اسامی کارشناسان کشیک در تیر ماه  –79شهرستان بیرجند

ردیف

ایام هفته

تاریخ

1

جمعه

79/10/11

1

شنبه

79/10/11

3

یکشنبه

79/10/13

0

دوشنبه

79/10/10

4

سه شنبه

79/10/14

0

چهارشنبه

79/10/10

9

پنجشنبه

79/10/19

1

جمعه

79/10/11

7

شنبه

79/10/17

11

یکشنبه

79/10/11

11

دوشنبه

79/10/11

11

سه شنبه

79/10/11

13

چهارشنبه

79/10/13

10

پنجشنبه

79/10/10

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

غالمرضا توکلی

17141010170
17144010111

سیدفرهاد فرساد
مهدی پورحاجی

17141011109
17144011111

حسن هوشمند

17141011117
17141031117

مهدی فدویان
ولی اله جعفری
مهدی میری
علیرضا ارجمندفرد

17141013311
17141013131

غالمرضا بنی اسدی مقدم

17141010707
17144010314

حسین صباغ

17141011110
17141011711

مهدی محمدی
اسداله جالل زاده
حمیدرضا اطمینانی

17141011914
17141011743

اسداله سلیم

17141013301
17141010117

محمد خوشنام
غالمرضا جاللیان پور
رضا ضیائی فرد

17144011310
17144014190

مجید کاظمی دهسرخی

17144101710
17141011099

محمدرضا امینی

17141011007
17144011310

علی ساالری
صادق صابرتنها
سیدکاظم موسوی
غالمرضا توکلی
سیدفرهاد فرساد

17141010170
17144010111

مهدی پورحاجی

17141011109
17144011111

حسن هوشمند

17141011117
17141031117

مهدی فدویان
ولی اله جعفری

اسامی کارشناسان کشیک در تیر ماه  – 79شهرستان بیرجند

ردیف

ایام هفته

تاریخ

14

جمعه

79/10/14

10

شنبه

79/10/10

19

یکشنبه

79/10/19

11

دوشنبه

79/10/11

17

سه شنبه

79/10/17

11

چهارشنبه

79/10/11

11

پنجشنبه

79/10/11

11

جمعه

79/10/11

13

شنبه

79/10/13

10

یکشنبه

79/10/10

14

دوشنبه

79/10/14

10

سه شنبه

79/10/10

19

چهارشنبه

79/10/19

11

پنجشنبه

79/10/11

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

مهدی میری

17141013311
17141013131

علیرضا ارجمندفرد
غالمرضا بنی اسدی مقدم

17141010707
17144010314

حسین صباغ

17141011110
17141011711

مهدی محمدی
اسداله جالل زاده
حمیدرضا اطمینانی

17141011914
17141011743

اسداله سلیم

17141013301
17141010117

محمد خوشنام
غالمرضا جاللیان پور
رضا ضیائی فرد

17144011310
17144014190

مجید کاظمی دهسرخی

17144101710
17141011099

محمدرضا امینی

17141011007
17144011310

علی ساالری
صادق صابرتنها
سیدکاظم موسوی
غالمرضا توکلی
سیدفرهاد فرساد

17141010170
17144010111

مهدی پورحاجی

17141011109
17144011111

حسن هوشمند

17141011117
17141031117

مهدی فدویان
ولی اله جعفری
مهدی میری
علیرضا ارجمندفرد

17141013311
17141013131

غالمرضا بنی اسدی مقدم

17141010707
17144010314

حسین صباغ

17141011110
17141011711

مهدی محمدی
اسداله جالل زاده

اسامی کارشناسان کشیک در تیر ماه  – 79شهرستان بیرجند

ردیف

ایام هفته

تاریخ

17

جمعه

79/10/17

31

شنبه

79/10/31

31

یکشنبه

79/10/31

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

حمیدرضا اطمینانی

17141011914
17141011743

اسداله سلیم

17141013301
17141010117

محمد خوشنام
غالمرضا جاللیان پور
رضا ضیائی فرد
علی ساالری

17144011310
17144014190

اسامی کارشناسان کشیک در تیر ماه  – 79شهرستان نهبندان

ردیف

ایام هفته

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

1

-

ضیاء دستجردی-محل سکونت بیرجند

17141037141

1

-

جواد خیردوست

17143017111

اسامی کارشناسان کشیک – در تیر ماه - 79شهرستان طبس

ردیف

ایام هفته

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

1

-

مهدی چوبداری

17131440031

1

-

محمدحسن چمن زاری

17133441009

اسامی کارشناسان کشیک در تیر ماه  – 79شهرستان فردوس

ردیف

ایام هفته

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

1

-

سید جواد پورتقی

17143344143

1

-

عباس خویشاوند

17144303141

