسهراب عبدی125کارگر باطری سازیظفر نوردُخت80کارگر مکانیک صنعتیحاجعلی زرین کاله35
کارگر کارخانهیعقوب ولی زاده126کارگر باطری سازی توحید خدابنده81کارگر جوشکارمنصور یاری36
کارگر کارخانهعلی محمدیان 127کارگر باطری سازیحسن فداکار82کارگر آهنگریعقوب الهیاری 37
کارگر کارخانهاحتشام فارضان 128کارگر باطری سازیسیامک فداکار83کارگر آهنگرغالم بشارت 38
کارگر کارخانهحسین ظهرابی 129کارگر باطری سازیعلی ملکانی84کارگر جوشکارمحمد فره داغی 39
کارگر کارخانهفردین ظهرابی130کارگر باطری سازیجعفر شایسته85کارگر جوشکارفرهاد بدری 40
کارگر کارخانهفرشید عباس زاده131کارگر باطری سازی افشین نیک پور86کارگر آهنگرمحمد نظام آبادی41
کارگر کارخانهعزیز ممی نژاد132کارگر باطری سازیکامران آشام87رانندهمهدی استیری42
کارگر کارخانهصمد کاسبی 133کارگر تراشکارحسین قلیزاده88آشپزکیومرث امانی43
کارگر کارخانههمراه علی نژاد134کارگر تراشکارآیدین امین پور89کارگر آهنگرحمید امانی44
کارگر کارخانهعلی حسین خادمی 135کارگر تراشکارحمید فیروزی90کارگر مونتاژکار صنعتیاسماعیل امانی45



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
کارگر کارخانهبراتعلی جدی226کارگر کارخانهابراهیم انگوری181کارگر کارخانهبالل امینی136
بیکارحامد جدی227کارگر کارخانهعادل ناظری182کارگر کارخانهخلیل آزاد137
حسابدارنسترن انگوری228کارگر کارخانهرضا نظری183کارگر کارخانهسیامک رحیم پور138
کارگر جوشکارمسعود جلوخانی229کارگر کارخانه کلوچه سازیشهناز اسماعیلی184کارگر کارخانهجعفر چترنور139
کارگر جوشکارولی صفرقلی 230کارگر کارخانه کلوچه سازیشعله پوررمضان185کارگر کارخانهمهدی احمدوند140
کارگر مکانیکعلی میرزابدری231کارگر کارخانه کلوچه سازیناهید فتحی186کارگر کارخانهرضا غفاری141
کارگر ساختمانسهراب بدری232کارگر کارخانه کلوچه سازیزهرا سلیمانی187کارگر کارخانهسیروس گالبی 142
کارگر بلوک زن هادی خرم233کارگر کارخانه کلوچه سازیژیال حیدری188کارگر کارخانهیوسف ولی زاده143
کارگر گچ کارحمزه مرادی234کارگر کارخانه کلوچه سازیآمنه ثفقی189کارگر کارخانهقبله علی تیموری144
کارگر کشاورزیکاظم مرادی235کارگر خیاطیراضیه حمدالهی190کارگر کارخانهغالم عباس معصومی 145
کارگر کشاورزیمیثم مرادی236کارگر خیاطینازنین ایمانی191کارگر کارخانهغریب تتار146
رانندهعارف نجف زاده237کارگر خیاطیمهین پارم192کارگر کارخانهجواد پرند 147
کارگر آهنگرعباسعلی منتظری238کارگر خیاطیاعظم خانی193کارگر کارخانهیوسف پرند148
کارگر آهنگرچنگیز هاشمی239کارگر خیاطیایران ارسالنی194کارگر کارخانهحبیب سبزعلیپور149
کارگر برشکارمحمد بابانیان 240کارگر خیاطیسوسن لطفی195کارگر کارخانهبابک فیضی نیا150
کارگر جوشکارحمید سلمان زاده241کارگر خیاطیحمیده عبدی196کارگر کارخانهجمشید امیریان 151
کارگر جوشکارسلمان سلمان زاده242کارگر خیاطینارگیل پورمند197کارگر کارخانهعوض عباسیان152
کارگر بیکاربهروز گلمحمدی243کارگر خیاطیسکینه رضایی198کارگر کارخانهکامران گلی153
کارمندعلی رضایی244کارگر خیاطیفرحناز تلنگی199کارگر کارخانهسیف اله عبدی فام 154
کارمندمهدی رضایی245کارگرقالی بافیرحیمه رحیم زاده200کارگر کارخانهسهراب تبریزی155
کارمندستار دوستی246کارگرقالی بافیحمیده رحیم زاده201کارگر کارخانههوشنگ نیازی156
کارگر کارخانهعلی گلمحمدی247کارگرقالی بافیزینب شکری202کارگر کارخانهنقی صادقی157
کارگر کارخانهمرتضی گلمحمدی248کارگر آرایشگاهاحترام دریاسر203کارگر کارخانهمحصن جباری158
اپراتور کامپیوتررضا رحمانی249کارگر آرایشگاهنسرین احمدی204کارگر کارخانهقیض اله علیزاده159
کارگر جوشکارهوشنگ رحمانی250کارگر آرایشگاهسعیده عشقی205کارگر کارخانهغالم حیدر حسینیان160
کارگر خدماتجعفر صادقیان251کارگر آرایشگاهشهین رضایی206کارگر کارخانهافشین جدی161
کارگر باطری سازیکاظم رحمتی252کارگر آرایشگاهآذر عبدالهی207کارگر کارخانهعلیرضا مظلومی 162
کارگر ساختمانیغالم رضا مرادی253کارگر آرایشگاهلیال امانی208کارگر کارخانهیاشار حمد الهی163
کارگر ساختمانیرضا حسنی254کارگر آرایشگاهپیمان قهرمان زاده209کارگر کارخانهامیر نژاد محمد علی164
کارگر ساختمانیحسین حسینی 255کارگر بافندگیقیروز نوربخش210کارگر کارخانهمنصور سرنیزه دوست165
کارگر شوفاژ کارعلی حسنی توحید 256منشی مطبزینب نجاری211کارگر کارخانهعباس سرنیزه دوست166
کارمندمجتبی سمیعی257منشیسمیه صفرپور212کارگر کارخانهنادر صادق167
کارگر باطری سازیمرتضی رضوانی258خانه دارمریم جهانگیرزاده213کارگر کارخانهجاوید ذکریا168
کارگر آهنگرمحسن قربانی 259کارگر ویزیتورمحمد قیضی نیا214کارگر کارخانهصمد جاسبی169
کارگر گچ کارحسن طاغونی260کارگر ویزیتوریونس جهانگیر زاده215کارگر کارخانهعسگر محمدی170
کارگر نقاشرضا کاکلی 261کارگر ویزیتوررسول جهانگیرزاده216کارگر کارخانهبیژن محمدی171
کارگر تاسیسات بحرعلی عبیدی262کارگر مکانیکبهنام قهرمان زاده217کارگر کارخانهاله وردی ایمانی172
کارگر تاسیسات حسن شاهی263کارگر نقاشسجاد ارجمند218کارگر کارخانهعسگر ایمانی173
آشپزمحمود رحمانی264کارگر نقاشوحید باقی زاده219کارگر کارخانهتوحید حمدی174
کارمندمحرم دولتی265کارگر شرکت نفتجبار شکری220کارگر کارخانهعلی رنجبری175
کارمندمحمود بابازاده266کارگر دستفروشایرج رحیمی221کارگر کارخانهحجت شکری176
کارگر خیاطفاطمه گنچ آبادی267کارگر صافکاربیژن جدی222کارگر کارخانهمهدی شاکر177
کارگر خدماتحسن پردازش 268کارگر کارخانه   آرش موفقی223کارگر کارخانهداریوش حسینیان178
کارگر چاپهادی امانی269خانه دارمینا جدی224کارگر کارخانهاکبر جعفرنژاد179
کارگر تراشکارمجتبی امانی270خانه دارمعصومه خباز225کارگر کارخانهعسگر ارجمند 180



