
295/9/15ترم

2۱۰۰+۲۲۳10۳۳۵55۳۳۵۳۱۰۱۰۱۰۵۳8*سقف امتياز 

95/8/2195/9/2695/10/2795/9/2795/11/2295/8/2795/12/3بازدید95/9/85مورد195/7/2595/8/795/7/283ناحيه 

2237.533550335351010۵3279.5خانم سناوندی

95/9/2995/9/2295/10/2995/8/2795/11/1895/8/2795/12/3بازدید5بازدید95/11/2695/10/75مورد۲95/7/2795/9/292ناحيه 

2۱35305551.5353101010۵31089.5اقای عابدی

95/9/295/9/1595/11/595/9/1295/11/2495/8/2795/12/3بازدید5بازدید95/9/1095/12/275مورد395/7/1395/8/1095/8/224ناحيه 

22310335553353101010۵310100خانم نيک نيا

95/8/3095/9/2995/11/495/9/995/11/1895/8/2795/12/3بازدید5بازدید95/9/2296/3/45مورد495/7/17۹۵/۸/۱۵95/7/153ناحيه 

2137.5335553353101010۵31096.5اقای یزدانبخش

95/7/2895/9/2495/10/2895/9/1495/11/2395/8/2795/12/3بازدید5بازدید96/2/213مورد595/7/2995/8/995/8/142ناحيه 

2235035353353101010۵3282اقای حيدری

95/12/295/8/2795/12/3بازدید5مورد695/7/2795/8/10 95/10/181ناحيه 

221.52.5000500030510۵1.5037.5خانم جدیدی

95/8/3095/9/2995/10/3095/9/1195/11/1895/8/27بازدید5بازدید95/12/15مورد795/7/2795/8/395/8/34ناحيه 

22310330553353101010031090خانم یونسی

95/9/2295/11/495/9/1495/11/2395/8/2795/12/3بازدید5بازدید96/3/45مورد95/7/30۹۵/۸/۱۶95/8/141باخرز

2132.5005550353101010۵3274.5اقای وحيدیان

95/8/2195.8.2095/10/2895/9/1295/11/1895/8/2795/12/3بازدید5بازدید95/8/2395/10/115مورد95/7/1295/8/995/8/284بردسكن

221.510335553353101010۵31098.5خانم بيانی

بازدید2بازدید4مورد95/8/261تایباد

۱۰02.50004200000000009.5 اقای حسنی

95/11/195/11/2295/8/2795/12/3بازدید96/2/2095/11/154مورد95/7/2695/8/23تبادكان

2۰37.530540005001010۵31067.5خانم حبيبی درج

95/8/3095/9/1695/10/3095/9/2795/10/3095/8/2795/12/3بازدید5بازدید95/12/2895/10/305مورد95/8/6۹۵/۸/۱۹95/8/294تربت جام

۱11.51030555335351010۵31088.5خانم یعقوبی

95/8/3095/9/1695/11/1095/9/2795/8/27بازدید1بازدید3مورد95/8/6۹۵/۸/۱۹95/8/292تربت حيدریه

۱۱1.5500031332.50501003241اقای یكتا

95/11/2295/12/295/8/2795/12/3مورد95/8/252جغتای

۱۰05050000000510۵1.5032.5خانم جغتایی

95/8/27مورد95/8/251جلگه رخ

۱۰02.5000000000001000013.5اقای سعادت نيا
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95/8/495/9/2495/11/595/9/995/11/1895/8/2795/12/3بازدید5بازدید95/12/2295/10/305مورد95/7/1495/8/1095/8/224چناران

22310305553353101010۵31097خانم اكبریان

95/8/3095/10/2995/10/3095/10/895/11/1895/8/2795/12/3بازدید1395/12/1595/12/165مورد3خليل آباد

۰۰07.53355031.55051010۵3268خانم كودری

95/9/195/8/2195/11/195/9/1295/11/595/8/2795/12/3بازدید5بازدید95/10/895/12/55مورد95/7/14۹۵/۸/۱۳95/8/214خواف

