
 نامشهراستانردیف
ی

 نام خانوادگ
ی

کد شهرکد نمایندگ
شماره دفتر

1
ر

ق یزآذربایجان شر ورمحمد رضاتتر 2900541هتر
36370911

36370912

2
ر

ق 290024142230914آیرملویسجادمرندآذربایجان شر

3
ر

ق 290044137242617عبدالعیل زادهفریدمراغهآذربایجان شر

 فردمهدیارومیهآذربایجان غربر4
ر

300034433383811کیاب

یغالمرضانقدهآذربایجان غربر5 300054435624647خیتر

300114445331138صالیحبهزادمیاندوآبآذربایجان غربر6

300164436349658محمدزادگاناسماعیلخویآذربایجان غربر7

کمال الدیناردبیلاردبیل8
ی

310014533240712ثریاب

310024532820040عبایسبهنامبیله سواراردبیل9

210183155454422تکترمحمدکاشاناصفهان10

210143155560033رفییعوحیدکاشاناصفهان11

2100431مشایخمحمداصفهاناصفهان12
37790908

37864458

اصفهان13
نجف آباد 

اصفهان
2101031نعمترمهدی

42747007

42747008

210053154764846خرم آبادیعیلآران و بیدگلاصفهان14



ز15 100332636554598قاسیمعیل اصغرکرجالتر

ز16 مهدیهشتگردالتر
اینانلو طایفه 

یغمورلو
1001626

44239500هشتگرد 

33327001کرج 

بهروزایالمایالم17
ر

180018433341234اطاق

150087733351300 زاریعابوالحسنبوشهربوشهر18

ضابیابوالفضلتهران و رودهنتهران19 100232177970344علتر

قیلتهرانتهران20 1002521فیض آبادیامتر
77190735

77804389

احمدبازار تهرانتهران21
ر

1003121دهقاب

100102146888996رحییمغالمرضاشهر قدستهران22

1001121ولیمحمدیاسالماسالمشهرتهران23
56473143

56469888

تهران24
پاکدشت و 

ر ورامیر
1001221شفییعجواد

36030030

36038308

240045138464056جاناموحیدمشهدخراسان رضوی25

محمدنیشابورخراسان رضوی26
اسماعیل زاده قیم 

نژاد
240095142628079

240125152545954شادکاممهردادتربت جامخراسان رضوی27

خراسان رضوی28
کاشمرو 

بردسکن
240155155428631محمدیصادق



خراسان شمایل29
بجنورد و کل 

خراسان شمایل
230025832263597پور رجباسماعیل

خراسان جنوبر30
طبس ، عشق 

آباد ، دیهوک
200115632835446لطفر فاطیمسید شهرام

جندخراسان جنوبر31 200125632433309زینیلعیل محمدبتر

1401261نام آورابراهیمدزفولخوزستان32
42245186

42247771

 نژادعبدالوهابآبادانخوزستان33
ر

1400761فرحاب
53361032

53340613

140156135530935عامریمحسناهوازخوزستان34

1403061چراغ پورمهردادخرمشهرخوزستان35
53523060

53523882

140136142829498خیاط خرم آبادیمهرانشوش دانیالخوزستان36

350052433745441اسدنژادحسنزنجانزنجان37

350032435240504گل محمدیمهرداداپهرزنجان38

220122333461754حسن آبادیمحسنسمنانسمنان39

سمنان40
شاهرود و 

دامغان
220032332204817اسماعیل زادهحامد

41
سیستان و 

بلوچستان
 خراشادغالمعیلزابل

ر
260125432225919صادق

ازفارس42 270017137381869رعدیشهرامشتر

رالرفارس43 270137152331348امیدیحسیر

270127153548259رضابینادردارابفارس44



 کاوانسیامکقزوینقزوین45
ر

ب 3600528حضر
33366556-7

33366724-7

محمد ابراهیمقزوینقزوین46
ر

360022833668783آذربایجاب

ر زهراقزوین47 360062834228244خدایاریپیامبوئیر

1700325یزدان دوستمحمدرضاقمقم48
37212566

37212567

3400283 آقابیمجیدکرمانشاهکرمانشاه49
34217800

34215009

320018733562660نیک ناممحمدرضاسنندجکردستان50

190133432237491علینفر لنگریشعیبکرمانکرمان51

رزرندکرمان52 190093433421568محسترحسیر

کرمان53
کهنوج و قلعه 

گنج
1901134محمدی زادهیدهللا

ضارفسنجانکرمان54 190033434258473حسترعلتر

130121734220897گوهری پورجوادعیل آباد کتولگلستان55

رکردکویگلستان56 130131734337500منوچهریرامیر

130111733227076زاهدی رادمجیدگنبد کاووسگلستان57

