
آدرضًام ًام خاًَادگی دارًذُ  هجَزًام ٍاحذ هرتَطِردیف

پالسیشرکت تَلیذی تٌْام تالششالیکَتی1

حَیكفیعی ٍ شرکاء... فتح اشالیکَتی2

لویر هیر اکثر هَسَی شالیکَتی3

حَیكاحوذ سرشاری ٍ شرکاءشالیکَتی4

شیرآتادشرکت تؼاًٍی ترزٍشالیکَتی5

شیرآتاد فرض الِ لطفی ٍ شرکاء شالیکَتی6

چَتر اسواػیل هیرزائی ٍ شرکاء شالیکَتی7

ٍیسًِ ٍراث هرحَم ػسیس آصفی شالیکَتی8

ٍیسًِ شجاع الذیي هجیذی ٍ شرکاء شالیکَتی9

ًصرت آتادآلاجوالی- هْذی گلساری شالیکَتی10

ًصرت آتاد حثیة جوشیذی ٍ شرکاء شالیکَتی11

شیر آتاد هٌَچْر ثوری ٍ شرکاء شالیکَتی12

لویر (شرکت شایاى)اتَالفعل جَاى شالیکَتی13

شالیکَتی14
هیاًذُ حاج صثحاى للی ًساد ٍ حسي کاظوی

سِ راُ خلخالشرکت تؼاًٍی شالیسارشالیکَتی15

یگاى هحلِػطاالِ اًاهی شالیکَتی16

 57خالِ سرای اردشیر تَفیمی شالیکَتی17

تاالدُ اسالنخذاٍرى جثرائیلی ٍ شرکاء شالیکَتی18

خلیف آتاد  رتیح الِ هذدی شالیکَتی19

تاالدُ اسالنفرٌّگ پَرػیسی شالیکَتی20

کرین سرای اسالناشدر حیذری ٍ شرکاءشالیکَتی21

رٍستای سیاُ تیلاردالى اًَری ٍ شرکاء شالیکَتی22

 57خالِ سرای تاج الذیي اهیٌیشالیکَتی23

حاجی هحلِجْاًگیر هلیحی ٍ شرکاء شالیکَتی24

لور سفلی جْاًگیر جْاًی-شرکت تؼاًٍی ّاًیِ شالیکَتی25

کشاٍر هحلِّذایت طالثی ٍ شرکاء شالیکَتی26

لور سفلی فیط الِ اًاهی ٍ شرکاء شالیکَتی27

ٍاردُ سراپرٍیس پَرجؼفر ٍ شرکاء شالیکَتی28

خاًماُریٌغ الؼاتذیي دشتیاری ٍ تٌیاد فرجیشالیکَتی29

 59خالِ سرای پرٍیس هلیحی ٍ شرکاء شالیکَتی30

لور سفلی تاب الِ تْاری ٍ شرکاء شالیکَتی31

خلیف آتاد پرٍیس اتراّیوی ٍ شرکاء شالیکَتی32

 57خالِ سرای ػلیرظا ػلیًَذی ٍ شریک شالیکَتی33

خلیف آتاد جاى تاتا خَشکار همذم شالیکَتی34

 57خالسرا راهیي احوذ ًییاشالیکَتی35



لیسار حاج تاتا حمگَشالیکَتی36

سَست لیسارػلیرظا ًوازی ٍ شرکاءشالیکَتی37

لیسار هیر لَام جلیلی شالیکَتی38

لیسار اتراّین طاّریشالیکَتی39

ّرُ دشت جٌَتیرٍحی پَر ٍشرکاشالیکَتی40

لیسار هحوذ هسؼَد پَرحسي ٍ شرکاءشالیکَتی41

سَست پرٍیس کاهراى ٍ شرکاء شالیکَتی42

للؼِ تیي سراج ًصرتی ٍ شرکاء شالیکَتی43

لسیار فریذٍى رظایی ٍ شرکاء شالیکَتی44

خطثِ سرا سیذ ظاّر ػظیوی ٍ شرکاء شالیکَتی45

لیسار ٍلی الِ ًَراًی ٍ شرکاء شالیکَتی46

لیسار هحوذ للی الاجاًی ٍ شرکاء شالیکَتی47

لیسار ًصرتی ٍرٍحی پَر ٍ شرکاء شالیکَتی48

للؼِ تیيفرخٌذُ درختی شالیکَتی49