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
کارگر خدماتمحمد رضا صفری361کارگر تراشکارمحمد کیادوست316کارگر خیاطحسین خالقی271
کارگر خدماتمجید رستمی 362کارگر تراشکارمسعود کمر روستا317کارگر خیاطهوشنگ خالقی 272
کارگر خدماتبهروز اکبری363کارگر تراشکارحسن خدایی318کارگر کفاشعلی مردانی273
کارگر خدماتمهدی اکبری364کارگر تراشکارمحمود جنابی319کارگر بیکارمحمد رضا شاپوری274
کارگر خدماتاحمد طالبی365کارگر تراشکارفیروز یوسف پور320کارگر بیکارحسن شاپوری275
کارگر خدماتفرهاد رادمنش366کارگر آهنگرحسن مرتضی قائم321کارگر تراشکارعوض فدایی276
کارگر خدماترضا عین علی367کارگر آهنگراحمد مرتضی قائم322کارگر بورینگ کارحمزه احمدی277
کارگر خدماتمصطفی مددی368کارگر فرزکارمرتضی والیی323کارگر تراشکارحسن طاهریان 278
کارگر خدماتمجید ترکانی369کارگر فرزکارناصر فرهنگی324کارگر تراشکارعادل هنری279
کارگر خدماتبهمن عیسی نژاد370کارگر تراشکارجعفر شیخی325کارگر شیشه بریبشیر خدایی280
کارگر خدماتحسن تموزی 371کارگر مونتاژکاراحمد دیداری326کارگر شیشه بریحسن خدایی281
کارگر خدماتربابه تموزی 372انباردارشکراله پادیر327کارگر بیکارهاتف خلیلی 282
کارگر خدماتشیرین جدیدی373کارگر آهنگرحمید ولد خانی328کارگر تراشکارموسی الهیاری283
کارگر فنی بابک نوین 374کارگر آهنگرعبداله غیاثی329کارگر بیکاررسول الهیاری284
دانشجولیال دهقان 375کارگر جوشکاراحمد طاووسی330خیاطمنیره دانایی285
دانشجوالوالفضل توسلی فر376کارگر خدمات احمد جریانی331اپراتورمنیژه دانایی286
کارگر کشبافعلی سرلک 377کارگر خدمات شکی کریمی332کارمندحمید دانایی287
کارگر صافکارمهدی فوغیان 378کارگر کارخانهفرشته جوینی333کارگر ویزیتورمحمد دانایی288
کارگر خیاطپیمان نعمتی 379کارگر کارخانهمحمد دهقان334آشپزعبداله دانایی289
کارگر خیاطمهدی ترک 380کارگر کارخانهروح اله فالح335کارگر آهنگررجب یاری290
کارگر جوشکارآرش آقا محمدی381کارگر کارخانهمحمد فالح336کارگر فروشندهاکبر شاهسواری291
کارگر تاسیسات مرتضی عبدالهی 382کارگر کارخانهحسین فالح337کارگر فروشندهخسرو حسابی 292
کارگر تاسیسات فرهاد درویش 383کارگر رنگرزحسین زارع338کارگر جوشکارمنوچهر یاری293
کارگر کفاشناصر اکبری384رانندهدلود زارع339کارگر آهنگرپرویز یاری294
کارگر خدماتمصطفی فشمی 385منشیمریم پیشگاه340کارگر مکانیکناصر یاری295
کارگر خدماتعلی نصیری386کارگر خدمات کمال دهقان341رانندهمحمد یاری296
دانشجونیما باعزم 387کارگر بازنشستهصاحب فالح342رانندهاحمد یاری297
دانشجوعلیرضا عرب388کارگر خدمات عباس محمدی343کارگر پالستیک سازیرسول مردی298
کارگر گلفروشابراهیم محمدی389کارگر پتروشیمیمنصور بشیری344کارگر پالستیک سازیبابک مردی 299
کارگر گلفروشمهدی محمدی 390کارگر پتروشیمیرضا نادری345کارگر کفاشبهرام مردی300
کارگر کارخانهحیدر خانی 391رانندهرضا احمدی346کارگر شهرداریفردین حقی 301
کارگر کارخانهسیامک عباسیان 392آتش نشانناصر منصوری347کارگر شهرداریسجاد حقی 302
کارگر کارخانهفریدون حکیمی 393کارگر از کارافتادهسکینه دهقان348کارگر ساختمانیاحمد حقی 303
کارگر کارخانهفرید قربانی اصل394کارگر برقکار صنعتیرضا حسنی349کارگر آهنگرمقصود مطلوبی 304
کارگر کارخانهسهراب تقی فام 395کارگر ساختمانیاصغر اکبری350کارگر قنادحسین مطلوبی 305
کارگر کارخانهقربانعلی مرادی 396کارگر ساختمانیخداداد سیفی351کارگر خیاطمحرم مطلوبی 306
کارگر کارخانهحسن طهماسبی 397کارگر ساختمانیاسماعیل خالقی352کارگر خیاطشهرام مطلوبی 307
کارگر کارخانهمختار عزیزوند 398کارگر ساختمانیمصطفی خالقی353کارگر کارخانهحمزه حقی 308
کارگر کارخانهاسالم مقدم 399کارگر فروشندهعلی مقیر354کارگر شهرداریایرج حقی 309
کارگر کارخانهولی رجبی 400کارگر فروشندهمسعود بابایی355کارگر شهردارینادر حقی 310
کارگر کارخانهپیران محبی 401کارگر خدمات هادی کرمی356کارگر خدماتعباس حسینی 311
کارگر کارخانهجعفر رجبی 402کارگر خدمات صدیقه محمدی357کارگر شهرداریفرهاد حسینی 312
کارگر کارخانهکیانوش حسنی 403کارگر خدمات مجید مزارعی358کارگر بسته بندیاشرف طاهری313
کارگر کارخانهشاهرخ جدید 404کارگر خدمات مهدی رضیانی359کارگر خدماتعباس طاهری314
کارگر کارخانهعیوض مهری 405کارگر خدمات محسن رضیانی360کارگر آهنگرباقر وطن دوست 315
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کارگر خبازرضا پورسلمان 498کارگر بیکارسیامک داوری452کارگر کارخانهحکمعلی اردبیلی 406
کارگر خبازابراهیم حیدریان499کارگر بیکارصادق داوری453کارگر کارخانهیحیی درنگیان 407
کارگر خبازغالمرضا ستاری500کارگر ساندویچ فروشیرستم صمصامی454کارگر کارخانهمصطفی پرند408
کارگر خبازمنوچهر سعیدی501کارگر لوله سازیمحمد موسوی455کارگر کارخانههوشنگ نیازی409
کارگر خبازباقر بنایی502کارگر شرکت نفتحامد کعبی456کارگر کارخانهرضا روح پرور410
کارگر خبازقربان امینی503کارگر بیکارشکر خدا یاور ساد457کارگر کارخانهتورج قلی زاده411
کارگر خبازعلی امینی504کارگر برقکار صنعتی سیروس حسینی458کارگر کارخانهیونس طاهری412
کارگر خبازمهدی بی غم 505کارگر نقاش بیکارشیر محمد پاپی459کارگر کارخانهابراهیم نجفی 413
کارگر خبازمحسن کریم زاده506مترجم و ویراستارروحی افسر460کارگر کارخانهبهمن کریمی414
کارگر خبازسجاد روانخواه507قالبسازرضا ستاری461کارگر کارخانهامیر عبادی 415
کارگر خبازحسین باقرنژاد508رانندهحمید رضا فراست462کارگر کارخانهنادر پورسلمان416
کارگر خبازحسن باقرنژاد509پژوهشگر و مترجمشهرام شیدایی463کارگر کارخانهجلیل محمود پور417
کارگر خبازعلی باقرنژاد 510تکنیسین بیهوشی نفیسه خیوه464کارگر کارخانهنقد علی صانعی 418
کارگر خبازفرشاد همتی511نویسنده و روزنامه نگارهژیر پالسچی465کارگر کارخانهحمید نادری419
کارگر خبازغزیز چاردولی 512پژوهشگر علیرضا حسنی466کارگر کارخانهجمشید مولودی420
کارگر خبازابراهیم چاردولی513کارگر خودروسازیحاجعلی پیران467کارگر کارخانهبهرام حسینی421
کارگر خبازجواد شفایی514کارگر خودروسازیقاسم پیران468کارگر کارخانهعباس عباسیان422
کارگر خبازنوید عسگرپور515کارگر خودروسازیفرهاد چوبی469کارگر کارخانهاسماعیل تقی زاده423
کارگر خبازاروجعلی رضایی516کارگر خودروسازیمحمد کماسی470کارگر کارخانهرضا بخشی 424
کارگر خبازشمس الدین نبی زاده517کارگر خودروسازیمطلب دوستی471کارگر کارخانهداوود ابراهیمی425
کارگر خبازملک علی عطارزاده518کارگر خودروسازینجات دوستی472کارگر کارخانهفرهاد یوسف زاده426
کارگر خبازسیروس فارضان519کارگر خودروسازیمحمد برجی473کارگر کارخانهمراد قاسمی 427
کارگر خبازفرج فارضان520کارگر خودروسازیهادی اسماعیلی474کارگر کارخانهنجف رحمانی428
کارگر خبازامیر فارضان521کارگر خودروسازیحامد اسماعیلی475کارگر کارخانهشمس الدین رضایی429
کارگر خبازغالمرضا قلی یان522کارگر خودروسازیبابک یگانه476کارگر کارخانهمیر یوسف آموزش430
کارگر خبازسیروس باللی523کارگر خودروسازیسیامک یگانه477کارگر کارخانهبایرام ایماز431
کارگر خبازپرویز باللی 524کارگر خودروسازیجالل ناصری478کارگر کارخانهبایرام قلی باقری432
کارگر خبازرحمان بیگی 525کارگر خودروسازیعلی فرجی479کارگر کارخانهرجب رستم زاده433
کارگر خبازغالم مهردانا526کارگر خودروسازیامیر محمدی480کارگر کارخانهاکبر اسالم بخشی 434
کارگر خبازبایزید غفوری527کارگر خودروسازیاصغر نعمتی481کارگر کارخانهجبرئیل قنبری آذر435
کارگر خبازعطا غفوری528کارگر خودروسازیمسید محمد مظلوم زاده482کارگر کارخانهمیر بابا موسوی436
کارگر خبازخالد قادرپناه529کارگر خودروسازیشاهرخ مروتی483کارگر کارخانهمیرزا علی جعفری437
کارگر خبازاحمد رسولی530کارگر خودروسازیافشین پیمانی484کارگر کارخانهحسن اسدی438
کارگر خبازرضا کریم زاده531کارگر خودروسازیمسیح مسیحا485کارگر کارخانهرشید راشدی439
کارگر خبازحسن عبدی532کارگر خودروسازیمرتضی بهرامی486کارگر کارخانهحسن ارفعی 440
کارگر خبازفریدون پروینی533کارگر خودروسازیرضا انوشه487کارگر کارخانهمهرور رحیم پور441
کارگر خبازعلی رحمانی534کارگر خودروسازینوید488کارگر کارخانهالهوردی رحیمیان442
کارگر خبازفاروق احمدی535کارگر خودروسازیاژدر پورجهانی489کارگر کارخانهحسن سرابی443
کارگر خبازمحمود صادقی 536کارگر خودروسازیمحسن مرادی490کارگر شرکت نفتعبدالحسین باوی پور444
کارگر خبازاحمد احمدی537کارگر خبازمهدی محمدی491کارگر مکانیک ماشین های سنگینعلی حسین نوروزی 445
کارگر خبازمحمد رحمانی538کارگر خبازحسن محمدی492کارگر کارخانهمحمد علی بهادری446
کارگر خبازعطا محمودی539کارگر خبازاسکندر محمدی493کارگر کارخانهرضا بهداروند 447
کارگر خبازشاهو رحمتی 540کارگر خبازقادر محمد پور494کارگر آرایشگاهعلی خداوردی448
کارگر خبازسید انور معطر541کارگر خبازحجت محمد پور495راننده تراکتورعلی محمد ساالری449
کارگر خبازابوبکر آزادی خواه542کارگر خبازحسن نقی نژاد496کارگر شرکت نفتعلی باز ساالری450
کارگر خبازحامد بیخانی543کارگر خبازعادل نقی نژاد497کارگر کارخانهسهراب داوری451
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کارگر خبازصابر بردبار634کارگر خبازسید هیرش حسینی589کارگر خبازمحمد شریفی 544
کارگر خبازفرهاد سعیدپور635کارگر خبازصالح سیامکی590کارگر خبازخالد بیخانی545
کارگر خبازغالم رضا قادری636کارگر خبازایرج محمدی591کارگر خبازعمر آمانی546
کارگر خبازرسول صدقی صاحب637کارگر خبازناصر سیامکی592کارگر خبازعلی حبیبی پور547
کارگر خبازمنصور صدقی صاحب638کارگر خبازمحمد حسینی سیامکی593کارگر خبازعطا سلیم زاده548
کارگر خبازمصطفی نیک نام 639کارگر خبازمحمد عزیزی594کارگر خبازاحمد کریمی 549
کارگر خبازاحمد قادرپناه640کارگر خبازسید ابراهیم حسینی595کارگر خبازمحمد کریمی 550
کارگر خبازشهاب مرادویسی641کارگر خبازخالد کرده برده زردی596کارگر خبازمحمد آمانی551
کارگر خبازخلیل جهرمی642کارگر خبازرزگار توکلی597کارگر خبازفرهاد رستمی 552
کارگر خبازحسین خسروی643کارگر خبازسید مسعود قیصریان598کارگر خبازعبداله رمضانی553
کارگر خبازحسین بدیعی644کارگر خبازجلیل حسنی599کارگر خبازخالد شکره پور554
کارگر خبازرضا اسماعیلی645کارگر خبازعطا کرمی600کارگر خبازمحمد خاتونی555
کارگر خبازاحمد راسته646کارگر خبازاقبال صالح زاده601کارگر خبازامجد محمدزاده556
کارگر خبازامین کرمی647کارگر خبازاحمد کرمی602کارگر خبازحسین احمدی557
کارگر خبازفرشاد اکبری648کارگر خبازابراهیم احمدی603کارگر خبازخبات کریمی558
کارگر خبازطه رضائی649کارگر خبازمجید گلستانی604کارگر خبازمحمد صالح احمدی559
کارگر خبازعبداله سینه جانی650کارگر خبازرسول فیض الهی605کارگر خبازابراهیم احمدی560
کارگر خبازآرمان رضایی651کارگر خبازحسین احمدیان606کارگر خبازعلیرضا قادری561
کارگر خبازعثمان عزیزی652کارگر خبازسامان خادی607کارگر خبازابوبکر یوسفی پور562
کارگر خبازناصر دادپرور653کارگر خبازعلی محمدی608کارگر خبازعلی لطفی563
کارگر خبازمحمد بهرامی654کارگر خبازغالم رضا شجاعی609کارگر خبازعلیرضا سلیمی564
کارگر خبازایوب اسماعیلی655کارگر خبازخالد رحیمی610کارگر خبازمحمد رحیم پور565
کارگر خبازپیمان بروجردی656کارگر خبازانور اقبالی611کارگر خبازباقی مولودی566
کارگر خبازمحمد صالح رشید زاده657کارگر خبازمهدی انوری612کارگر خبازاقبال بابائیان 567
کارگر خبازمصطفی عبدیانی658کارگر خبازهادی علیپور613کارگر خبازعباس امیرخانی568
کارگر خبازمحمد صالح کیکاوسی659کارگر خبازمحمد رشیدی614کارگر خبازاحمد نوذری 569
کارگر خبازرسول وطن خواه660کارگر خبازحسن شکری615کارگر خبازفرهاد رسولی570
کارگر خبازجمال فرج زاده661کارگر خبازمحمد محمد پور616کارگر خبازبافی منصوری571
کارگر خبازوفا الیاسی662کارگر خبازحسن محمد زاده617کارگر خبازحامد عزیزیان572
کارگر خبازحامد رحیمی663کارگر خبازعابد ملکی618کارگر خبازابراهیم نوذری573
کارگر خبازحامد مصطفائی664کارگر خبازرئوف رست619کارگر خبازمصطفی علی زاده574
کارگر خباززاهد محمدی665کارگر خبازامید سعیدی620کارگر خبازعثمان مرادی575
کارگر خبازطاهر محمدی666کارگر خبازمحمد امین خاصی621کارگر خبازداود مرادخانی576
کارگر خبازحسین جبرئیلی667کارگر خبازعلی عبدیان622کارگر خبازمحمد صالح ریشه صاحب577
کارگر خبازمال هادی غفوری668کارگر خبازبرهان حسینی623کارگر خبازحسین پوریان578
کارگر خبازامیر عبدی669کارگر خبازعباس قاسمی624کارگر خبازآروین پوریانی579
کارگر خبازوفا اسعدزاده670کارگر خبازسواره محمد زاده625کارگر خبازآزاد صالح پور580
کارگر خبازابراهیم حق بین671کارگر خبازیحیی کریمی626کارگر خبازاحمد احمدی581
کارگر خبازفارس مرادی672کارگر خبازرسول کریمی627کارگر خبازسید عطا حسینی582
کارگر خبازمحمد کریمی673کارگر خبازجمال بهرام پور628کارگر خبازاحمد حسین زاده 583
کارگر خبازآزاد صالح پناه674کارگر خبازعماد رعدی629کارگر خبازمحمد مسگری584
کارگر خبازاحمد اسفندیاری675کارگر خبازحسن سلیمی630کارگر خبازحسن خانزادی585
کارگر خبازخالد ادهمی 676کارگر خبازکمال مرادی631کارگر خبازلقمان حسینی586
کارگر خبازانور ادهمی677کارگر خبازیحیی میزایی632کارگر خبازآزاد حسینی587
کارگر خبازرضا ادهمی678کارگر خبازرضا بارسا633کارگر خبازکمال حسینی588
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کارگر خبازعزیز مروتی769کارگر خبازمحمد ابراهیمی724کارگر خبازبهاالدین حسینی679
کارگر خبازسعید قادری770کارگر خبازخلیل عیدی725کارگر خبازفرید مکائیلی680
کارگر خبازحسین حسین نژاد771کارگر خبازمسعود قیصریان726کارگر خبازایرج یاسینی681
کارگر خبازمحمد رضا زاده772کارگر خبازصالح الدین رحمتی727کارگر خبازاحمد اسماعیل زاده682
کارگر خبازاقبال کریم زاده773کارگر خبازمحمد سعیدی728کارگر خبازماجد قادری683
کارگر خبازاقبال اسماعیلی774کارگر خبازفاروق توری729کارگر خبازجمال عبدیان684
کارگر خبازآزاد مرادی775کارگر خبازجعفر لحاظی730کارگر خبازجمال حسینی685
کارگر خبازاقبال صالحی776کارگر خبازاحمد محمد کریمی731کارگر خبازامیر علی نژاد 686
کارگر خبازمنصور صالحی777کارگر خبازاحمد فرجی732کارگر خبازناصر فتحی سقزی687
کارگر خبازمنصور اکبری778کارگر خبازعلی نصرالهی733کارگر خبازحسن حمه علی پور688
کارگر خبازمحمد اکبری779کارگر خبازفرشاد حسینی734کارگر خبازخالد صفری689
کارگر خبازسیدعطا حسینی780کارگر خبازیحیی کریمی735کارگر خبازمحی الدین پورکریم690
کارگر خبازکاوه احمد پور781کارگر خبازعلی شاویسی736کارگر خبازکامل محمدزاده691
کارگر خبازابراهیم فالح دوست 782کارگر خبازمحمد شاویسی737کارگر خبازمحمد صالح محمدی692
کارگر خبازغفور حسن پور783کارگر خبازمحسن مجیدزاده738کارگر خبازماجد ملکی693
کارگر خبازصالح زندی پور784کارگر خبازرضا ابن خیاط739کارگر خبازابراهیم محمدی694
کارگر خبازابراهیم نوری785کارگر خبازرضا محمدی740کارگر خبازرضا اسماعیلی695
کارگر خبازبهاالدین جهانی786کارگر خبازانور حیاتی741کارگر خبازمحمد بهرامی696
کارگر خبازرضا محمودی787کارگر خبازمصطفی رحیمی آذر742کارگر خبازعبدالحمید سلیمی697
کارگر خبازاسماعیل احمدپور788کارگر خباززاهد ورانی743کارگر خبازجمال آگاه698
کارگر خبازاحمد احراری789کارگر خبازسامان خلوصی744کارگر خبازمحمد رحیم مرادویسی699
کارگر خبازحسین سعیدزاده790کارگر خبازهیوا سپانی جانی745کارگر خبازعلی رسولی700
کارگر خبازکامران احمدی791کارگر خبازطیب رجب سرا746کارگر خبازخالد رشیدی701
کارگر خبازعثمان کریم پورفرنر792کارگر خبازمحمد رحیم حسینی747کارگر خبازرحیم میرزایی702
کارگر خبازحامد کریمی793کارگر خبازعبداله رایزن748کارگر خبازمهدی شیخ جاوید703
کارگر خبازکامل صابری794کارگر خبازحسین احمدی749کارگر خبازعادل الیاسی704
کارگر خبازهادی رضازاده795کارگر خبازعلی ابراهیم نژاد750کارگر خبازعباس الیاسی705
کارگر خبازمحمد محمدی796کارگر خبازآزاد رضاپور751کارگر خبازمحمد خدامرادی706
کارگر خبازغریب سلیم پور797کارگر خبازمحمد میهن دوست752کارگر خبازمسعود نصرالهی707
کارگر خبازکریم محمدی798کارگر خبازمحمد صالح جراحی753کارگر خبازآزاد حلیمی708
کارگر خبازمحمد عارفی799کارگر خبازحسن نصری754کارگر خبازعلی گلی709
کارگر خبازسید کامل حسینی800کارگر خبازاسماعیل بادساز755کارگر خبازمالنصرالدین کریمی710
کارگر خبازحسین علیزاده801کارگر خبازابوبکر مجیدی756کارگر خبازعلی زارعی711
کارگر خبازناصر احمدزاده802کارگر خبازعلی گل افروز757کارگر خبازبهمن نیک سرشت712
کارگر خبازحسین بهرامی803کارگر خبازعلی جلیلی758کارگر خبازهادی احمدی713
کارگر خبازعالالدین پهلوانی804کارگر خبازعبدالحمید مرادویسی759کارگر خبازمظفر شیدا714
کارگر خبازساالر قاسمی805کارگر خبازسلیمان ابراهیم نژاد760کارگر خبازمحی الدین محمودی715
کارگر خبازحسن بهرامی806کارگر خبازطاهر فتحی زاده761کارگر خبازسید انور حسینی716
کارگر خبازسید خلیل محمدیان807کارگر خبازمسعود توحیدی762کارگر خبازرئوف قیاسی717
کارگر خبازاحمد کاک الهی808کارگر خبازعلی اسماعیلی763کارگر خباززاهد میرزایی718
کارگر خبازعباس محمدپور809کارگر خبازعبدالخالق سلطانی764کارگر خبازمحی الدین حبیبی719
کارگر خبازاحمد امنبان810کارگر خبازپرویز سلطانی765کارگر خبازابوبکر طوفانی720
کارگر خبازحبیب اله شریفی811کارگر خبازمظفر سلطانی766کارگر خبازانور حسن پور721
کارگر خبازبهاالدین حسینی812کارگر خبازطاهر سلطانی767کارگر خبازصالح عطوفی722
کارگر خبازسید صالح الدین محمودی813کارگر خبازمحمد سلطانی768کارگر خبازصالح الدین فتحی723
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کارگر خبازایوب بحری904کارگر خبازرحمان میرزایی859کارگر خبازبهزاد رشیدزاده814
کارگر خبازرشید محمدی905کارگر خبازسیروان باغبانی860کارگر خبازمحمد علی کریم زاده815
کارگر خبازجالل حسینی906کارگر خبازشهرام محمدی861کارگر خبازعبداله محمودی816
کارگر خبازعلی رسولی907کارگر خبازسالم فاروقی862کارگر خباززاهد زیوه ای817
کارگر خبازرامین محمودی908کارگر خبازبهروز کریمی863کارگر خبازعادل قادری818
کارگر خبازرحمان عزیزی909کارگر خبازاسماعیل امین پور864کارگر خبازحسن امینی819
کارگر خبازعلی رحیمی شیوتو910کارگر خبازرحمان احمدی865کارگر خبازکامیل رشیدی820
کارگر خبازعلی حسینی911کارگر خبازمظفر احمدی866کارگر خبازجمال امینی821
کارگر خبازاحمد حبیب زاده912کارگر خبازسالم حسین نژاد867کارگر خبازبهروز همایونی822
کارگر خبازناصر عنایتی باشبالغ913کارگر خبازفواد حسینی868کارگر خبازکمال فتحی 823
کارگر خبازمحمد صالحی914کارگر خبازتوفیق حیدری869کارگر خبازجمال فتحی824
کارگر خبازعطا همتی915کارگر خبازعبدالحمید نانوازاده870کارگر خبازعبدل مرادپور825
کارگر خبازرضا زارعی916کارگر خبازکاوه محمدی871کارگر خبازاحمد مرادپور826
کارگر خبازحسین احمدپور917کارگر خبازخبات محمودزاده872کارگر خبازعبداله رحیمی827
کارگر خبازخالد رحمان پور918کارگر خبازرشید قربانی873کارگر خبازانور رحمانی828
کارگر خبازمحمد احمدنژاد919کارگر خبازعباس کریمی874کارگر خبازرزگار رحمانی829
کارگر خبازمرتضی غفاری920کارگر خبازاحمد کریمی875کارگر خبازحامد مصطفایی830
کارگر خبازفایق سهرابی921کارگر خبازرفیق کریمی876کارگر خبازمحمد صدیق احمدیان831
کارگر خبازحمید قرآنی922کارگر خبازابراهیم مردوخی877کارگر خبازماجد مصطفایی832
کارگر خبازمحمد اسکندری923کارگر خبازجالل فرج زاده878کارگر خبازعلی میرزایی833
کارگر خبازمحمد قمرپور924کارگر خبازکیوان عبدی پور879کارگر خبازفرهاد میرزایی834
کارگر خبازقادر احمدنژاد925کارگر خبازکامران عبدی پور880کارگر خبازحسین میرزایی835
کارگر خبازفاروق شکری926کارگر خبازهیمن حسینی881کارگر خبازنادر میرزایی836
کارگر خبازرضا قاسم زاده927کارگر خبازمحمد یادگاری882کارگر خبازکاوه احمدی837
کارگر خبازحسین رسول زاده928کارگر خبازسلیمان فرجی883کارگر خبازحسین سعیدی838
کارگر خبازاسماعیل فیاضی929کارگر خبازمحمود شهرامی884کارگر خبازخالد مصطفوی839
کارگر خبازفخره محمد امینی930کارگر خبازعلی رحمانی885کارگر خبازسالم سعیدی840
کارگر خبازجالل شیخ چوپانی931کارگر خبازابراهیم صفوی886کارگر خبازرضا سعیدی841
کارگر خبازرحیم احمدی932کارگر خبازخالد صفوی887کارگر خبازکیومرث سعیدی842
کارگر خبازکاوه قهرمانی933کارگر خبازمحمود سلیمانی888کارگر خبازطاهر سعیدی843
کارگر خبازحسین کاکی934کارگر خبازفریدون فرج زاده889کارگر خبازمحمود امانی844
کارگر خبازسید محمد حسینی935کارگر خبازحسن حسن زاده890کارگر خبازحسن امانی845
کارگر خبازجمال قاسمی936کارگر خبازساسان غریبی891کارگر خبازرحمان مرتضایی846
کارگر خبازطاهر بستامی937کارگر خبازمحمود پرستار892کارگر خبازیحیی لطفی847
کارگر خبازحسن احمدی938کارگر خبازفخرالدین ناصری893کارگر خبازسید حیدر حمزه ای848
کارگر خبازمولود رحمانی939کارگر خبازمحمد گل محمدی894کارگر خبازوفا خاتونی849
کارگر خبازخسرو اسماعیل پور940کارگر خبازسلیمان محمودی895کارگر خبازحسین عمیدی850
کارگر خبازعبدالحمید توحیدی941کارگر خبازرحمان رسولی896کارگر خبازمحمد کریم علیپور851
کارگر خبازکریم فرج پور942کارگر خبازکاوه جعفری897کارگر خبازمحمد محمدی852
کارگر خبازجمال محمد امین آذر943کارگر خبازسیروان کریمی898کارگر خبازیحیی عمیدی853
کارگر خبازاحمد مصطفا غزیز944کارگر خبازسلیمان پرسته899کارگر خبازعبداله بیخانی854
کارگر خبازبهمن کیکاوس945کارگر خبازمسعود رحمانی900کارگر خبازمحمدرسول رسولی855
کارگر خبازارسالن عباس946کارگر خبازکمال عبدیان901کارگر خبازحسن شکری856
کارگر خبازحسن فقه 947کارگر خبازفواد احمدی902کارگر خبازمراد ویسی857
کارگر خبازعمر نبوی948کارگر خبازجلیل ویسی903کارگر خبازحسین حبیبی858
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کارگر خبازثمین حسینی1041کارگر خبازرحمت خسروی995کارگر خبازابوبکر شریفیان 949
کارگر خبازایرج برازی1042کارگر خبازعیسی موالیی996کارگر خبازعلی امین زاده950
کارگر خبازحامد برازی1043کارگر خبازمحمد رضا کریمی997کارگر خبازعلی مجیدی951
کارگر خبازعارف فالحی1044کارگر خبازجلیل سیفی998کارگر خبازطاهر جوانمردی952
کارگر خبازهوشنگ خالدی1045کارگر خبازصدیق سیفی999کارگر خبازکریم فاتحی953
کارگر خبازایوب رشیدی1046کارگر خبازفرهاد دستگوین1000کارگر خبازعثمان کندمی954
کارگر خبازبهروز محمدپناه 1047کارگر خبازامید دستگوین1001کارگر خبازفواد محمدی955
کارگر خبازکورش ولی محمدی1048کارگر خبازهیوا رمضانی1002کارگر خبازعمر عبداله زاده956
کارگر خبازکمال فیضی1049کارگر خبازکاوه رمضانی1003کارگر خبازسید جمیل حسینی957
کارگر خبازفرهاد عبدالهی1050کارگر خبازداود بیابانی1004کارگر خبازسید شریف حسینی958
کارگر خبازرامین نصرتی1051کارگر خبازسعید بیابانی1005کارگر خبازفارس حسینی959
کارگر خبازفرق زمانی1052کارگر خبازحامد میرزایی1006کارگر خبازرسول مسعودی960
کارگر خبازنصراله صادقی1053کارگر خبازجمیل چوپانی1007کارگر خبازرئوف حیدری961
کارگر خبازطه ابراهیمی1054کارگر خبازدلیر رضایی1008کارگر خبازخالد جاللی962
کارگر خبازمظفری فتحی1055کارگر خبازنادر مرادی1009کارگر خبازهیوا محمودی963
کارگر خبازمنصور عصمتی1056کارگر خبازسعدی چوپانی1010کارگر خبازفرهاد مسعود964
کارگر خبازبهزاد عصمتی1057کارگر خبازیحیی مرادی1011کارگر خبازبهروز صوفی965
کارگر خبازمظفر عصمتی1058کارگر خبازناصر مرادی1012کارگر خبازابراهیم کریمی966
کارگر خبازناصر میرزایی1059کارگر خبازجمال رشیدی1013کارگر خبازحیدر حسینی967
کارگر خبازهادی عبدی1060کارگر خبازمادح میرزایی1014کارگر خبازعیسی کریمی968
کارگر خبازجالل ولیعتی1061کارگر خبازسالم میرزایی1015کارگر خبازصدیق مصطفایی969
کارگر خبازسیروان کرمی1062کارگر خبازعثمان میرزایی1016کارگر خبازصابر محمد زمانی970
کارگر خبازعطااله امانی1063کارگر خبازسید نظام زمانی1017کارگر خبازابراهیم حسنی971
کارگر خبازجالل حیدری1064کارگر خبازفاروق خانی1018کارگر خبازمنوچهر خانی972
کارگر خبازکیم سلطانی1065کارگر خبازفایق خانی1019کارگر خبازآرام مرادی973
کارگر خبازانور خدامرادی1066کارگر خبازمسلم شهسواری1020کارگر خبازراشد حمیدی974
کارگر خبازبهزاد کندائی1067کارگر خبازسعدی شهسواری1021کارگر خبازابراهیم صالحی975
کارگر خبازجمیل صبحانی1068کارگر خبازمولود گلی1022کارگر خبازصالح محمدیان976
کارگر خبازمحمد صالح سواری1069کارگر خبازایوب شهسواری1023کارگر خبازنعمان عثمانی977
کارگر خبازفواد امیری1070کارگر خبازرضا بابامرادی1024کارگر خبازحیدر صالحی978
کارگر خبازفاضل مجیدی1071کارگر خبازپرویز بابامرادی1025کارگر خبازکمال سعیدی979
کارگر خبازعثمان صنیعی1072کارگر خبازرضا صدری1026کارگر خبازحسن خالدی980
کارگر خبازکاوه مجیدی1073کارگر خبازانور مصطفایی1027کارگر خبازمهدی فاروقی981
کارگر خبازجالل روحی1074کارگر خبازاحمد مرادویسی1028کارگر خبازفاروق مروتی982
کارگر خبازساالر سهرابی1075کارگر خبازمحمد سعید نادری1029کارگر خبازمحمد محمودزاده983
کارگر خبازآزاد سهرابی1076کارگر خبازشاهو بهرامی1030کارگر خبازجلیل رمضانی984
کارگر خبازفرج مرادی1077کارگر خبازعباس بهرامی1031کارگر خبازمهدی زارعی985
کارگر خبازمحمد اکبرلطفی1078کارگر خبازمهدی یاصر1032کارگر خبازیداله کمانگر986
کارگر خبازخالد امجدی1079کارگر خبازانور محمدی1033کارگر خبازمحمد صفایی987
کارگر خبازآزاد سروش1080کارگر خبازمحمد سعید فتحی1034کارگر خبازخالد صفایی988
کارگر خبازمنصور نادری1081کارگر خبازمحمد رئوف فتحی1035کارگر خبازامیر صادقی989
کارگر خبازسعدی آقایی1082کارگر خبازمحمد رئوف مولودی1036کارگر خبازسید نادر شیخ احمدی990
کارگر خبازعابد حسین پناهی 1083کارگر خبازفواد محمدی1037کارگر خبازمختار رشیدی991
کارگر خبازحامد حسین پناهی1084کارگر خبازهادی ترابی1038کارگر خبازمحسن خانی992
کارگر خبازعبداله صادقی1085کارگر خبازفرهاد روخوش1039کارگر خبازداود احمدی993
کارگر خبازفرزاد رضایی1086کارگر خبازیاقوب یاری1040کارگر خبازمحمد رستگار994
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کارگر فاتح رحمان پور1179ایزوگام کارجلیل رسول نژاد1133کارگر خبازعیزت اله محمدی1087
کارگرمحمد حسن پور1180کارگرمحمد فواد کریمی1134کارگر خبازسیف اله محمدی1088
کارگرابراهیم مرادی1181رانندهعثمان حسینی1135کارگر خبازفرهای حبیبی1089
کارگرعلی محمدی1182محصلآرام مراد نژاد1136کارگر خبازاحمد غالمی1090
کارگرصالح احمدی1183کارگرمحمد امینیان1137کارگر خبازانور گلستانی1091
کارگرسعید محمدی1184کارگراسماعیل امین پور1138کارگر خبازکمال مرادی1092
کارگراحمد محمدی1185محصلمسعود هنرور1139کارگر خبازناصر امیری1093
کارگرحسن کریم زاده1186کارگر ساختمانیمحد محمدی1140کارگر خبازانور اصغری1094
کارگرعثمان شکری1187کارگرعلی امین زاده1141کارگر خبازادریس فیض الهی1095
کارگرصالح شه محمدی1188آزادباقی میری1142کارگر خبازایرج رحمتی1096
کارگرابراهیم کاکه برا1189کارگر مکانیک مادح یوسفی1143کارگر خبازحامد مرادی1097
کارگرانور مرادی1190محصلعطا فالحی1144کارگر خبازاسماعیل کریمیان 1098
کارگرمحمد فالحی1191کارگررضا کریم زاده1145کارگر خبازپیمان دست خوش1099
کارگرعمر محمدپناه1192کارگرشاهو میرزایی1146کارگر خبازجالل دست خوش1100
کارگرعلی سعیدزاده1193محصلساالر قاسمی1147کارگر خبازجمال دست خوش1101
کارگرعثمان شریفی1194کارگرماجد خندانی1148کارگر خبازسید حبیب اله قیصری1102
کارگرمحمد شریفی1195خانه دارهاجر امینی1149کارگر خبازعبداله جاللی1103
کارگررئوف جاللی1196کارگرمحمد امین خاصی1150کارگر خبازولی غفوری1104
کارگرصالح نیک روش1197رانندهرضا آگاه1151کارگر خبازناصر امینی1105
کارگرعمر حسینی1198کارگرمحمد جهانی1152کارگر خبازعزیز عباسی1106
کارگرکریم نیک روش1199کارگربهروز جاللی1153کارگر خبازحسن عباسی1107
کارگرسید حسن حسینی1200کارگرایوب اسماعیلی1154کارگر خبازاسعد مرادی1108
کارگرعبداله بهرامی1201رانندهعطا حسینی1155کارگر خبازکاوه امین زاده1109
کارگرسعید بهرامی1202کارگررشید احمدی1156کارگر خبازاردشیرقادری1110
کارگرمحمد احمدی1203رانندهکمال مصطفایی1157کارگر خبازانور علیخانی1111
کارگرشریف حسن پور1204کارگرمحمد پورکریم1158کارگر خبازمحمد برادبیگی1112
کارگرحسن حسن نژاد1205کارگراحمد ستاره1159کارگر خبازرسول سلیمانی1113
کارگرکیوان رحمان پور1206کارگررضا ادهمی1160کارگر خبازاحمد رستمی1114
کارگرعبداله فیضی1207رانندهاسعد مصطفوی1161کارگر خبازجالل رسول زاده1115
کارگراحمد یوسفی1208معلم بازنشستهعمر حسن پور1162کارگر خبازمحمد ماملی 1116
کارگرعطا غوثی1209کارگرابراهیم ملک پور1163کارگر خبازسالم حسینی1117
کارگرخالد غوثی1210خانه دارشهال پویایی1164کارگر خبازمحمود حسین زاده1118
کارگررضا فاطمی1211کارگر ایرج رضاییان1165کارگر خبازمحی الدین کاکه1119
کارگرکریم قادری1212خانه دارنشمیل امین پور1166کارگر خبازجعفر محمد نژاد 1120
کارگریوسف رحمانی1213کارگرمنصور صالحی1167کارگر خبازعباس صالح زاده1121
کارگرعلی احمد پناه1214کارگرمجید لطفی1168کارگر خبازمصطفی صالح پور1122
کارگرحسن خضری1215کارگرابراهیم  1169کارگر خبازعثمان نجاری1123
کارگرشیرکوه محمدیان1216کارگرناصر مرادخانی1170کارگر خبازخالد سواره1124
1171Sکارگر خبازحسین عزیزپور1125 کارگرحسین احمدپور1217کارگرمحمد
کارگرمحمود بهرامی1218کارگرمسعود رضایی1172کارگر خبازلقمان فالحی1126
کارگرحسن بهرام پور1219کارگرهادی باستان1173کارگر خبازعلی الیاسی1127
کارگرکریم فالحی1220رانندهخلیل1174کارگر خبازمحمد گودرزی1128
کارگرمنصور کریم زاده1221کارگرعلی شکری1175کارگر خبازبهزاد صحرایی1129
کارگرناصر محمدی1222کارگرمحمد کریمی1176کارگرمحمد صالح قاسمی1130
کارگرحسین شریفی1223کارگرعباس1177دیپلمه بیکارکاوه محمدی1131
کارگریاسین غفوری1224کارگرکمال احمدزاده1178کارگرفواد حاج مرادی1132



