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 هزار تومانی 300کارت هدیه برندگان 

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 لطف اله مرضیه نعیمیان 1

 ابراهیم مریم حدادی 2

 کیومرث ریحانه گوهری بهرامی 3

 علی اکبر فاطمه مرادی 4

 محمد فاطمه کیانی فخور 5

 مرتضی فریده مرادی حکمتیان 6

 رحمت اله کریمحدیث شریفی  7

 میرزا ایران داوریان 8

 غالم مولود طاووسیان 9

 علی صغری کاظمی 10

   

 هزار تومانی 500برندگان کارت هدیه 

 نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

 قربانعلی سنا شاهرخی 1

 مجید نیکی عبدی 2

 ابراهیم معصومه اشترانی 3

 مجید نرگس عبدی 4

 طاهر نفس ایرانپور 5

 یحیی گوهریفاطمه  6
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 بشار آنالینآهزار تومانی از فروشگاه  300بن خرید برندگان 

 نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

 غالم عباس طیبه حمیدی نور 1

 علی زهره عیوضی 2

 حسن عالم تاج شوقیان دلیر 3

 جالل سلطانی کاظمی روشن زاهره 4

 ابوالفضل فهیمه بیگلری 5

 علی اقا طاهره جلیلی 6

 علی اشرف فریبا غالمی وحدتی 7

 قاسم منیژه زیرکی اکبری پور 8

 عزیز اله زهرا چراغی 9

 رسول پریا بهمنی 10

 هزار تومانی 200کارت هدیه   برندگان

 نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 منصور مهیا رجبی 1

 مراد سودابه چهاردولی 2

 حشمتاله مرضیه سیرتی 3

 جمشید راحله محمدی نیلی 4

 عباس نرگس سعیدی 5

 موسی فاطمه قاضی خانی 6

 عبداله سلطنه عباسی 7

 بهاأ الدین معصومه صبیعی 8

 محمد ابراهیم زهره ریحانی فالحیه 9

 مهدی یاسمن مرادی 10
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 بهرام فاطمه خالقی 11

 منصور فاطمه عزتی ماهر 12

 حجت اله زهرا عقیقی 13

 علی فاطمه دهقانی 14

 نظام علی کبری ذوالفقاری 15

 معراج علی مهدیه نقی پور 16

 - معصومه یوسفی 17

 سیف اله ام البنین ترکمان 18

 علی فائزه ترکاشوند 19

 احمد معصومه علی نزاد همدانی 20
 

 بشار انالینآهزار تومانی از فروشگاه  200بن خرید برندگان 

 نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

 مالک زهرا معظمی 1

 علی مریم کرمی 2

 حسین فاطمه رشیدی نزاد 3

 فضل اله حبیبه بیاتی نزاد 4

 شعبان اشرف حیرانیان 5

 قاسم پریسا براتی 6

 علیرضا زهرا سیون 7

 نعمت اله نرگس شعبانی 8

 عبداله گوهر بیات 9

 عنایت اله طیبه ترکمان 10
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 هزار تومانی 100برندگان کارت هدیه 

 نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

 علی مهین رئوفی 1

 یوسف علی نرگس عیوضی 2

 ابوالحسن اعظم ولیان 3

 هوشنگ مریم فریدونی 4

 سعد اله مهری قیادی 5

 ابراهیم پروانه چراغی 6

 فرهاد پوران قجری 7

 مهدی زهرا رنجبران 8

 هدایت اله مریم رضایی 9

 نوراله مستوره سهامی مراد نزاد 10

 ابوالقاسم منیره جام بزرگ 11

 محسن رقیه غفاری فروغ 12

 رضا علی انسیه زارعی 13

 غالمعلی رقیه صادقیان 14

 محمد سهیال نادر بیگی 15

 کمال الدین معصو.مه مرادی 16

 محسن زهره عبادی 17

 اکبر مرضیه موسیوند 18

 حسین معصومه طالبی 19

 عیدین علی فاطمه سحاب حیدری 20
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 یحیی مریم قدرتی انور 21