لیسار احذ خواری ّرّذشت ٍ شرکاءشالیکَتی50

کشلی شرکت ترکت تالش شالیکَتی51

تکی تازُ آتادًادر الثالیشالیکَتی52

جَکٌذاىاسوؼیل دًیاییشالیکَتی53

ترُ طَل گیالىسیذ صذرالذیي اشرفشالیکَتی54

سیذ ًیکیصالح هجیذ ًیا ٍ شرکاءشالیکَتی55

سَراپشتهرحَم سیذ هٌصَر چاٍشیشالیکَتی56

ترُ طَلسیذ هحوذ اشرف ٍ شرکاءشالیکَتی57

للکِ پشتِغالم ػسگر افراسیاتی ٍ شرکاءشالیکَتی58

ػٌثراپشتػلی رحوتی ٍ شرکاءشالیکَتی59

حیذر هحلِاصغر رستوی ٍ شرکاءشالیکَتی60

خلفِ کریغالم رظا هشیر طالش ٍ شرکاءشالیکَتی61

یگاًِ هحلِهحوذ ػلی لٌثری ًاٍاىشالیکَتی62

سَراپشتحجت الِ هرادی ٍ شرکاءشالیکَتی63

اٍلِ کریشرکت ترًجکَتی تْاراىشالیکَتی64

ترزگرٍػلی اشرف هشتالی ٍ شرکاءشالیکَتی65

طَالرٍدهیرزا للی رستوی شرکاءشالیکَتی66

ریکًثی اسواػیلی ٍ شرکاءشالیکَتی67

جَکٌذاىفتح الِ تادرٍحشالیکَتی68

جواکَشرکت ترًجکَتی ایلخیچیشالیکَتی69

جواکَجؼفری ٍ شرکاء... کتاب اشالیکَتی70

گٌجی هحلًِاصر اتراّیوی ٍ شرکاءشالیکَتی71

ػٌثراپشتخلیل جٌگجَ ٍشرکاشالیکَتی72



طَالرٍد تاالحسیي لاسن زادُشالیکَتی73

جَکٌذاىهرحوت خَدکاری ٍ شرکاءشالیکَتی74

خلفِ کریحوسُ دالٍری ٍ شرکاءشالیکَتی75

چلًَصرخَاجِ شرتتی ًاٍاى ٍ شرکاءشالیکَتی76

هیاًکَُکرین ػثذالْی ٍ شرکاءشالیکَتی77

خاصِ سراتٌْام تاکرمشالیکَتی78

ترُ تٌگذُگل آلا ترّاًی ٍ شرکاءشالیکَتی79

جَکٌذاىاتحادیِ شرکتْای تؼاًٍی تالششالیکَتی80

جَکٌذاىسیذ همذم احساًی ٍ شرکاءشالیکَتی81

جَلٌذاىلرتاًؼلی پرتَی ٍ شرکاءشالیکَتی82

ترُ طَلسیذ اشرف اشرفشالیکَتی83

جَکٌذاىشرکت تؼاًٍی هرزًشیٌاىشالیکَتی84

تکی تازُ آتادهٌصَر رستوی ٍ شرکاءشالیکَتی85

لرٍقهٌصَر هْرلرتاًی ٍ شرکاءشالیکَتی86

راٌّوا هحلِهرتعی رٌّواٍ شرکاءشالیکَتی87

جَکٌذاىکرم ػلی تادرٍح ٍ شرکاءشالیکَتی88

تی تکػلیرظا رًجثر ٍ شرکاءشالیکَتی89

لرٍقلسوت آلاجاًیاى ٍ شرکاءشالیکَتی90

شیالتیيحاج ًصرت جؼفری ٍ شرکاءشالیکَتی91

ایرج پرٍایی  )کارخاًِ ترًجکَتی گیلشالیکَتی92

)

طَالرٍد

تکی جَلٌذاىهؼصَهِ خذادادی ٍ شریکشالیکَتی93

ػٌثرا پشتسیذ ػظین هیرحسیٌیشالیکَتی94

تالشهْیي دٍخت ترتیت ٍ شرکاءشالیکَتی95

کٌذُ سرهْذی تاالخاًیشالیکَتی96

پشتِاهیي پَرٍردی ٍ شرکاءشالیکَتی97

تکیدشتیاری- تَستاى خسرشالیکَتی98

کارتٌذ اسالنرحواى لطیفی ٍ شرکاشالیکَتی99

طاّرتیگ هحلِ اسالنهحوذ ػثذالِ پَر ٍ ػلیرظا هحوذ ًصادشالیکَتی100

ًصرت اتادسیذ هحوذ اصلح ًصادشالیکَتی101


