اضاهی تاغگاُای هٌطمَ 4
رظیف
1

ًام هْضص
هسطي صارهی

ًام تاغگاٍ
صارهی

تلفي
-8220420
8229729

2

لػگر19فدر

3

زوعاهلل ظُماى اًثْی

فدر غِیع
ضپاضی
ععالت

8239898

4

اظارٍ اهْر زًعاى ُا

ترتیت

5

ضرّظ زاخیًْعی

ضرّظ

6

غِرظاری غیراز

غِعای
غِرظاری

7

ضیرّش زیعری

آریْ

8

عست آلا خاهَ
تسرگی
اکثر ضلطاًی

صثا

9

اًرژی1

رغتَ ُای ّرزغی
ژیوٌاضتیک -خْظّ -کیک تْکطیٌگ – فْل کٌتاکت –
کاراتَ -کًْگفْ -تکْاًعّّّ -غْ-پیٌگ پٌگ-
تعًطازی(آلایاى)
آهاظگی خطواًی –کاراتَ ّ ژیوٌاضتیک(تاًْاى)
فْتثال-خْظّ-رزهی – کاراتَ-تکْاًعّّ-الیثال-غٌا-
تطکتثال
تعًطازی(آلایاى)

تٌیص رّی هیس –فْتطال -تاضتاًی – فْتثال – ّالیثال
7280445
– غطرًح – ظارت  -تعًطازی
رزهی – ژیوٌاضتیک آلایاى – آهاظگی خطواًی –
09173066672
کاراتَ – کٌگ فْ تاًْاى
خْظّ – کاراتَ – تکْاًعّ – آهاظگی خطواًی –
8202028
تعًطازی – غطرًح – تٌیص رّی هیس – فْتثال –
ظّهیعاًی آلایاى
تیلیارظ(آلایاى)
09173158770
09173381248
8250506
09177104975
8429745

رزهی کاراتَ – ّغْ کٌگ فْ – آهاظگی خطواًی
آلایاى – کاراتَ – ارّتیک تاًْاى
تعًطازی ( آلایاى )– آهاظگی خطواًی(تاًْاى)

آظرش
ضیاتاى فرزظلی – پػت تاغ خٌت

تلْار پاضعاراى
تلْار ععالت ایطتگاٍ غِرک اهام
رضا (ع)
تلْار ععالت اظارٍ کل زًعاًِای
اضتاى فارش
زرُی ضیاتاى غِیع آلایی
ضیاتاى آتیاری کْچَ  4غِیع
رُطپار
اتتعای تلْار اهیر کثیر
تلْار ععالت اّل تیطت هتری
ُوایْى
تلْار پاضعاراى تعع از ضیاتاى
غِیع آلایی ضاضتواى آریي 7طثمَ

10

فرًْظ ضسظّز

غطرًح
تازاى ترتر

11

غرکت آتفػاى ضازل
غیراز

لْلَ آ ش

-2351585
8213855

غطرًح (آلایاى –تاًْاى)

تطکتثال (آلایاى)

12

هاًعاًا ُاظی زاظٍ

ضالهت

8437827

یْگا (آلایاى ّ تاًْاى)

13

غِاب زیعری اصل

غِاب

09179638961

ضْارکاری (آلایاى)

14

علی ًیورّزی

ضْرى

8247977

15

رّذ اهلل رضتن ًیا

ضپِر

16

لیال لرتاًی کعثَ ّفا

فرّزاى

-8310854
8310850
09173025761

تطکتثال – ًیْ کًْگ فْ – تعهیٌتْى-فْتطال-
ٌُعتال(آلایاى)
تعًطازی (آلایاى) –آهاظگی خطواًی (تاًْاى)

17

هٌصْر هٌصْری

آًاُیتا2

18

اکثر ضلطاًی

اًرژی2

19

رّظاتَ زارعی

ضتایا

-09173143148
6205706
-8202702
8429745
8206044

غطرًح (تاًْاى)
تعًطازی (آلایاى)
آهاظگی خطواًی (تاًْاى)