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
آزادکامل مصطفوی1317آزادنجم الدین توکلی1271کارگر تاسیساترامین احمدی1225
آزادفرزاد ولی1318آزادصالح خالقپناه1272کارگر تاسیساتشاروخ احمدی1226
کارگر آرایشگاهاحمد الهی1319آزادمحسن کرمی1273کارگر ساندویچینوذر کریمی1227
رانندهنادر جونمردی1320آزادآرام کریم زاده1274خانه داررابعه کریمی1228
محصلکیوان سلیمانیان1321جوشکارشورش امیری1275کارگر کارخانهمحمد محمدی1229
کارگرمحمد سلیمانیان1322دانشجوآرزو شیخی1276کارگر کارخانهمحمود فرج زاده1230
کفاشعثمان فالحی1323جوشکاررحمت دورخ1277کارگرکامران عبدیان1231
رانندهحسن رشیدپور1324جوشکارعلی مهاجری1278کارگر ساختمانیمحمد رحمانی1232
کارگرعطا پروینی1325کارگرمحمد محمدی1279کارگر ساختمانیفاروق کریم زاده1233
خانه دارپروان پروینی1326مهندس هیرش تاجیک1280خانه دارفاطمه احمدی1234
کارگرمحمد عالی1327کارگرحسین احمدی1281آزاداکو صالحی1235
محصلزانا محمدی1328خانه دارریجان فقه سلیمانی1282آزادزاهد صالحی1236
محصلعادل پروینی1329کارگرانور عزیزی1283گچ برحسن رنجبر1237
کارگرجمیل صادقی1330کارگرعلی صالحی1284کارگر نما کارطالب صالحی1238
خانه دارمرضیه سلیمیان 1331کارگر کشاورزانور یعقوبی1285سرباززانیار وکیلی1239
خانه دارفوزیه سلیمیان1332جوشکارآزاد صالح زاده1286آزادمهدی غفوری1240
رانندهرئوف سلیمیان1333خانه دارمهناز عزیزی1287آزادارسطو توحیدی1241
خانه دارکبرا محمدی1334جوشکارعلی رشیدی1288کارگریاسین کنعانی1242
خانه دارنهیه محمدی1335کارگر کشاورزرئوف احمدی1289کارگرریبوار لطیف پور1243
خانه دارخمار صادقی1336کارگرعلی صادقی1290کارگرسید محمد حسینی1244
خانه دارگلناز صادقی1337کارگر کشاورزحسن یاوری1291کارگرصالح صالحی1245
محصلمهدی کریمی1338کارگر کشاورزمحمد احمدی1292جوشکارکاوه غنچه ای1246
خانه داربیان پروینی1339کارگررشید حسینی1293آزاددیاکو صالحی1247
خانه دارصغرا حسین علی1340کارگرحامد حسینی1294آزادجنات کریمی1248
خانه دارثویبه محمدی1341رانندهسلیمان محمدی1295آزادشنو حمیدی1249
کارگراحمد کریمی1342ورزشکارحامد پروینی1296آزادساسان طیفوری1250
کارگر تاسیسات بختیار رسولی1343ورزشکارفرزاد جاللی1297کارگرشورش خوشبخت 1251
خانه دارگلباغ رسولی1344ورزشکاراسعد رحیم پناه1298گچ برهادی صالحی1252
بازنشستهمحمد رسولی1345رانندهامیر سلیمیان1299خطاطمحمد ملکی1253
بازنشستهشهین صادقی1346کارگرانور سلیمیان1300کارگر تاسیساتعباس صفری1254
کارگرلقمان محمدی1347جوشکارشورش تیموری1301کارگرکیومرث رنجبر1255
کارگر کارخانهمحمد صالحی1348ینگاهآزاد جوانمردی1302آزادآرش کارساز1256
کارگرباقی صالحی1349رانندهامید یاسمنی1303بزازنوید شامحمدی1257
کارگریوصف پورمراد1350کارگر کشاورزصالح محمودی1304محصلفریاد شکری1258
کارگراقبال سبکبار1351کارگر کشاورزکریم پریش1305کارگرفرهاد عزیزی1259
خانه دارقاطمه شیخ شریفی1352عکاسشورش مرادی1306کارگرحسین شاه محمدی1260
رانندهحسین شورش1353کارگرکامل صادقی1307کارگرآزاد حسینی1261
کارگرخبات فیض الهی1354کارگر ساختمانیحیدر علیاری1308آزادفایق حسینی1262
کارگررسول محمدی1355ورزشکارحسین رشیدپور1309آزادهیوا محمدی1263
کارگر کارخانهرحمان محمدی1356آزادسید بهاالدین حسینی1310دانشجوماجد محمد امینی1264
کارگراحمد محمدی آیچی1357کارگر خدمات کامل مرتضوی1311آزادجلیل بیخانی1265
رانندهعبداله رضایی1358نجاراسماعیل زارعیان1312آزادسامان نیک دین1266
رانندهشادی  کریمی1359محصلعباس پروینی1313آزادآزاده وکیلی1267
خانه دارنرمین کریمی1360خانه دارشهین پروینی1314آزادخالد صالح زاده1268
رانندهرحمان عبداله زاده1361محصلجمال پروینی1315آرایشگرجلیل صالح زاده1269
برقکارخالد احمدی1362محصلعبداله عبدی1316آزادلقمان محمدی1270



