اسامی کارشناسان کشیک در شهریور ماه  –89شهرستان بیرجند

ردیف

ایام هفته

تاریخ

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

1

جمعه

89/10/11

غالمرضا توکلی
مجید کاظمی دهسرخی

18141015980
18144101810

2

شنبه

89/10/12

حسین صباغ

18141011915
18141012891

3

یکشنبه

89/10/13

5

دوشنبه

89/10/15

4

سه شنبه

89/10/14

0

چهارشنبه

89/10/10

1

پنجشنبه

89/10/11

9

جمعه

89/10/19

8

شنبه

89/10/18

11

یکشنبه

89/10/11

11

دوشنبه

89/10/11

12

سه شنبه

89/10/12

13

چهارشنبه

89/10/13

15

پنجشنبه

89/10/15

اسداله جالل زاده
حمیدرضا اطمینانی

18141011114
18144022129

محمد خوشنام

18141011843
18149028384

یداله محمودی
محمدرضا دستجردی
اسداله سلیم
ضیاء دستجردی

18141013309
18141038141

رضا ضیائی فرد

18144011390
18141011011

سیدفرهاد فرساد

18144010299
18144014915

محمدرضا امینی

18141011008
18144011390

صادق صابرتنها
علی ساالری
سیدکاظم موسوی
مهدی پورحاجی

18141011251
18144011121

حسن هوشمند

18141011118
18141531228

مهدی فدویان
ولی اله جعفری
مهدی میری

18141013391
18144022302

غالمرضا بنی اسدی مقدم

18141015808
18144011141

غالمرضا توکلی
مجید کاظمی دهسرخی

18141015980
18144101810

حسین صباغ

18141011915
18141012891

محسن عدل
ذوالفقار آهنی

اسداله جالل زاده

اسامی کارشناسان کشیک در شهریور ماه  –89شهرستان بیرجند

ردیف

ایام هفته

تاریخ

14

جمعه

89/10/14

10

شنبه

89/10/10

11

یکشنبه

89/10/11

19

دوشنبه

89/10/19

18

سه شنبه

89/10/18

21

چهارشنبه

89/10/21

21

پنجشنبه

89/10/21

22

جمعه

89/10/22

23

شنبه

89/10/23

25

یکشنبه

89/10/25

24

دوشنبه

89/10/24

20

سه شنبه

89/10/20

21

چهارشنبه

89/10/21

29

پنجشنبه

89/10/29

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

حمیدرضا اطمینانی

18141011114
18144022129

محمد خوشنام

18141011843
18149028384

یداله محمودی
محمدرضا دستجردی
اسداله سلیم
ضیاء دستجردی

18141013309
18141038141

رضا ضیائی فرد

18144011390
18141011011

سیدفرهاد فرساد

18144010299
18144014915

محمدرضا امینی

18141011008
18144011390

صادق صابرتنها
علی ساالری
سیدکاظم موسوی
مهدی پورحاجی

18141011251
18144011121

حسن هوشمند

18141011118
18141531228

مهدی فدویان
ولی اله جعفری
مهدی میری

18141013391
18144022302

غالمرضا بنی اسدی مقدم

18141015808
18144011141

غالمرضا توکلی
مجید کاظمی دهسرخی

18141015980
18144101810

حسین صباغ

18141011915
18141012891

محسن عدل
ذوالفقار آهنی

اسداله جالل زاده
حمیدرضا اطمینانی

18141011114
18144022129

محمد خوشنام

18141011843
18149028384

یداله محمودی
محمدرضا دستجردی

اسامی کارشناسان کشیک در شهریور ماه  –89شهرستان بیرجند

ردیف

ایام هفته

تاریخ

28

جمعه

89/10/28

31

شنبه

89/10/31

31

یکشنبه

89/10/31

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

اسداله سلیم

18141013309
18141038141

ضیاء دستجردی
رضا ضیائی فرد

18144011390
18141011011

سیدفرهاد فرساد

18144010299
18144014915

صادق صابرتنها
علی ساالری

اسامی کارشناسان کشیک در شهریور ماه  –89شهرستان نهبندان

ردیف

ایام هفته

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

1

-

ضیاء دستجردی-محل سکونت بیرجند

18141038141

2
3

-

جواد خیردوست
عباس ابراهیمی-محل سکونت بیرجند

18143018122
18144019809

-

اسامی کارشناسان کشیک – در شهریور ماه -89شهرستان طبس

ردیف

ایام هفته

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

1

-

مهدی چوبداری

18131445531

2

-

محمدحسن چمن زاری

18133441501

اسامی کارشناسان کشیک در شهریور ماه  –89شهرستان فردوس

ردیف

ایام هفته

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

1

-

عباس خویشاوند

18144353149

2

-

علی قربانی راد -محل سکونت بیرجند

18143030985

اسامی کارشناسان کشیک در شهریور ماه  –89شهرستان قاین

ردیف

ایام هفته

نام کارشناس کشیک

شماره همراه

1

-

حسن عابدی

18141024131

2

-

علی قربانی راد -محل سکونت بیرجند

18143030985