یْگا

زیریي هْالی هْازعیي
تیي چِارراٍ ضیازتگر چِار راٍ
تٌفػَ ضوت راضت رّترّی هثل
فرّغی خْاًورظی
تلْار ععالت رّترّی غِرظاری
هٌطمَ  4طثمَ فْلاًی تاًک
صاظرات
تلْاًر زرُی ضیاتاى غِیع فالزی
ًثع کْچَ 9پالک 129
کیلْهتر 12خاظٍ غیراز -تْغِر
هٌطمَ ظٍ غیص خٌة تاغ ظُػیص
هسرعَ زیعری
اًتِای  20هتری اهام ضویٌی
هیعاى هِارت
اتتعای ضیاتاى آتیاری ًثع کْچَ
24
چِارراٍ ُْاترظ تلْار زرُی ضوت
چپ خٌة تیوَ پارضیاى
تلْار پاضعاراى ایطتگاٍ  3طثمَ
زیریي هدتوع تداری پسغکی
تلْار پاضعاراى زع فاصل ضیاتاى
خِاى آرا ّ غِیع آلایی خٌة تیوَ
راضی
تلْار ضرتاز ضیاتاى ایثار گراى

20

ضعیع زارعی

تِوي

09121572023

فْتثال (آلایاى)

21

غرکت غیریي غسال

ظایتی

22

هسوع عالهَ زاظٍ

ُیراظ

09177156602
09179154107
09171119097

فْتثال (آلایاى)

23
24
25
26
27

ازوع ضْتاى
پیواى آلا تیگی
هسوع آزاظ
پرّیي فریعًّی
غاپْر غالهساظٍ

ضلیح فارش
رایکا
لمٌْش
چِل –ضی
هػتاق

09173392012
09176004814
09173378062
09127333376
09178095536

فْتثال(آلایاى)
آهاظگی خطواًی –ژیوٌاضتیک(تاًْاى)
یْگا(آلایاى-تاًْاى)
آهاظگی خطواًی (تاًْاى)
تکْاًعّ-کٌگ فْ – یْگا-هْیتای(آلایاى) –کاراتَ-
آهاظگی خطواًی ژیوٌاضتیک(تاًْاى)

28

غِرظاری غیراز

29

غِرظاری غیراز

8202028

30

غِرظاری غیراز

کیْکْغیي-ایرّتیک کاراتَ-ظفاع غطصی-یْگا-
ژیوٌاضتیک
ایرّتیک – کاراتَ –ژیوٌاضتیک –یْگا-کًْگ فْ

31

غِرظاری غیراز

09171125386

فْتثال

32

اظارٍ ّرزظ ّ

غِیع
ضلطاًی
فرٌُگطرای
کار آفریٌی
فرٌُگطرای
خْاى
چوي
هصٌْعی-
رّتاز
یاظگار اهام-

8357053

فْتطال –ّالیثال-کًْگ فْ-کاراتَ-ایرّتیک

8236142

اضتطر ضر پْغیعٍ –تیر اًعازیّ-الیثال-تطکتثال-

8240310

تعًطازی(آلایاى)-آهاظگی خطواًی (تاًْاى)

ضیاتاى اتاصالر ک8پ128
زرُی تعع از ضیاتاى غِیع آلایی
ضاضتواى آریي طثمَ 3
تلْار پاضارگاظ هدتوع تداری
غسال گثمَ زیریي ظفتر فرّظ
اتتعای تلْار اهیر کثیرخٌة تاًک
هلی
تلْار ععالت ش هٌطك
تلْار پاضعاراى ًثع ک 72
تلْار زرُی ک 47
ُوت خٌْتی ًثع ش علی رضایی
تلْار اهیر کثیر خٌة هدتوع اتْ
لعارٍ طثمَ زیریي تاًک ضاهي
السدح
غِرک ضراج تماطع زاگرش
ضیاتاى آتیاری
 20هتری اهام ضویٌی تْضتاى
ایراًی
تلْار اهیر کثیر غِرک گلػي

تلْار اهیر کثیر هماتل تاغ خٌت

33

خْاًاى
غیر علی ضلطاًی

خاًثازاى

تٌیص رّی هیس-فْتطال-تیرّ کواى –تعًطازی-ظارت