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
مکانیکخالد احمدی1455کارگرمنوچهر رحمان وند1409پرستارشهاب  رحمانی1363
مکانیکرضا احمدی1456برقکارابراهیم فتاحی1410معلممحمود عزیزی1364
مکانیکعطا احمدی1457کارمندشاهین شاهرودی1411کارگر ساختمانیفرج کریم زاده1365
کارگرمنصور سیامکی1458خانه دارنازدار کاکی1412پرستارزهرا کریم زاده1366
خانه داررعنا مجیدی1459کارگرصالح فتحی1413خانه دارفرزانه رحیمی1367
کارگرخالد حسن پور1460معلم رستم خدایاری1414رانندهرسول فرج زاده1368
کارگرحسام حسینی1461کارگر سنگبریمحمود عزیزی1415کارگررحیم خسروی1369
کارگرحسین کدخدایان1462کارگر شهرداریپارسا فرجی1416کارگر ساختمانیحسین احمدی1370
کارگرمحمد صالح قلعه 1463کارگرفایق سعیدیانی1417کارگر ساختمانیعبداله سلیمی1371
کارگرلقمان امینی1464آزادشاهو قربانی1418کارگرنبی خانزادی1372
کارگرکریم رحیم زاده1465نقاشمحمود رسولی1419کارگر شهرداریحسین رحیمی1373
کارگرعزیز قلعه1466کارشناس لقمان مهری1420منشینشمیل نوجوان1374
کارگرمنوچهر والیی1467کارگر کشاورزیمحمد مرتضی احمد آباد1421دانشجوچاوه کریمان1375
کارگرعطا یوسف زاده1468کارگرعبداله مرتضی احمد آباد1422کارگر ساندویچیبختیار فرج زاده1376
کارگرحسین رحمانی1469منشیسروه کمالی1423خانه دارعایشه محمدی1377
کارگرسعید عبدی1470کارگر آرایشگاهکریم رضایی1424کارگر بیمارستانعلی حسن زاده1378
کارگرعلی ایمانی1471کارگر مکانیکخالد شاهی1425کارگر سنگبریحامد محمدی1379
کارگر ساختمانیحسن شریف زاده1472آزادرحمان فالح1426کارگر ساختمانیرضا رضازاده1380
کارگرحسن خسروی1473معلمرحمان میرزایی1427منشیاحمد شکری1381
مهندسمرتضی والیی1474خانه دارعایشه ضیایی1428خانه داربهاره قادری1382
کارگرعلی احمدی1475رانندهرسول مصطفی نژاز1429کارگررسول فرجی1383
کارگر آرایشگاهخالد محمدی1476رانندهعبدالحمید سهامی1430رانندهرحمان شکره1384
رانندهتوفیق عبداله زاده1477کارگر کشاورزیآزاد مصطفایی1431رانندهپرویز قاسمی1385
خیاطاحمد حسینی1478کارگرمحمد روشنی1432هنرمندانور شریفی1386
خیاطکارو احمدی1479سربازشوان کریمی1433خانه دارنسرین فاتحی1387
خیاطکمال رشیدی1480کارگر ساختمانیاحمد رسولی1434کارگرحامد درویشی1388
خیاطمحمود محمودی1481رانندهبهمن احمدی1435آزادبهرام چاوشی1389
خیاطعثمان مرادی1482پرستارشهاب محمودی1436رانندهرستم حیدرزاده1390
خیاطرسول عبدی1483خانه دارنازدار باغی1437کارگرماجد باغی1391
خیاطامیر نوذری1484خانه دارسارا رحمانی1438کارگر گازمحمود محمدی1392
آرایشگرحسینی1485نقاشیاسین رحمانی1439کارگر گازوریا رحیمی1393
رانندهکمال یوسفی1486کارگر ساختمانیمحمد رحمانی1440پرستارشهین غالمی1394
خیاطفواد دهقان1487کارگر ریخته گریابراهیم تیموری1441خانه دارفاطمه کریمی1395
دانشجوابراهیم کریمیان1488خانه دارآوات صالحی1442کارگرمنصور فاتحی1396
آرایشگربختیار عثمانی1489پرستارمریم رسول زاده1443رانندهمحمد محمدی1397
کارگر نقاشطاهر ابراهیمی1490پرستاررعنا فتاحی1444رانندهعباس کریم پور1398
کارگر جوشکارمحمد صالح محمدی1491کارگر صالح یقوبی1445رانندهبهروز صداقت 1399
کارگر جوشکارایوب حسینی1492کارگرعبداله حسینی1446کارگروفا فرهادی1400
رانندهمحمدی1493رانندهصدیق محمودی1447کارگررحمان بهزادی1401
کارگر کفاشحامد شامحمدی1494آزادغریب شیخی1448کارگر شهرداریشهرام مظفری1402
کارگرعطا فرهادی1495آزادعطا جوشنی1449کارگر بیمارستانخسرو نیک بخت 1403
کارگر کفاشرحمان مرادی1496معلماحمد گالنی1450کارگر نقاشرامین صالحی1404
کارگر کفاشصابر رحمانی1497معلم اخراجیمحمد عزیزی1451خانه دارنسرین خادیم1405
خیاطمصطفی عبدی1498کارگرمحمد صالح حسینی1452منشیزهرا حسینی1406
پرستارمعصومه رشیدی1499کارگر موتورسازابراهیم1453منشیساسان رئوفی1407
خانه دارگالویژ حسینی1500کارگر موتورسازفرشاد1454کارگربختیار رحمانی1408



