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 "شنبه"

شهریور  9

 ماه

 طسوجي علي غالمرضا 1

 جهاني پوش اباد ياسر عمر 2

 علي نيا حسين اسحق 3

 كاظمي سينا يوسف 4

 اماني ايوب ابراهيم 5

 مصطفي پور ياسر صالح 6

 ملكي محمدمهدي عليرضا 7

 مدبر سيدنيما سيدمهدي 8

 عسگري پوريا علي اكبر 9

 راعي دهقي علي عليرضا 11

 فيض ابادي مهدي محمدعلي 11

 صمدي بروجني اميد كورش 12

 رمضاني حميد نجفعلي 13

 اخكندي ميثم عطا 14

 احمدي نويد خالد 15

 عليپور مبين علي 16

 ناصري كامران محمدعلي 17

 شهسواري عليرضا علي حسين 18

 اميني يوسف جمال 19

 عباسي سجاد قادر 21

 غالمي رحيم ابادي متين بختيار 21

 الياسي محمدمهدي حيدر 22

 دهنوئي عليرضا نورخدا 23

 دارابي حميد شهباز 24

 استادي سعيد عباس 25

 جعفري مهوار احسان رضا 26
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 "یکشنبه"

شهریور  01

 ماه

 مهديخاني اكبر مجيد 1

 دهقان محمد رمضان 2

 نعمتي نادر يداهلل 3

 عبدنژاد علي فرامرز 4

 خيرالهي محمدرضا عشقعلي 5

 اسدي متضرعي مهدي اسمعيل 6

 انصاري علي مهدي 7

 انصاري رامندي حسين محرم 8

 خلقي اميرمحمد علي 9

 المعي رامندي علي داود 11

 رحماني محمدحسين رسول 11

 طاهرخاني محمد ناصرقلي 12

 رحماني كيانوش محمد 13

 حسين زاده حامد باباعلي 14

 اكبري حسين علي اصغر 15

 علم بيگي ارش حسين 15

 طاهرخاني اميرحسين محمدرضا 17

 ارجيني حسن ابوالحسن 18

 داداش علي علي حسنعلي 19

كماليمحمودي  محسن عباس 21  

 اصغري ايالني مهدي علي 21

 برزگركاكاوند مرتضي ولي اله 22

 ماالميرچگيني ميالد محسن 23

 نادري مقدم محمدرضا احمد 24

 زارع ابوالفضل مصطفي 25

 صفري مهدي رحيم 26
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 "شنبهدو"

شهریور  00

 ماه

 ياركه سلخوري جواد احمد 1

 نوري ميالد ايوب 2

 غياثوند علي قدرت اله 3

 حسيني سيدمحمد سيدنورالدين 4

 حاجي لو رضا ابراهيم 5

 اقاسي عليرضا محمدحسن 6

 قنبري اميرحسين محمد 7

 نوروزي اميرحسين فروع الدين 8

 رسولي اسماعيلي سيدمحمد سيدابوالفضل 9

 حسامي عليرضا بهروز 11

 موسيوندداراني رضا حسين 11

 كشاورزمحمديان اميرمهدي سليمان 12

 خاني پاكدهي اميرحسين علي 13

 ذوالقدر حسين قدرت 14

 كاظمي اميرمحمد عليرضا 15

 نيكخواه مافي رضا علي 15

 بهرامي منفرد اميرمحمد حبيب اله 17

 قاسم علي مهدي حسين 18

 مددلوئي سبحان بيت اله 19

 نقي پور اميرحسين عباس 21

 صالح دوست حميدرضا عباس 21

 سمسار رضا محمد 22

 اقاجاني كياسه حسين سلمان 23

 ايراندوست علي محسن 24

 شالي اميرمحمد علي 25

 زارعي احمدرضا مهدي 26

 