رگنبد کاووسگلستان58 130231733291719رفییعحسیر

130071734365308بهجتررضابندر گزگلستان59

130251734430555اونقفرهادبندر ترکمنگلستان60

130181735735526قره داغیلهادیآزاد شهرگلستان61

محسنآزاد شهرگلستان62
ر

130241735732452رباب

ادهمشهدکاللهگلستان63 ر 130161735441948علتر

130211734530971نیکوکارمسعودآق قالگلستان64

130011732158641دانه کارمهدیگرگانگلستان65



ضاگرگانگلستان66 1300217زینترعلتر
32336261

32367979

120041333234957امام دوستمهردادرشتگیالن67

120061333614468 اسیمسیاوشرشتگیالن68

120361332133335صاریم نژادابوطالبرشتگیالن69

محسنسنگرگیالن70
ر

120321334521545جالیل شهرستاب

120071334500544مومن زاده بازقلعهمرتضرکوچصفهانگیالن71

گیالن72
بندر انزیل و 

خشکبیجار
حمیدرضا

ر
120051334461284حستر مریداب

120411344826856بازدار آستارامحمدآستاراگیالن73

120441342821818خرسویمحمدرضاکیاشهرگیالن74

120381342344987مختاریعباسالهیجانگیالن75

120311342226192طاهر آموزهادیالهیجانگیالن76

گیالن77

, رودش 

چابکرس

 رحیم آباد

ر حسیر
ر

120401342646773قرباب

گیالن78
چابکرس،کالچا

ی  باجارگاه
 هوشمندمهدی

ر
120161342664115رمضاب

120231342683048رضابی فرسامانکالچایگیالن79

120191334721123حاتمیانعبدهللافومنگیالن80

یآرمانلنگرودگیالن81 1203313امتر
42551544

42552115

120201344223280کبود مهریکاووستالشگیالن82

ضاصومعه شاگیالن83 120181344324770کسابیعلتر

1203913لطیفرقادرصومعه شاگیالن84
44338650 

44339002

فیهگیالن85 120091342120892رجبعیل زادعبدهللاآستانه اشر

فیهگیالن86 رآستانه اشر ضا نژادحسیر 120171342124391علتر



120341344650226بر نیازامید عیلشاندرمنگیالن87

مجتترماسالگیالن88
ر

120291344664956قرباب

120241342321126سبک روحمهدیسیاهکلگیالن89

120251344635276شکوریسید مسعودرضوان شهرگیالن90

ضااملشگیالن91 120471342724177رحمترعلتر

280166642469596زاریعمحمدبروجردلرستان92

2801466افروزبهزاددرودلرستان93

راراکمرکزی94 400128634256106قلعه نویعحسیر

رمرکزی95 400028646222946نیمه وریمحمودخمیر

مرکزی96
محالت 

دلیجان
ر عیلمحمد 400058643241511ستر

1100211موسویمازیارساری و چویبارمازندران97
33209048

33209049

مازندران98
آمل و 

محمودآباد
110271144290823بابیکمهدی

110061142081397ابراهییمداودقائمشهرمازندران99

مازندران100
بابل و هادی 

شهر
ر حسیر

ی
110241132271381بزرگ

زا جانپورحمید رضابابلمازندران101 110451132275197متر

سلمانعباس آبادمازندران102
ر

110281154625026آقاجاب

110491154266601نیکزادنشتارودمازندران103



110141154273380جلوهمرتضرتنکابنمازندران104

مازندران105
فریدون کنار، 

بابلرس
35275440 110511135256992دلگشاعیل

رنکامازندران106 110391134723888زارع آکردیحسیر

مازندران107
نوشهر و 

چالوس
110441152383887اسحاق نیموریهادی

مازندران108

نور و چمستان 

و نوشهر و 

رویان

110561144561840قلعه نویمحمدرضا

110221144884266محمدیعیلشخرودمازندران109

مازندران110

سلمان 

شهر،متل

 قو ،کالرآباد

110401154617608کریملوحسن

مازندران111
, میاندرود

1104211حبیتریونسوهربارانگ
33726590

33726570

110431135751464یعقوب تباراحسانبهنمترمازندران112

محمدعیلبهشهرمازندران113
ر

110501134551953رحماب

110371155244027قاسم کالیهعیلکتالممازندران114

110381155212440رضر کاظیماحمدرضارامرسمازندران115

هرمزگان116
بندرعباس

میناب
ضا 160137632225514رحییمعلتر



3300481ظرافترمحمدرضاهمدان،مالیرهمدان117
32656003

32657008