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
رانندهحسین قریشی1593کارگرکریم شافعی1547خانه دارشهین شهالیی1501
رانندهمحمد اسماعیلی1594کارگرشیرین حسنی1548کارگرخالد کریمی1502
رانندهایرج گل محمدی1595کارگرناصر رحیمی1549کارگربرهان محمدی1503
رانندهاحمد قاسمی1596کارگرناصر احمدی1550رانندهصالح احمدی1504
رانندهامجد گل محمدی1597کارگرسینا حسینی1551معلممراد ترکاشوند1505
رانندهطاهر همتی1598کارگرمحمد قادری1552صافکارمحمود فرجی1506
کارگرفریدون زینتی1599کارگرهوشیار سعید1553کارگربهزاد پرویزی1507
سربازسیروان دارایی1600کارگرمحمد سواره1554پرستارشهال الچینی1508
کارگر گازحسین احمدی1601کارگرعزت احمدی1555منشیطاهر صالحی1509
کارگرعزت زارعی1602کارگراحمد رحمانی1556کارگر ساختمانیمحمد شربتی1510
کارگر نقاششاهو میرزایی1603کارگرعبداله رضایی1557خانه دارخدیجه وکیلی1511
کارگرخالد عزت پناه1604کارگرمحمد احمدی1558کارگرفخرالدین کریمی1512
کارگر نقاشعثنمان میرزایی1605کارگرهیوا اسعدی1559منشیگالله احمدی1513
محصلشهاب میرزایی1606کارگرعلی حسین پناه1560کارگرفریدون فرج پور1514
کارگر قالیبافیمصطفی کاکه ای1607کارگرمحمود سلیمی1561کارگر ساختمانیمحمد توفیقی1515
خانه دارمریم فرجی1608کارگررحمان سلیمی1562مهندسخالد رستمی1516
آزادسردار محمودی1609کارگرنجمه رشیدی1563خیاطرحمان محمودی1517
آزادبهرام عارفی1610کارگرنجم الدین امین زاده1564خانه دارنشمیل محمودی1518
آزادمحمد خادمی1611کارگرعمر خیالی1565محصلروژین محمودی1519
آزادابراهیم بدری1612کارگررضا محمودی1566کارگرشهرام محمدی1520
کارگرمحمود غالمی1613کارگرناسو احمدی1567کارگرپیشرو رهایی1521
آزادصابر شهرامی1614کارگرهیوا محمدی1568کارگرممند قادری1522
آزادعزیز اسکندری1615پرستارگوران رجایی1569کارگررحمان احمدی1523
آزادرحمان زرگر1616کارگر نجاری حامد رشیدی1570کارگرمصطفی محمدی1524
آزادعطا عبدی1617کارگر مکانیک رحمان زراعی1571کارگرظاهر عرتی1525
کارگرسعید چوپانی1618کارگر بیکارعلی خادمی1572کارگرلیال جاللی پور1526
کارگرحامد رضایی1619رانندهحامد حسنی1573کارگرهیرش امینی1527
آزادرشید عباسی1620کارگر نقاشعطا مولودپور1574کارگرکامران شریفی1528
آزادفایق امینی1621کارگر کبابیصالح رحیمی1575کارگرهوشیار احمدی1529
آزاداحمد کریمی1622کارگر کبابیاحمد جبرئیلی1576کارگرمصطفی کریمی1530
کارگررحیم رحمانی1623رانندهحسام رشیدی1577کارگرمسعود امینی1531
آزادحیدر حسین پور1624رانندهیحیی رستمی1578کارگرکارزان محمدی1532
آزادحسین شجاعی1625رانندهعبدالحمید شهابی1579کارگرخبات احمدی1533
کارگرقادر امین پور1626کارگرمحمود عبدالهی1580کارگررحمان سلیمانی1534
آزادصالح آزادی1627کارگرسید مسعود قریشی1581کارگرحسین رحمانی1535
آزادحسین شریف زاده1628کارگرکریم فاطمی1582کارگرسعدی محمدپور1536
کارگرعمر شاکری1629کارگرکمال یاسینی1583خانه دارشادی صالحی1537
خانه دارفرشته هوشمند1630رانندهعطا رنجبری1584پرستارزیبا کریمی1538
خانه دارآمنه حیدری1631رانندهمحمد سلیمانی1585کارگرعارف محمدی1539
پرستارشیالن کرمی1632رانندهمحمد رسول زینتی1586کارگرامیر رحمانی1540
آزادزاهد اردالن1633رانندهمحمد سواره نیا1587کارگرعلی ایمانی1541
کارگر کارخانهمحمد رضا زاده1634رانندهصدیق قدریان1588کارگرمحمد رمضانی1542
کارگرآزاد رضا زاده1635رانندهمحمود محمودی1589کارگرمحمد صالحی1543
خانه دارکلثوم حسینی جانی1636رانندهمصطفی سعیدی1590کارگرریبوار1544
کارگرعزیز رضازاده1637رانندهمصطفی سوسنی1591کارگرآوات1545
کارگر کارخانهمصطفی رضازاده1638رانندهمظفر امجدیان1592معلممحمد شافعی1546
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کارگرعطا رحیمی1729آزادصدیق فالحی1684کارگرعمر درگاهی1639
کارگرعبداله رحیمی1730پرستارصدیقه محمدی1685خانه داررحیمه ربانی پور1640
کارگراحمد امینی1731خانه داررابعه صالح زاده1686محصلفریبا رضازاده1641
کارگرکمال احمدزاده1732خانه داررعنا خدارحم1687محصلکژال کریم نیا1642
کارگرسعید مرادی1733کارگرخالد کاکه ای1688محصلشهناز الوی1643
کارگرمجید صالح زاده1734رانندهنجم الدین محمودی1689محصلروناک حدادی1644
کارگرامین صالح زاده1735رانندهباقی کریمی1690محصلشهال اقبالی1645
خانه دارشهال محمدی1736خانه دارمعصومه کریمی1691محصلشهال رمضانی1646
کارگررشید عبدی1737محصلرامین کریمی1692محصلکلثوم نساجی1647
کارگرآمنه محمدی1738محصلشرمین کریمی1693خیاطثریا حسین پور1648
کارگرفریده محمدی1739خانه دارثوبیه نبوی1694خانه دارحدیجه حسین پور1649
کارگرسعید فیضی 1740کارگرعباس فرج زاده1695کارگرمحمود زارعی1650
کارگرمحمد قادری1741کارگرهیوا فیضی1696بازنشستهمحمود حسین پور1651
کارگرخالد قادری1742کارگرخالد فرج زاده1697کارگرمحمد کریمی 1652
کارگرامیر احمدی1743کارگررئوف غفوری1698کارگر کارخانهمحمد حسین پور1653
کارگرحامد علی نژاد1744کارگرصالح کریم پور1699کارگرمیالد رضازاده1654
کارگرامین حسن زاده1745کارگرهیوا شمسی1700خانه دارفریده رضازاده1655
کارگرحسین محمدی1746کارگرریبوار حسنی1701کارگربهزاد محمدزاده1656
کارگرحامد رشیدی1747کارگرعابد فیروزنیا1702کارگرلقمان محمدزاده1657
کارگرعبداله احمدی1748کارگرحامد کریم پور1703خانه دارآمنه حسین جانی1658
کارگرمحمود احمدیان1749کارگرمجید فیروزی1704معلمعلی حسین پور1659
رانندهمصطفی فرجی1750کارگرتوفیق فرجیان1705کارگرحسن حسینی1660
کارگرکریم کریم زاده1751کارگرخالد شجاعی1706کارگرحسین رضازاده1661
کارگرصدیق فرج زاده1752کارگررشید فیروزی1707کارگرمحمد رحیمی1662
خانه دارفریده محمودی1753کارگرحامد فرجیان1708کاشیکارصدیق رضازاده1663
رانندهعلی صالحی1754کارگرحامد فرج زاده1709کارگرعزت رضازاده1664
کارگر کارخانهعلی محمدزاده1755کارگرامید شجاعی1710داربست بندحشمت نغمی1665
کارگرفریدون محمد زاده1756کارگرعمر کریم پور1711کارگرآرام ربانی پور1666
خانه دارریزان محمدزاده1757کارگرتوفیق کریم پور1712کارگر کارخانهمسعود لطفی1667
رانندهمحمود ابن خیاط1758کارگرحامد فیروزنیا1713کارگر کارخانهحسین تاتایی1668
پرستارفاطمه شهابی1759کارگرعثمان کریمی1714کارگر کارخانهجواد اعظمی1669
کارگرفریدون احمدی1760کارگرعطا رحمان پور1715کارگر کارخانهحسن محمودی1670
کارگر تاسیساتسلیمان رحمانی1761کارگررضا علی نژاد1716کارگر کارخانهقادر محمودی1671
محصلسلمه رحمانی1762کارگرفایق صابری1717کارگرسید عزیز سپوره1672
کارگر بیکارانور کریمی1763خانه دارفاطمه سعیدپور1718کارگرجلیل رحیمی1673
کارگر آجرپزیقادر حسینی1764کارگرصدیق فرج زاده1719کارگر کارخانهجمال اموزه1674
کارگر آجرپزیفاروق حسینی1765کارگرمحمد غریب محمد نژاد1720رانندهامیر حسین پور1675
کارگر آجرپزیثریا حسینی1766کارگربایزید عبدی1721دانشجومحمد درگاهی1676
کارگر آجرپزیمریم حسینی1767کارگرمصطفی عبدی1722آزادلقمان بیدادی1677
دانشجوفواد فاروقی1768کارگرکامل حسن زاده1723کارگرعبدالرحمان درگاهی1678
خانه دارگالله رحمتی1769کارگرمحمد محمدنژاد1724کارگر کارخانهامیر امینی1679
محصلفریبا رحمتی1770کارگرحامد نصراله زاده1725کارگرمنصور امین زاده1680
کارگررضا سالمی1771کارگرخالد صالحی1726کارگر مکانیکناصر امین پور1681
خانه دارنسترن محمدی1772کارگرمصطفی فرجی1727رانندهنادر کریم پور1682
خانه دارگالویژ چاالکی1773خانه دارزمانه حسنی1728رانندهعطا فتح اله زاده1683
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محصلشیدا حسنی1866کارگررامین محمدی1820رانندهرستم صالحی1774
کارگر جوشکارمحمد رضایی1867رانندهکیوان کریمی1821دانشجوفرزاد کرمانج1775
خانه دارفاطمه رضایی1868خانه دارمعصومه عزیزی1822دانشجوسلیمان رحیمی1776
محصلآرزو سردشتی1869خانه داررابعه احمدی1823کارگرجعفر رسولی1777
محصلسهند محمدزاده1870کارگرمحمود مصطفایی1824کارگرمحمد رسولی1778
کارگر ساختمانیمحمد محمدی1871کارگرعلی بهرامی1825رانندهصدیق محمدی1779
کارگر بیکارفرهاد صالحی1872محصلشاهین محمودی1826پرستارمستوره بحری1780
رانندهلقمان سلیمی1873کارگراحمد کریمی1827پرشکقادریان1781
خانه دارخدیجه فتاحی1874کارگرحسن محمدی1828رانندهبایزید حسینی1782
کارگر بیکارشورش محمدی1875خانه دارمریم حسینی1829خانه دارزهرا حسینی1783
کارگرعزیز رحیمی1876کارگررحمان عبداله زاده1830کارگر ساختمانیغفور محمدی1784
خانه دارآمنه رحیمی1877کارگرلقمان رحیمی1831کارگر ساختمانیعلی کریمی1785
محصلآوات رحیمی1878کارگرلیال قادری1832کارگراحمد احمدی آیچی1786
محصلنرمین رحیمی1879کارگرمحمد رحمانی1833کارگرمحمود جعفری1787
محصلآرزو رحیمی1880کارگرباقی کریمی1834محصلانور جعفری1788
کارگر بیکارعمر مینایی1881کارگرقادر دربندی1835رانندهناصر محمدی1789
خانه دارروشنک معماری1882کارگرکبرا امینی1836خانه دارخمار محمدی1790
رانندهرسول رسولی آیجی1883خانه دارآرزو رحمانی1837خانه دارنشمیل صالحی1791
کارگر آجرپزییوسف اکبری1884کارگرآوات حسنی1838کارگرمنصور قادری1792
کارگر آجرپزیمریم اکبری1885کارگرکامران رشیدی1839خانه دارعایشه منصوری1793
کارگر آجرپزیرعنا منصوری1886محصلآرام محمدی1840خانه دارمرضیه منصوری1794
کارگر آجرپزیمحمد امین اکبری1887کارگرفرهاد بهروزی1841کارگر ساختمانیرحمان محمدی1795
کارگر آجرپزیحعفر موالیی1888کارگرشریف احمدی1842کارگر ساختمانیکامران خیاط1796
دانشجومجید صادقی1889کارگرمحمد آمانی1843کارگرمحمد امین رشیدی1797
کارگرهوشیار احمدی1890کارگرژیال آمانی1844کارگربهزاد محمودی1798
کارگر میدان تره بارکاوه موالیی1891کارگرنسرین امینی1845کارگرعبداله نوره1799
آزادرحمان رسولی1892کارگرعلی آمانی1846کارگرپیمان حسینی1800
خانه دارتسیالن کریم پور1893کارگرکمال آمانی1847دانشجوشهرام حمزه ای1801
خانه دارکویستان معروفی1894کارگرمحمود رستمی1848آزادشاروخ کریمی1802
کارگر آجرپزیزهرا عزیزی1895کارگرآرام آمانی1849کارگرعلی یاغی1803
کارگر آجرپزیفریده مولودی1896کارگرهادی امینی1850رانندهنادر نادری1804
کارگر آجرپزیحسن موالیی1897کارگراحمد بغدادی1851کارگر ساختمانیسلیمان محمودی1805
کارگر آجرپزیرحمان بهرامی1898کارگرهیمن بغدادی1852آزادجعفر مامندی1806
دانشجومحسن احمدی1899کارگرهیرو بغدادی1853رانندهرحمان نصرالهی1807
محصلبزین رسولی1900کارمندکبرا عزیزپور1854دانشجوبارزان کریم زاده1808
دانشجولیال موالیی1901کارگرعثمان کاکه ای1855کارگرقاسم محمد زاده1809
کارگر آجرپزیقاسم مواودی1902کارگر کشاورزیعمر محمدی1856دانشجوعثمان محمدزاده1810
کارگر آجرپزیایران رحیمی1903خانه دارحلیمه محمدی1857آزادقادر شمسی1811
کارگر آجرپزیرشید غالمی1904سرویس کارعثمان رضاپور1858آزادفرهاد باغبانی1812
کارگر آجرپزیمحمد رحیمی1905خانه دارکلثوم شرافتی1859کارگر کارخانهخالد احمدی1813
کارگر آجرپزیزهرا مولودی1906خانه دارزبیده شریفی1860کارمندعادل محمودی1814
کارگر آجرپزیمینا مولودی1907کارگر مکانیک قادر حسن پور1861رانندهعزیز صفوت 1815
کارگر آجرپزییوسف مولودی1908کارگرطه حسین پور1862مهندسسامان فرج پور1816
کارگر کشاورزیبایزید مولودی1909خانه دارعایشه حسن زاده1863خانه دارمریم شجاعی1817
کارگر کشاورزیحسن عزیز نژاد 1910سرویس کارشریف امین زاده1864آرایشگرنسرین توحیدی1818
کارگر کشاورزیابوبکر رحیم نژاد1911محصلشبنم امین زاده1865خانه دارژیان محمدی1819
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کارگرمحمد رحیمی2004کارگرمحمد کشاورز1958کارگر کشاورزییوسف نازداری1912
کارگریداله فرجی2005دانشجولطیفه ناصری1959کارگر آجرپزیفریبا نازداری1913
خیاطمریم رست 2006کارگرپیمان محمدی1960کارگر آجرپزیمحمد نازداری1914
خانه دارسعادت نازکی2007دانشجووفا محمدی1961کارگر آجرپزیمصطفی فیروزی1915
خانه دارشیرین نازکی2008خانه دارشکوفه علیزاده1962کارگر آجرپزیحلیمه سعانی1916
خانه دارمنیره رحمانی2009کارگر برقکارعبداله اسعدی1963کارگر آجرپزیعزت احمدپناه1917
کارگرفتاح رمضانی2010رانندهبختیار شربتی1964کارگر آجرپزیخاور کریم فر1918
کارگر مکانیکبهمن 2011خانه دارنرمین شربتی1965کارگر آجرپزینازدار حاجی زاده1919
کارگر مکانیکزانا2012کارگر جوشکاررحمان کاردار1966کارگر آجرپزیعبداله آرزومند1920
کارگر مکانیکهیمن 2013کارگر قالی بافیسارا سعیدی1967کارگر ساختمانیعلی کاکه ای1921
کارگر مکانیکریبوار2014کارگر قالی بافینشمیل فرقانی1968دست فروشاسماعیل یاره1922
سرایدارسوران کریمی 2015کارگر قالی بافینرمین رحمانی1969دست فروشکریم بایزیدی1923
کارگرحمال خدایی2016کارگر قالی بافیشوکت رحمانی1970کارگر آجرپزیقادر فیروزی1924
کارگر مکانیکبهزاد شاکری2017کارگرعبداله صرایی1971کارگر آجرپزیسارا علیزاده1925
کارگر مکانیکمحمد 2018کارگرسیروان تیفوری1972کارگر کشاورزینادر علیزاده1926
کارگر مکانیکفرهاد  2019کارگرآرش رنجبری1973کارگر کشاورزیعلی علیزاده1927
کارگر آجرپزیرسول گلبهاری2020کارگراحمد قادرزاده1974کارگر کشاورزیعثمان رحمانی1928
کارگر آجرپزیفاطمه گلبهاری2021کارگرخلیل رزنی1975کارگر ساختمانیمصطفی شیخ بوری1929
کارگر آجرپزیسیران محمدی2022کارگراسماعیل رضازاده1976رانندهاسعد رحیمی1930
کارگر مکانیکزانیار طاهری2023رانندهصادق رستم یان1977کارگر آجرپزیغفور سلیمانی1931
کارگردانا طاهری2024کارگرهادی رحمانی1978کارگر آجرپزیمحمد صبوری1932
کارگرسامان علیپور2025رانندههیوا رستمی زمان1979کارگر آجرپزیفوزیه صبوری1933
کارگر مکانیکسامان کریمی2026کارگراحمد رنجبری1980کارگر آجرپزینادر صبوری1934
کارگر مکانیکاحمد کریمی2027کارگرآرمان رنجبری1981کارگرنجم الدین ناصری1935
کارگرناصیح کریم زاده2028کارگرجلیل شورنگ1982پرستارفرانک نادری1936
کارگرمحمد شرافتی2029کارگرفرهاد محمدیان1983کارگر ساختمانیحسن رحیم پور1937
کارگرمسعود محمودی2030کارگررشیدپور1984کارگر کشاورزجمال تنومند1938
کارگرخالق شریفی2031کارگربختیار رحیمی1985خانه دارمریم کریم پور1939
خانه دارمعصومه یزدانی2032کارگرکریم رحیمی1986کارگر کشاورزناصر تنومند1940
کارگرخالد عزیزی2033کارگرقریشی1987کارگر ساختمانیعفور صالحی1941
کارگرمحمد عزیزی2034کارگربهروز م1988کارگر ساختمانیرحمان کریمی1942
کارگرمحمد حجاریان2035کارگرصدیق رضازاده1989خانه دارآمنه رسولی1943
کارگر ساختمانیمحمد عبدی آذر2036کارگرسیروانی1990کارگر آجرپزیفتاح امینی1944
کارگر ساختمانیرئوف عبدی آذر2037کارگرسعید اسعدی1991کارگر ساختمانیغفور مجیدی1945
کارگر نقاشعلی عبدی آذر2038کارگرمحمد قربانی1992کارگر آجرپزیمحمد صفری1946
کارگرمحمد امین عبدی پور2039کارگرحمه سور1993کارگر آجرپزیناصح صفری1947
کارگر ساختمانیعلی حجاریان2040کارگرخبات صمدپور1994خانه دارشادی محمودیان 1948
کارگر مکانیکعباس قیطاسی2041کارگرجهانگیر خدادوست1995خانه دارصبری محمودیان1949
کارگرخالد حسین زاده2042پرستارمنصور فتاحی1996کارگرمحمود فرجیان 1950
کارگرعلی شریفی2043کارگرعبداله بهرامی1997رانندهنصرالدین برامی1951
کارگرمحمد توفیقی2044کارگرهیمن احمدی1998کارگرمنصور باسمی1952
کارگر آجرپزیرحیم عبدی پور2045کارگرب وحیدی1999خانه دارربابه معروفی1953
کارگر آجرپزیلقمان عبدی پور2046کارگرمحمد محمدیان2000کارگرمحی الدین قادری1954
کارگر نقاشحسین سالمی2047کارگربهرامی2001محصلساالر قادری1955
کارگر مکانیکرضا قیطاسی2048کارگرعلی رضایی2002خانه دارفرشته ناصری1956
کارگرابراهیم حسین زاده2049کارگراحمدیان2003کارگرجالل شریف زاده1957