21310335553353101010۵31099اقای یوسفی

95/8/27 بازدید2مورد95/8/281خوشاب

۱۰02.5000200000001000014.5خانم ارزنده فر

95/8/3095/9.2995/11/595/9/795/11/595/8/2795/12/3 بازدید4بازدید95/11/2295/12/281مورد95/8/5۹۵/۸/۱۷4درگز

۱1010305143350101010۵3276خانم جهانبخشی

95/7/2995/8/27رضویه

2000000000000001000012خانم مذهبی

95/9/1195/9/1195/10/1595/9/2795/11/2295/8/2795/12/3بازدید5بازدید95/12/195/10/65مورد95/8/495/9/1195/9/82زاوه

۱۱1.55335551.535051010۵31082خانم ساالری

95/8/2595/8/27زبرخان

۱۰00000000000001000011قای كمالیا

95/8/27بازدید95/11/195مورد4سبزوار

۰۰010005500000001001040خانم قلعه نوعی

95/9/495/8/995/11/295/9/995/11/2395/8/2795/12/3بازدید2 بازدید1395/12/2495/10/63مورد95/8/995/8/1095/8/174سرخس

۱2310335321.5353101010۵310۹۳خانم احمدی

95/10/695/9/3095/11/595/11/1995/8/2795/12/3بازدید3بازدید1395/12/143مورد95/7/2795/8/2395/10/122سروالیت

2۱1.55300331.535001010۵1.5256.5خانم حسن آبادی

95/9/2495/11/595/9/1495/11/1595/8/2795/12/3مورد1ششتمد

۰۰02.5030000350101010۵30۵۲اقای ابراهيمی

95/8/27صالح آباد

۰۰00000000000010000۱۰اقای عزیزی

95/8/1695/8/1695/11/595/9/1495/11/595/12/3بازدید3بازدید95/11/122مورد95/7/1295/8/94طرقبه و شاندیز

2201003523335310100۵31079خانم مقبلی

95/9/195/9/1195/10/2895/9/1195/11/2195/8/27بازدید4بازدید4مورد95/7/1895/8/1095/8/204فریمان

2231000044335310101003274خانم پور افخم
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95/9/1795/8/2765.5 بازدید1فيروزه

۰۰000001000005010000۱۶اقای عبداهلل آبادی

95/9/295/9/2995/11/595/9/495/11/1295/8/2795/12/3 بازدید5بازدید95/12/245مورد95/8/295/8/895/8/194قوچان

۱2310035553350101010۵310۹۳آقای خان فرخانی

95/8/2695/8/2695/10/2895/9/1395/11/1895/8/2795/12/3 بازدید5بازدید95/8/1795/12/175مورد95/7/1195/8/495/8/194كاشمر

22310335553353101010۵310100آقای یوسف زاده

95/8/27كدكن

۰۰00000000000001000010خانم مومن زاده

95/9/995/12/195/8/27كالت

۰۰000000000001051003028خانم حجی زاده 

95/9/2895/12/1895/12/3 بازدید95/8/1095/9/282كوهسرخ

۱۱00030200000550۵32۲۷ اقای امينی

95/8/27گلبهار

۰۰000000000000010000۱۰خانم شكفته

95/9/895/9/1095/11/595/9/395/11/1595/8/2795/12/3 بازدید3بازدید95/10/2595/9/285مورد95/7/1395/8/995/9/84گناباد

221.510335531.5353101010۵3287خانم قلی پور

95/8/27مه والت

۰۰000000000000010000۱۰آقای محمدی

95/8/2595/8/27ميان جلگه

۱۰000000000000010000۱۱آقای نصر آبادی

95/8/2895/9/3095/10/2595/9/1295/11/2395/8/2795/12/3 بازدید5 بازدید95/12/225مورد95/7/1295/8/1095/9/44نوخندان

221.510335553353101010۵31098.5خانم ملک پور

95/8/2695/9/2895/10/2995/9/2895/11/2195/8/27 بازدید5بازدید95/8/2195/12/223مورد۹۵/۸/۱۸۹۵/۸/۱۸4نيشابور

0131030535335051010021078آقای خسرو نژاد

امتیاز هر یک از فعالیت ها با توجه به برنامه عملیاتی ثبت خواهد شد.  به روز رسانی خواهد شدهفتگیاعالم وصول فعالیت ها و مکاتبات به صورت  * . 
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