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
خانه دارمریم مام آقایی2142خیاطمحمود شربتی2096رانندهعلی محمدی2050
آزاداسعد ذوالفقاری2143خیاطمریم احمدی2097رانندهعلی فاطمی2051
محصلشبنم رحمانی2144خیاطشهال گالبی2098خانه دارفاطمه علی پناه2052
کارگرمحسن رحمانی2145رانندهمصطفی خیاطی2099کارگراحمد عبدی آذر2053
خانه دارمنیر عزیزپور2146کارگر ساختمانیحسن شریف زاده2100کارگر مکانیکرامین مرتضایی2054
کارگرمنصور زارعی2147آرایشگرملیحه قهرمانی2101کارگر تراشکارجعفر امین زاده2055
بازنشستهمحمد زارعی2148کارگر کشاورزیوفا قهرمانی2102کارگرصدیق محمدی2056
آرایشگرایالر مهربان2149خیاطپروانه شریف زاده2103کارگر تراشکارمحمد احمدی2057
خانه داراسرین ناصری2150کارگر جوشکارهاشم ستاری2104کارگر نقاشعبدالکریم احمدی2058
کارگرصالح عزیززاده2151خیاطلطیفه وکیلی2105کارگرنجم الدین حسینی2059
کارگر جوشکارابوبکر رهنمون2152خیاطفوزیه ربانی2106کارگرابراهیم محمدپناه2060
خانه دارلیال شربتی2153خیاطحامد رشیدی2107کارگرعطا محمدپناه2061
خانه دارمعصومه صالح زاده2154خیاطفرهاد عبدی2108قصابانور احمدی2062
خانه دارزهرا ولی زاده2155خیاطشهین نازداری2109خانه دارعطیه محمدپناه2063
کارمند بیمهرشید رحمانی2156خیاطسلیمان کاکه2110خانه دارطوبی عزیزی2064
دانشجوسینا محمودیان 2157خانه دارمعصومه مروتی2111کارگر مکانیکمحمد علی رنجبری2065
خانه دارمریم رهنمون 2158رانندهبختیار محمدی2112کارگرمحی الدین رضایی2066
کارگراسماعیل قادری2159کارگرسید ابراهیم حسینی2113کارگر جوشکاررضا رحیمی2067
معلمناصر قادری2160آزادماوتی2114آزادعطا محمدی 2068
کارگرحسین شامحمدی2161خانه دارپروانه کسنزانی2115کارگر جوشکارعلی قیطاسی2069
کارگرمحمد غریب شربتی2162قصابعبداله مرادی2116کارگر صافکارحسین مرادی2070
دانشجوجعفر شلماشی2163قصابانور مرادی2117کارگر فنرسازرسول عبدی2071
خانه دارسارا شکری2164دانشجوسوما فرج زاده2118کارگر فهوه خانهحسین رحمی 2072
کارگرمحمد قیضی2165بازنشستهمحمد فرج زاده2119خانه دارکژال محمودی2073
خانه داردایه رعنا2166رانندهشاروخ مامندی2120کارگرمحمد احمدی کلتپه 2074
کارگرمحمد رضازاده2167کارگرجعفر مامندی2121رانندهغفور شکری2075
کارگر ساختمانیشورش پروردین 2168آزادجعفر سلطانی2122رانندهمحمود غفوری2076
آرایشگرعباس رحمانی2169کارگرصمد صالح زاده2123کارگر آجرپزیزینب رضایی2077
کارگر تراشکارکاوه کیکاوس2170کارگرخسرو حسینی2124کارگر آجرپزیمنیژه رضایی2078
کارگر جوشکاررشید مرادخانی2171رانندهیاراحمد مصطفایی2125کارگر آجرپزیعطا رضایی2079
خیاطعثمان قادری2172کارگر آجرپزیجعفر کمالی2126رانندهبختیار گلبهاری2080
رانندهخالد شریفی2173کارگر آجرپزیرضا کنعانی2127هنرمندناصر کریم 2081
کارگریوسف رضایی2174کارگر آجرپزینسرین کنعانی2128کارگرمسعود کریمی2082
کارگررحمان محمد عزیزی2175کارگر آجرپزیرابعه کنعانی2129کارگرمحمد صالح زیتتی2083
کارگر ساختمانیمحمد حسینی2176پرستارگالویژ رستمی2130کارگر قالی بافیمنیره خرمانی2084
کارگرسید جمال حسینی2177معلم خالد رستمی2131کارگر قالی بافیآرزو خرمانی2085
کارگرسید شریف حسینی2178کارگررسول عزیزی2132محصلشراره خرمانی2086
خانه دارطوبی کرمانجی2179کارگرکمال حسینی2133خانه دارعطیفه محمدی2087
کارمند  مصطفی فرقانی2180کارگرفرهاد موالیی2134کارگر برقاسماعیل نیازی2088
خانه دارزینب امین بیگی2181کارگر جوشکارصابر رهنمون2135کارگر کاموابافیربابه قهرمانی 2089
رانندهمحمد رسول زاده2182بیکاررحمان مصطفی زاده2136کارگر مکرومه بافیچنور نیازی 2090
کارگر از کارافتادهسید محمد حسینی2183کارگر قالی بافیمریم گلی2137رانندهناجی احمد نژاد 2091
رانندهرسول گلستانی2184کارگر قالی بافیثریا گلی2138کارگر کاموابافیسمیه غالمی 2092
دانشجوابراهیم شکری2185خانه دارزهرا قاسمی2139خیاطشادی محمودی 2093
کارگرکامل حسینی2186خانه دارفاطمه پرسته2140خیاطکامران محمودی2094
محصلاقبال حسینی2187خانه دارمنیر قاسمی2141خیاطرحمان کروبی2095



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
خانه داررابعه صالحی2280محصلشاهین محمودزاده2234کارگرمحمود فیض الهی2188
خانه دارخاتون گل محمدی2281خانه دارشبنم رمضانی2235کارگر تاسیساتعمر دانشور2189
خانه دارفریده قربانی2282رانندهکمال کمانگر2236خانه دارحلیم جهانپور2190
رانندهمنصور قربانی2283کارگربارزان رحیمی2237کارگر صافکارارسالن کریمی2191
کارگرحسین مرادی2284کارگراحمد ویسی2238خانه دارهاجر جهانپور2192
رانندهبختیار سالمی2285رانندهمسعود فرضی2239کارگر قالی بافیهیرو جهانپور2193
کارگرساسان ریشه صاحب2286خانه دارراضیه فرضی2240باغبانمسعود شهرامی2194
باغبانمحمد همزای2287محصلرامین فرضی2241خانه دارپری شهرامی2195
خانه دارفراست محمدی2288خانه دارکلثوم محمودی2242رانندهعبداله محمدالهی2196
خانه دارنرگس سهامی 2289کارگر قالی بافیگالله محمودی2243خانه دارفاطمه جهانپور2197
خانه دارپروانه عزیزی2290خانه دارسعدا حسین پور2244خانه دارشکره نومسلمان2198
خانه دارشادی حسین زاده2291کارگرابوبکر میرزایی2245کارگرجالل نومسلمان2199
کارگرحسین محمودزاده2292خیاطعمر کاظمی2246کارگرکمال نومسلمان2200
کارگر مکانیککاوه محمودزاده2293خیاطسارو کاظمی2247خانه داررابعه مسعودی2201
خانه دارگالله سهروردی2294رانندهمحمد قاسمی2248محصلربابه مسعودی2202
رانندهشاهین مرادی2295خانه دارپرستو قاسمی2249خانه دارمستوره حسینی2203
کارگر شهرداریمحمد غفاری2296کارگر آجرپزیمریم نادری2250رانندهغالم احمدزاده2204
کارگرکارخانهاحمد غفاری2297کارگر آجرپزیرحمان نادری2251رانندهحسین احمدزاده2205
کارگرسلیمان کاکه سوری2298خیاطثریا نادری2252آزادفایق محمدپور2206
کارگر آجرپزیجعفر مرادی2299کارگر کفاشغفور زارعی2253خانه دارشرافت حسینی2207
کارگر آجرپزیمریم مرادی2300کارگر مکانیک خلیل زارعی2254خیاطپروانه ویسی2208
کارگر آجرپزیفرزانه مرادی2301کارگراحمد زارعی2255کارگر قالیبافیفرزانه ویسی2209
کارگر آجرپزیمحمود مصطفایی2302خانه دارمعصومه خانی2256کارگرجمال حسینی2210
خانه دارحمیده اسفند2303کارمندمحمد صالح خاتونی2257خانه دارشریفه حسینی2211
خیاطکلثوم محمدی2304کارگرهدیه خاتونی2258دانشجونسرین بهرامی2212
کارگرکاویار محمدی2305کارگرخدیجه صالح زاده2259کارگرآروین بهرامی2213
خانه دارپروانه محمدی2306کارگرپیمان حسنی2260کارگرمهدی ویسی2214
کارگرافشین جعفرزاده2307فروشنده کامپیوترسامان حسنی2261کارگرسیف اله احمدی2215
کارگر آجرپزیسلیمان جعفرزاده2308فروشنده کامپیوترکامران حسنی2262کارگرحسن الهی2216
کارگرمراد ترکاشوند2309خانه دارمریم صالحی2263کارگرعطا شکری2217
کارگر ساختمانیرحمان گلبهاری2310بازنشستهمحمد صالحی2264دانشجوحامد امین بیگی2218
کارگرفرج گلبهاری2311کارگرعبداله غفوری2265کارگرابراهیم علیپور2219
کارگر کارخانههادی کردنژاد2312خانه دارفاطمه صالحی2266کارگرخلیل سیفی2220
کارگر کارخانهعبداله صالحی2313کارگرعطا غفوری2267خانه دارکلثوم حسینی2221
کارگرمحمود بختیاری2314خانه دارهالله غفوری2268کارگرجالل حبیب پور2222
کارگر آجرپزیعباس غفوری2315خیاطرضا غفوری2269کارگرباقی حبیب پور2223
محصلاسرین مجیدی2316کارگرصدیق مجیدی2270کارگرابراهیم دهقان2224
کارگر کارخانهصدیق شهسواری2317بافندهشکوفه محمدی2271کارگرسعید دهقان2225
کارگر کارخانهعذرا شهسواری2318خطاطئاسو مجیدی2272کارگریداله حسین پناه2226
کارگر کارخانهفرح شهسواری2319محصلسامرند صالحی2273کارگر بیکارچینی محمدزاده2227
کارگر کارخانهلقمان شهسواری2320محصلاکو مجیدی2274پرستارفرزانه احمدی2228
کارگر کارخانهداود شهسواری2321محصلسیامند صالحی2275معلمنسرین حمدی2229
کارگر ساختمانیابراهیم عبده2322خانه دارفریده صالحی2276معلمسامان حمدی2230
کارگر بیکارفرزاد نوجوان 2323مهندس حسین داروند2277کارگرعلی قربانی2231
خانه دارصبیحه کردنژاد 2324محصلزانیار داروند2278محصلحبیب اله قربانی2232
کارگر آجرپزیمحمد امین گالبی2325کارگر ساختمانیعلی فرخی2279دانشجولقمان کریمی2233



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
محصلتکتم جمشیدی2418کارگر بیکارابراهیم رحمانپور2372کارگر آجرپزیخاتون گالبی2326
موسیقی دانبهمن رجبی2419کارگروحید شکری2373رانندهمحمد گلستانی2327
کارمندعبدالباقی روشنی2420کارگرمصطفی شریفی2374آزادسید خالد حسینی2328
دانشجوحامد محسن پور2421کارگرجالل اسماعیل پور2375کارگرمصطفی توفیقی2329
معلمبهروز دادگر 2422کارگرفتاح شریفی آذر2376رانندهعبداله ربانی2330
انباردارمحمد مهردادیان 2423کارگرخالد مصطفی2377کارگرئاسو هنرجو2331
کارگر تراشکارطالب عباس نژاد2424کارگرصدیق خسروی2378کارگر نقاشچومان مجیدی2332
کارگر وسط کارمرتضی چیتگر رحیمی2425کارگرمصطفی مصطفی2379کارگرنیشتمان هنرجو2333
کارگر تراشکارمصطفی ولیئی2426کارگرسیامند اسپندی2380محصلکویستان مرادی2334
کارگر تراشکارسعید ساروقی2427کارگررضا اسپندی2381خانه دارآمنه فتاحی2335
کارگر وسط کاراسماعیل افروزدرگاهی2428کارگریوسف سلطانی2382رانندهسوران2336
کارگر مونتاژکارمجید مختاری2429کارگرعمر مصطفایی2383آزادچیا شیخی2337
کارگر وسط کارعلی شاملو2430کارگرفواد سلطانی2384خانه دارحلیمه حسنی2338
کارگر مونتاژکارکیومرث قاسم آبادی2431کارگرمطلب عزیزی2385محصلآگرین شیخی2339
کارگر وسط کارعین اله خادمی2432کارگرمحسن اصالنی قلعه سری2386دانشجوبیریوان شیخی2340
کارگر تراشکارابراهیم حسینی2433کارگرقادر2387خانه داررابعه امین زاده2341
کارگر تراشکارعلی اکبر کارخانه ای2434کارگررسول 2388آرایشگرربابه مرادی2342
کارگر تراشکارمحمد ساروقی2435کارگررحیم قادری2389آرایشگرکردستان مرادی2343
کارگر تراشکاررضا خدابخشی2436کارگرعمر اسماعیل پور2390بافندهشکوفه محمدیان2344
کارگر مونتاژکارفاضل صفرزاده2437کارگراحمد عزیزی2391کارگرمصطفی الهی2345
کارگر تراشکارحسین مقدسی2438کارگر بیکارمحمد تنهایی2392کارگر نقاشحسام الهی2346
پزشکفرشاد صدوقیان2439کارگر بیکارعمر شکری2393رانندهغفور فرد 2347
رانندهمحمد کشانی2440کارگر بیکاررحیم خضر سوری2394کارگریاسن فتح اله زاده2348
کارگر هتلکیومرث امانی2441کارگر صافکارسید سمیع شکری2395کارگرنعمت اله غفاری2349
کارگر هتلذکریا رضایی2442کارگر نقاشسید عثمان شکری2396کارگرمهدی حسنی2350
کارگر هتلاحمد مصطفوی2443کارگر پرسکارمحمد خالدی زاده2397کارگرساالر فدوی2351
کارگر هتلحمال مقصودی2444آزادکریم بوکانی2398کارگر کارخانهرحیم فتحی نیا2352
کارگر هتلعلی وزیرنژاد2445کارگر نقاشعلی خضری زاده2399کارگرخالد امینی2353
کارگر هتلحسین پاکزاد2446کارگرعارف درویشی2400کارگرکیوان فتح پور2354
کارگر هتلیعقوب جبرئیلی2447کارگر کشاورزیآرمان هدایت2401کارگرحامد انصاری2355
کارگر هتلمحمد خزلی2448کارگر کشاورزیابوبکر احمدی2402کارگرمحمد ابراهیمی2356
کارگر هتلمحسن محمدی2449کارگر کشاورزیسید اسعد هدفمند2403خانه دارکشور رشیدی2357
کارگر هتلمسعود اسدی2450کارگر خیاطیامیر محمدی2404کارگرسعید کریمیان2358
کارگر هتلابراهیم بهزادی2451خیاطرئوف احمدنیا2405کارگر ساختمانیعلی شامحمدی2359
کارگر هتلعباس شریفی2452کارگر تاسیساترضا سامانی2406کارگرغالم رضا شجاعی2360
کارگر هتلمحمد شریفی2453کارگر تاسیساتناصر بهمنی2407خانه دارگالویژ رستمی2361
کارگر هتلمجید میرزایی2454کمک مربی مهدکودکمعصومه مختاری2408خانه دارعایشه جهانپور2362
کارگر هتلکرامت عیوضی2455کارگر برقکارسیاوش گازرانی2409خانه دارلطیفه قیطاسی2363
کارگر هتلبیژن امیدی2456خانه دارفاطمه گازرانی2410آرایشگرنجیبه صالح زاده2364
کارگر هتلحسین جهانبخشی2457خیاطمحمد رضا گازرانی2411کارگرابراهیم اسماعیل پور2365
کارگر خدماتحسن غفاری2458کارگرمحمد باقری2412کارگر بیکارحمزه فتاحی2366
نگهبانامیر اسکندری2459دانشجوگل کو روشن2413کارگرقمبر ابوبکری2367
نگهبانعلی محمدی2460دانشجوزینب باغبانی2414کارگررسول رمویی زاده2368
نگهبانیونس معبودی2461کارمندشقایق غزدالو2415کارگربایزید رمویی زاده2369
نگهبانمرتض اردالن2462خانه دارنسترن موسوی2416کارگرصالح سلطانی2370
نگهبانرضا فاضل زاده2463کارمندمهرنوش ابراهیمی2417کارگرعزیز عزیزی2371



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
کارگر کارخانهعلی شفیعی2556کارگر کارخانهدوست محمد ستاری2510نگهباناحمد مقیمی2464
کارگر کارخانهبهمن بدری2557کارگر کارخانهمیثم شیرازی2511کارگر نقاشحسین اسدی2465
کارگر کارخانهبهرام بدلی2558کارگر کارخانهاسکندر احمدی2512کارگر نقاشپرویز سحرخیز2466
کارگر کارخانهحمداله قلی پور2559کارگر کارخانهرجب رجب زاده2513کارگر نقاشامید کیانی2467
کارگر کارخانهعلی احمدی2560کارگر کارخانهحسن پاشایی2514کارگر نقاشعلی رضا کیانی2468
کارگر کارخانهحاجی فرجی2561کارگر کارخانهجعفر عالیی2515کارگر آهنگریفرزاد بهرامی2469
کارگر کارخانهرشید موالیی2562کارگر کارخانهحسن خان محمدی2516خانه دارزهرا طالبی2470
کارگر کارخانهعلی سیدی2563کارگر کارخانهتوحید خانی2517کارگر کارخانهعبدالعلی احمدی2471
کارگر کارخانهوحید هاشمی2564کارگر کارخانهمحمد یوسفی2518کارگر کارخانهعلی مظهری2472
ناظرفنی چاپ کتابیوسف امیر کیان2565کارگر کارخانهزمان جابری2519کارگر کارخانهبهاالدین افشار2473
کارگر کتاب فروشیرسول حقیقت 2566کارگر کارخانهفردین جابری2520کارگر کارخانهسید عابدین حسینی2474
کارگر کتاب فروشینصیر کواری2567کارگر کارخانهرضا سیاکوه2521کارگر کارخانهاصغر نیکویی2475
کارگر کتاب فروشیلیال هاشمی2568کارگر کارخانهنورعلی باقری2522کارگر کارخانهعلی رحمتی2476
کارگر کتاب فروشیالهام منصوری2569کارگر کارخانهمحسن رفیعی2523کارگر کارخانهرضا بهری2477
کتاب فروشاحمد عباسی2570کارگر کارخانههادی رستم نژاد2524کارگر کارخانهمیرزا آقا افشار2478
نسخه پیچ داروخانهعلی ملک زاده2571کارگر کارخانهایرج کریمی2525کارگر کارخانهبرزو قاسمی2479
نسخه پیچ داروخانهمهناز نبوی2572کارگر کارخانهرضا قنبری2526کارگر کارخانهعزیز منصوری2480
رانندهداود حیدری2573کارگر کارخانهرضا رضادوست2527کارگر کارخانهداود نعمتی2481
کارگر توانیرحمید غالمی2574کارگر کارخانهعین اله اسدی2528کارگر کارخانهرضا رمضان زاده2482
کارگر فلزکارغالم محمدی2575کارگر کارخانهمرتضی رحمانی2529کارگر کارخانهرستم رستم نژاد 2483
کارگر داروسازیآرمان احمدی2576کارگر کارخانهامید شکوهی2530کارگر کارخانهحسین صالحی2484
کارگر جوشکاربهرام صدفیان 2577کارگر کارخانهعلی رضایی2531کارگر کارخانهمرتضی اشجعی2485
کارگر نیروگاهکیکاوس رضایی2578کارگر کارخانهسید کمال موسوی2532کارگر کارخانهاحمد شاهدی2486
کارگر نیروگاهناصر میرزایی2579کارگر کارخانهغالم آقایی2533کارگر کارخانهبهرام مرنگی2487
کارمندمینو محمدی2580کارگر کارخانهسهراب سیده2534کارگر کارخانهمجتبی ضرابیان2488
کارمندسهیال قاسمی2581کارگر کارخانهنائب رهبری2535کارگر کارخانهجمشید حیدری2489
کارگر بیکارآذر کالنتری2582کارگر کارخانهشاهپور صمدی2536کارگر کارخانههوشنگ زالی2490
خانه دارطیبه بزرگ نیا2583کارگر کارخانهعلی خلیل زاده2537کارگر کارخانهعباس پیروزی2491
کارمندسوسن انصاری2584کارگر کارخانهاصغر عرب2538کارگر کارخانهاکبر کرمی2492
کارگر خودروسازیمحمود رحمانی2585کارگر کارخانهحمید تقی پور2539کارگر کارخانهمهدی عابدی2493
کارگر خودروسازیعباس تاج زاده2586کارگر کارخانهعلی ناطقی2540کارگر کارخانهذکریا قاسمی2494
کارگر خودروسازیاحمد حاتمیان2587کارگر کارخانهاکبر میرزایی2541کارگر کارخانهسعید اشجعی2495
کارگر خودروسازیاسد حیدرنژاد 2588کارگر کارخانهنورعلی لطفی2542کارگر کارخانهاروجعلی ابریشمی2496
کارگر خودروسازیبهرام افشاری2589کارگر کارخانهمنصور حیدرپور2543کارگر کارخانهرحمان هرمزی2497
کارگر خودروسازیمجتبی خزائلی2590کارگر کارخانهشیرعلی رضایی2544کارگر کارخانهحق وردی سردی2498
کارگر خودروسازیفریدون اسکندریان2591کارگر کارخانهاکبر گودرزی2545کارگر کارخانهعلی قرآن پرست 2499
کارگر خودروسازیعلی زارعیان2592کارگر کارخانهشمس الدین ابطحی2546کارگر کارخانهمحمد حیدری2500
کارگر خودروسازیاحمد متدین2593کارگر کارخانهعلی شوکتی2547کارگر کارخانهمجید قربانی2501
کارگر خودروسازیظفر صفری2594کارگر کارخانهغالمعلی رضایی2548کارگر کارخانهمحمد علی اکبری2502
کارگر خودروسازیمحسن کالنتری2595کارگر کارخانهجبار شکری2549کارگر کارخانهنجف ابراهیمی2503
کارگر خودروسازیموسی فخرالدینی2596کارگر کارخانهقهرمان ابهری2550کارگر کارخانهسید اکبر حسینی2504
کارگر خودروسازیوحید پورحسن2597کارگر کارخانهملک محمد اکبری2551کارگر کارخانهموال یاری2505
کارگر خودروسازیمحمد کشاورز2598کارگر کارخانهعلی شهبازی2552کارگر کارخانهمرتضی کردی2506
کارگر خودروسازیمحسن ثمر2599کارگر کارخانهجمال ایمانوردی2553کارگر کارخانهامان اله حسینی2507
کارگر خودروسازیرضا رضایی2600کارگر کارخانهشهرام آقایی2554کارگر کارخانهمهدی نوری2508
کارگر خودروسازیمحمد غالمی2601کارگر کارخانهصفر صفایی2555کارگر کارخانهکرامت رحیمی2509



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
کارگر کارخانهرحیم خدابخشی2694کارگر نقاشعباس طهماسب2648کارگر خودروسازیوحید نژادی2602
کارگر کارخانهاقبال قاسمی2695کارگر نقاشعسگر علیزاده2649کارگر خودروسازیمرتضی گندمکار2603
کارگر کارخانهملک محمد ساجد2696کارگر نقاشمحمود فضلی2650کارگر سیم پیچحسن محمودی2604
کارگر کارخانهابراهیم حسین پور2697کارگر کارخانهاحمد عطاریان2651کارگر صافکارحسین کاکاوند2605
کارگر کارخانهنجف رستم نژاد 2698کارگر کارخانهحسین نقدی2652کارگر تکنیسین برقحسن کاکاوند2606
کارگر کارخانهرشید خان محمدی2699کارگر کارخانهعباس سلطانی2653کارگر کارخانهاکبر محمودی2607
کارگر کارخانهخسرو بیاتی پور2700کارگر کارخانهبهمن داودی2654خیاطسارا محمودی2608
کارگر کارخانهقاسم شیرازی2701کارگر کارخانهعباس جمشیدی2655کارگر نقاشحسن مجاز2609
کارگر کارخانهخدابخش بسطامی2702کارگر کارخانهعباس مهربان2656کارگر نقاشاکبر قاسمی2610
کارگر کارخانهامیر سلطانی2703کارگر کارخانهپرویز عباسی2657کارگر نقاشمراد حسینی2611
کارگر کارخانهاسفندیار مرادی2704کارگر کارخانهمرتضی خالقی2658کارگر نقاشحسن مرادی2612
کارگر کارخانهمحمد تمیزی2705کارگر کارخانهسیاوش زندی2659کارگر نقاشداریوش عالیی2613
کارگر کارخانهاسفندیار اروجی2706کارگر کارخانهتیمور مرادی2660کارگر نقاشامیر بهبودی2614
کارگر کارخانهعرب کوتی2707کارگر کارخانهشاهد عباسی2661کارگر نقاشپیمان زارعی2615
کارگر کارخانهپیمان عبدالهی2708کارگر کارخانهکرامت نیازی2662کارگر نقاشعباس حسن زاده2616
کارگر کارخانهرضا ایمانی پور2709کارگر کارخانهسلطان برومند2663کارگر نقاشمجید آذرمهر2617
کارگر کارخانهعلی عبدالهی 2710کارگر کارخانهشاهرخ تیموری2664کارگر نقاشمحمد حسنی2618
کارگر کارخانهخداقلی حمدی2711کارگر کارخانهنیاز کاکاوند2665کارگر نقاشمجید اله وردی2619
کارگر کارخانهبرزو مظهری2712کارگر کارخانهشهروز دالور2666کارگر نقاشسیف اله زمانی2620
کارگر کارخانهاشکان عباسی2713کارگر کارخانهجمشید جابوز2667کارگر نقاشکریم شیردل2621
کارگر کارخانهداریوش نیما2714کارگر کارخانهعلیمراد بایرامی2668کارگر نقاشاسکندر دلیری2622
کارگر کارخانهصالح پورمراد2715کارگر کارخانهطیب خراسانی2669کارگر نقاشرحمان اصغری2623
کارگر کارخانهصالح پیغمبری2716کارگر کارخانهشاهین بلوری2670کارگر نقاشمصطفی برتنش2624
کارگر کارخانهخداد یاوری2717کارگر کارخانهاکبر رحیمی2671کارگر نقاشاحمد اسرافیلی2625
کارگر کارخانهحیدر ملک محمدی2718کارگر کارخانهمرتضی فرامرزی2672کارگر نقاشاجاق قلی زاده2626
کارگر کارخانهرحمان منصوری2719کارگر کارخانهنادر فروزان2673کارگر نقاشآقا جعفر اسمی2627
کارگر کارخانههادی ایرانی2720کارگر کارخانهاصغر پروازوند2674کارگر نقاشحیدر جوادپور2628
کارگر کارخانهبیژن شهسواری2721کارگر کارخانهمرتضی صیادی2675کارگر نقاشاحمد علیزاده2629
کارگر کارخانهخدامراد سروان 2722کارگر کارخانهحسن قلمی2676کارگر نقاشبهرام زمانی2630
کارگر کارخانهچراغعلی محمدی2723کارگر کارخانهعلی زرندی2677کارگر نقاشمصلحت فتحی2631
کارگر کارخانهکریم دالور2724کارگر کارخانهپیمان زیدی2678کارگر نقاشمصطفی اله قلی زاده2632
کارگر کارخانهبیژن صحرایی2725کارگر کارخانهجاوید موسوی2679کارگر نقاشموسی حیدزاده چمنی2633
کارگر کارخانهعسگر رحیم پور2726کارگر کارخانهداریوش طاغونی2680کارگر نقاشنوید ابراهیمی2634
کارگر کارخانهایوب زرندی2727کارگر کارخانهتیمور سوگلی2681کارگر نقاشغالمرضا امجد2635
کارگر کارخانهخانعلی تیموری2728کارگر کارخانهمیرزا علی بختیاری2682کارگر نقاشحسین سمبلی2636
کارگر کارخانهخسرو رنجبریان2729کارگر کارخانهمراد مولوی2683کارگر نقاشاکبر موسوی2637
کارگر کارخانهمراد آدری2730کارگر کارخانهصداقت سلطانی2684کارگر نقاشنصراله اسماعیلی2638
کارگر کارخانهبیژن شمسایی2731کارگر کارخانههادی تیموری2685کارگر نقاششاهپور حسن پور2639
کارگر کارخانهسیاوش خانمرادی2732کارگر کارخانهجمشید داودی2686کارگر نقاشکرامت برزگر2640
کارگر کارخانهقهرمان عباسی2733کارگر کارخانهکنعان مرادی2687کارگر نقاشجواد آله محمد2641
کارگر کارخانهآرش سعیدی2734کارگر کارخانهصیاد آذری2688کارگر نقاشکرامت اسماعیلی2642
کارگر کارخانهنوید سعیدی2735کارگر کارخانهغنی ساجدی2689کارگر نقاشعباس عبدالعلی زاده2643
کارگر کارخانهشهرام طاغونی2736کارگر کارخانهبرزو چراغی2690کارگر نقاشاکبر زنده طلب2644
کارگر کارخانهاروجعلی تنهایی2737کارگر کارخانهمالک خدایی2691کارگر نقاششاهرخ سیفی2645
کارگر کارخانهعزیز تبریزی2738کارگر کارخانهبهرام ساروق2692کارگر نقاشموسی پشنگی2646
کارگر کارخانهآراز تیموری2739کارگر کارخانهرمضان حمدالهی2693کارگر نقاشرحیم سعادتی2647



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
کارگرکارخانهدمان علی کریمی2830کارگر کارخانهعلی اکبر کنگاوری2785کارگر کارخانهسیاوش تهرانی2740
کارگرکارخانهعلی خزائی2831کارگر کارخانهحامد صالحی2786کارگر کارخانهنوید حمدالهی2741
کارگرکارخانهجواد خزائی2832کارگر کارخانهآقاخان پروازی2787کارگر کارخانهعباسعلی رحیمی2742
کارگرکارخانهاسداله سرابی2833کارگر کارخانهسلطان پرازش2788کارگر کارخانهبیژن احمدی پور2743
کارگرکارخانهیداله اصالنی2834کارگر کارخانهمحمود شیخی2789کارگر کارخانهرستم هاشمی2744
کارگرکارخانهغالمعلی باقری2835کارگر کارخانهصادق پورشیرازی2790کارگر کارخانهدانیال رستم پور2745
کارگرکارخانهزیداله محمودی2836کارگر کارخانهدالور علی محمدی2791کارگر کارخانهمصطفی ساروقی2746
کارگرکارخانهبعقوب محمودی2837کارگر کارخانهشروین سلوکی2792کارگر کارخانهدرویش داور2747
کارگرکارخانهعالالدین هرمزی2838کارگر کارخانهمحسن سرفراز2793کارگر کارخانهدیهیم صانعی2748
کارگرکارخانهحبرئیل اسماعیلی2839کارگر کارخانهمحمد یدالهی2794کارگر کارخانهطالب طبری2749
کارگرکارخانهذبیح اله ستاری2840کارگر کارخانهیاسر عباس وند2795کارگر کارخانهکریم علیپور2750
کارگرکارخانهخیراله برومند2841کارگر کارخانهصفا محمودی2796کارگر کارخانهبهرام آریامنش2751
کارگرکارخانهایرج ادیب2842کارگر کارخانهمحمودی2797کارگر کارخانهشاهمراد طاووسی2752
کارگرکارخانهعلی کشاورز2843کارگر کارخانهاسالم ساجد پور2798کارگر کارخانهمصطفی عزیزی2753
کارگرکارخانهنادر جواهری2844کارگر کارخانهمحمد عباسی2799کارگر کارخانهاحمد باغبان2754
کارگرکارخانهاکبر سیدی2845کارگر کارخانهفریدون قاسمی2800کارگر کارخانهشاهین دورودی2755
کارگرکارخانهشعبان گوهری2846کارگر کارخانهجمال علیپور2801کارگر کارخانهآریان صفایی2756
کارگرکارخانهسلمان کوهی2847کارگر کارخانهاحمد رضوانی2802کارگر کارخانهپدرام مینایی2757
کارگرکارخانهقدرت مهدی لو2848کارگر کارخانهنورعلی ثابت2803کارگر کارخانهمحمد رضا شیروانی2758
کارگرکارخانهسید جعفر حسینی2849کارگر کارخانهناصر ثابت نژاد2804کارگر کارخانهعبداله مرندی2759
کارگرکارخانهسید زمان حسینی2850کارگر کارخانهخسرو سلیمان نسب2805کارگر کارخانهحمداله عبدی2760
کارگرکارخانهصالح صادقی2851کارگر کارخانهصیاد مهدی لو2806کارگر کارخانهخدایار پرویزی2761
کارگرکارخانهپناه علی رستمی2852کارگر کارخانهمحمد حسین پناهی2807کارگر کارخانهعزیز اسدی2762
کارگرکارخانهقربان جعفری2853کارگر کارخانهقربان عبدوی2808کارگر کارخانهاحمد خورشیدی2763
کارگرکارخانهمجید حمیدی2854کارگر کارخانهرحمان بهنام2809کارگر کارخانهسامان عبدی2764
کارگرکارخانهمرتضی صالح2855کارگر کارخانهسید جمشید حسینی2810کارگر کارخانهابوالفضل محمدی2765
کارگرکارخانهذبیح اله رضا زاده2856کارگر کارخانهعلی پیری2811کارگر کارخانهسیامک پرتوی2766
کارگرکارخانهبهمن گالبی2857کارگر کارخانهصفر چگینی2812کارگر کارخانهمهرزاد سامان پور2767
کارگرکارخانهیزدان خدایی2858کارگر کارخانهعلی بهمنی2813کارگر کارخانهمراد زحمتکش2768
کارگرکارخانهعلی اکبر مریخ 2859کارگر کارخانهاسماعیل بعقوبی2814کارگر کارخانهسعید خانی2769
کارگرکارخانهزیداله شفیعی2860کارگر کارخانهعلی کوهی2815کارگر کارخانهقربان سوادکوهی2770
کارگرکارخانهسید خلیل رحیمیان2861کارگر کارخانهاسماعیل ایوبی2816کارگر کارخانهحامد باهری2771
کارگرکارخانهزرال احمدی2862کارگر کارخانهمراد خورشیدی2817کارگر کارخانهقربان دلیری2772
کارگرکارخانهیعقوب پورقاسم2863کارگر کارخانهپوالد ضرنعلی2818کارگر کارخانهیونس آقاخانی2773
کارگرکارخانهمحرم رهنمود2864کارگر کارخانهحسن محبی2819کارگر کارخانهفیروز خدایی2774
کارگرکارخانهجواد ابراهیم پور2865کارگر کارخانهاردشیر مرادی2820کارگر کارخانهعسگر خدامی2775
کارگرکارخانهرحیم پورآذری2866کارگر کارخانهبهنام گیالنی2821کارگر کارخانهحاجعلی حسینی2776
کارگرکارخانهحسین حمیدی2867کارگر کارخانهقدرت میرزایی2822کارگر کارخانهحمداله بهرامی2777
کارگرکارخانهمرتضی حمیدی2868کارگر کارخانهقدرت راسخی2823کارگر کارخانهولی اله کارگر2778
کارگرکارخانهفرهاد نجفی2869کارگر کارخانهحسین اصغری2824کارگر کارخانهاحمد بنایی2779
کارگرکارخانهکامبیز دهار2870کارگر کارخانهحمید تیموری2825کارگر کارخانهمظفر فومنی2780
کارگرکارخانهکامبیز بهرامی2871کارگر کارخانهمحرم قربانی2826کارگر کارخانهسیاوش لنگرودی2781
کارگرکارخانهحسن پاشایی2872کارگر کارخانهعلیجان الی2827کارگر کارخانهاحمد مروت 2782
کارگرکارخانهابواسعد نجفی2873کارگر کارخانهقوچعلی رمضانی2828کارگر کارخانهفاضل احمدی2783
کارگرکارخانهعلی حمیدی2874کارگر کارخانهحسین کریمی2829کارگر کارخانهاسماعیل مرادپور2784



شغلنام و نام خانوادگی ردیفشغلنام ونام خانوادگیردیفشغلنام و نام خانوادگیردیف
کارگر کارخانهعبداله سلیم زاده2967کارگر کارخانهمرتضی شیخی2921کارگر کارخانهپیروت حسین پور2875
کارگر کارخانهمجتبی فرزین 2968کارگر کارخانهایوب مرتضوی2922کارگر کارخانهمحمد پوررضا2876
کارگر کارخانهعسگر خرم دره ای2969کارگر کارخانهحجت باقرنژاد2923کارگر کارخانهرسول صوفی سعید2877
کارگر کارخانهخیر اله پدرام 2970کارگر کارخانهعباسعلی ملکی2924کارگر کارخانهمصطفی صوفی سعید2878
کارگر کارخانهمحمدرضا کریم پور2971کارگر کارخانهرضا قلی بایرام نژاد2925کارگر کارخانهحسین صوفیان2879
کارگر کارخانهیوسف علی رجب نژاد2972کارگر کارخانهسلیمان پاکدل2926کارگر کارخانهکاظم لطفی2880
کارگر کارخانهامیر رضا مظفری2973کارگر کارخانهرستم ابهری2927کارگر کارخانهفرهاد محمدی2881
کارگر کارخانهنادر خالقی2974کارگر کارخانهجمشید شاهرخی2928کارگر کارخانهتقی جمشیدی2882
کارگر کارخانهرحمت اله هاشم پور2975کارگر کارخانهبهرامعلی شامخی2929کارگر کارخانهسالم امانی2883
کارگر کارخانههاشم اسالم دوست 2976کارگر کارخانهرمضان غالمعلی نژاد2930کارگر کارخانهسالم پوریان2884
کارگر جوشکارکریم صادقی2977کارگر کارخانهخسرو پوریاوری2931کارگر کارخانهمنصور مقدم2885
کارگر جوشکاراسد مختاری2978کارگر کارخانهبیژن شکیبایی2932کارگر کارخانهعلی آذربایجانی2886
کارگر آهنگرپیمان سحری 2979کارگر کارخانهیاور پورحسن2933کارگر کارخانهمصطفی آذربایجانی2887
کارگر جوشکارولی اله نظری2980کارگر کارخانهحسین علی رشیدی2934کارگر کارخانهاکبر کرم زاده2888
کارگر آهنگرفیروز آریایی2981کارگر کارخانهسلمان خانلو2935کارگر کارخانهرحیم اظهری2889
کارگر جوشکارهادی سالمی2982کارگر کارخانهقربانعلی مرادی2936کارگر کارخانهمختار زیرک2890
کارگر جوشکارعباس کنعان پور2983کارگر کارخانهپرویز برزو نژاد2937کارگر کارخانهجعفر صادقی2891
کارگر آهنگرحمید کشاورز2984کارگر کارخانهجلیل پاک مرام2938کارگر کارخانهحسن جهانگرد2892
کارگر آهنگرحمید افشار2985کارگر کارخانهعلیرضا خدایاری2939کارگر کارخانهاکبر ذوالفقارزاده2893
کارگر جوشکارجعفر ایمانی2986کارگر کارخانهمیثم زواره ای2940کارگر کارخانهمهدی کارگری2894
کارگر جوشکاراحمد حدادی2987کارگر کارخانهاحمدعلی مردانپور2941کارگر کارخانهاسماعیل تقواجو2895
کارگر آهنگرابوالفضل جعفری2988کارگر کارخانهنورعلی قاسمی2942کارگر کارخانهناصر لقائی2896
کارگر آهنگرتیمور علیزاده2989کارگر کارخانهصادق غفوری2943کارگر کارخانهمحمود محمدی2897
کارگرعمر سعیدی2990کارگر کارخانهحسن پروانه2944کارگر کارخانهیونس بنده خدا2898
کارگربهروز پاک نیت2991کارگر کارخانهکاظم سلیمانی2945کارگر کارخانهسلیمان پشیمان2899
کارگربهرام محمد پور2992کارگر کارخانهاصغر سلیمانی2946کارگر کارخانهخضر کریمی2900
کارگرجمشید احمدیان2993کارگر کارخانهاکبر سلیمانی2947کارگر کارخانهقاسم مقدسی2901
کارگرسعید بازبار2994کارگر کارخانهسبزعلی ملک پور2948کارگر کارخانهعلی پاشایی2902
کارگر ساختمانیعلی رحیمیان 2995کارگر کارخانهرسول عابد2949کارگر کارخانهستار مظلومی2903
خبازعلی کریمی2996کارگر کارخانهخداداد مهدی زاده2950کارگر کارخانهاسماعیل رسولی2904
کارگرآرام شنگه2997کارگر کارخانهآیدین جمالی2951کارگر کارخانهحمزه تجلی2905
کارگر مکانیکستار ایذه2998کارگر کارخانهکمال خیردوست2952کارگر کارخانهصمد شیرزاد2906
کارگر صافکاراهورا آشتیانی2999کارگر کارخانهکیوان قادری2953کارگر کارخانهخالد مام عزیزی2907
کارگر مکانیکسعید عزیزی3000کارگر کارخانهحسن یوسف نژاد2954کارگر کارخانهموسی شادی2908
کارگرآرام جعفری3001کارگر کارخانهشیرمحمد حسینی2955کارگر کارخانهعباس جعفرزاده2909
کارگر سفالگرعلی امجدی3002کارگر کارخانهامین ساالری2956کارگر کارخانهمراد بایزیدی2910
رانندهفرزاد محمودی3003کارگر کارخانهعلی یار خدادوست2957کارگر کارخانهاسعد بایزیدی2911
رانندهفریدون آشتیانی3004کارگر کارخانهسیروس رحمتی2958کارگر کارخانهپیمان محمدی2912
کارگر مکانیکستار رمضان زاده3005کارگر کارخانهحامد بهرام نژاد2959کارگر کارخانهآزاد زرده2913
کارگر ساختمانیمحمود ابوبکرزاده3006کارگر کارخانهمحرمعلی زنجانی2960کارگر کارخانهواحد آشتاب2914
خبازاحمد سعیدی3007کارگر کارخانهعلی اکبر قلی زاده2961کارگر کارخانهحسن قادر چوپانی2915
کارگر قنادعزیز بهرامی3008کارگر کارخانهشمس الدین ستارزاده2962کارگر کارخانهاسماعیل علی شاهی2916
کارگر جوشکارعلی احمدزاده3009کارگر کارخانهانور همدانی2963کارگر کارخانهیونس منصور2917
کارگرتراشکارمحمد عظیمی3010کارگر کارخانهمجید شریف زاده2964کارگر کارخانهمحمد رضا جلیل پور2918
کارگر فلزکارعلی محمدی3011کارگر کارخانهرحمان قوی پنجه2965کارگر کارخانهغالم ارجمند2919
کارگر مکانیکحسن حمیدی3012کارگر کارخانهحیدر شربتی2966کارگر کارخانهحسین عابدینی2920
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کارگرتراشکارنقی حمیدی3013
کارگرحسن حسینی3014
خانه دارمیترا شهبازی3015
خانه دارطاهره حمیدی3016
خانه دارپری ایلخانی3017
خانه دارماه منیر چراغی3018
مهندس ساختمانتقی شریفی 3019
کارگر تراشکاراحمد حبیبی3020
کارگر قالبسازعلی مهدی3021
حقوقدانفرنیان محبوبی3022
کارگر اخراجییاور زرین ماه3023
محصلفرهاد مرادی3024
کارگر اخراجیابوالقاسم مرادی3025
محصلروزبه مرادی3026
معلمچنگیز کریمی3027
معلمابراهیم ناصری3028
کارگر اخراجیکیومرث نادریانی3029

3030

3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058

امضاها ادامه دارد.............