 رضا محدثه نیمواختر 22

 مهدی زهرا ترابی 23

 سید اسداله السادات خسروی وجیهه 24

 خدایار سامیه قیصری 25

 امیر زهرا بیاتی 26

 حسین اشرف کاظمی 27

 مهدی سهیال حیدره 28

 فرمان پری انصاری 29

 علی ستاره نوروزی 30

 کتابعلی شهین مریانجی 31

 ابراهیم فرشته حمزه پاکباز 32

 سید تقی عصمت کاووسی حسینی 33

 حمید فاطمه صالحی 34

 اسداله معصومه قربانی 35

 غالمرضا فاطمه بهرامی 36

 امامعلی فریبا ابراهیمی صدر 37

 عباس افسانه حبیبی 38

 مرتضی ستایش علی ابادی 39

 یعقوب شهناز مراقعه 40

 

هزار تومانی 50برندگان کارت هدیه    

 اصغر طاهره شکری 1

 سعید مهنا خدابنده لو 2
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 هاشم کبری سماعی نژاد 3

 هاتف مریم مجیدی عدل 4

 حسین زهرا حیدره ای 5

 محمدعلی لیال طاهری روان 6

 سید محمد سیده شهال سلیمانیان 7

 قربانعلی اکرم عزیزی 8

 محمدربیع مهوش علیزاده سرشت 9

 مهدی نرگس حسنی 10

 

 عتبات عالیاتبرندگان سفر 

 نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

 حیدر علی معصومه ملکی 1

 پرویز آزیتا عیوضی 2

 رجب زلیخا طهماسبی 3

 اصغر زهرا عظیمی نسب 4

 حسن ساجده زهرا قربانی 5

 

 برندگان پک ورزشی

 نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

عسل السادات فامیل  1

 قندی

 سید علی اصغر

 غالمرضا ریحانه کردورکانه 2

 خلیل معصومه ترابی 3

 علی اصغر زینب دلنوازی 4
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 محمد لیال کردورکانه 5

 مولی معصومه رضایی 6

 حامد سایدا عسگری 7

 محمدعلی مائده ملکی 8

 - باران حق محمدی 9

 فریدون نسرین اصالنی 10

 محمدرضا حسنا شاهسواری 11

 شاهین سنا برق زدگان 12

 حسن مرضیه شاکوهی 13

 محمد سمیرا اسکندری 14

 قهرمان مریم بیات 15

 مسلم مائده رجبی 16

 غدیر علی پروین خسروی 17

 هاشم نفیسه عسگری 18

 سیدعلی اوسط سادات حسینیزهرا  19

 ولید حسین پروانه نیازی 20

 حسن اقدس قاسمیه 21

 محمودعلی اعظم فالح 22

 باقر سکینه عزیزی 23

 میرزا سکینه نوروزیان 24

 کاظم فاطمه شیخ بابایی 25

 جلیل مائده مستقیمی 26

 علی اصغر پروین علی میرزایی 27

 مجتبی هدیه بیات 28

 ولی اله توکلیانصغری حسینی  29
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 محتاج علی شهال محمدی نیا 30

 محمود حمیرا توکلی 31

 محمدعلی زهرا حسنی 32

 سیفعلی زهرا مشهدی 33

 رمضانعلی مریم حسنی کریمی 34

 موسی دل ارام احمدی 35

 غالم فریبا امیر طالبی 36

 جالل مهدیه ورمزیار نجفی 37

 حاجی بابا فاطمه جهانگیری 38

 ماشااله فروردینزهرا  39

 اسداله اکرم شعبانی 40

 علی زیبا جهانگیری 41

 پنج علی ماطالخزایی 42

 علی کرم زهرا جلیوند 43

 رضا علی فاطمه زارعی 44

 محمد شهین نقوی 45

 محمدرضا فاطمه یارمطاقلو 46

 حشمت اله مژگان شیری 47

 امیر منصوره زیادی 48

 فرمانعلی زهری گرجی 49

 حسین فرحناز بهرامی 50

 کامران زهره قاضی خانی 51

 محرم علی سهیال سماواتی 52

 محمد نگار موسیوند 53

 محمدنبی کبری ترک ارزانفودی 54
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 محمود رضوان باب الحوائجی 55

 ابراهیم فریده مرادی 56

 سید محمد اکرم نراقی علی ابادی 57

 غالمرضا مینا فرجی 58

 جانعلی راضیه نائینی 59

 محسن سلنا بهرامی 60

 برندگان سفر مشهد مقدس

 ابوالحسن کبری زنگنه 1

 اژدر شهین فتحی 2

 روح اهلل یاسمین حیدری 3

 حاج رضا حدیثه متین منش 4

 حسین معصومه زبرجدی منصور 5

 براتعلی فاطمه کرمی 6

 لطف اله صغری احمدی 7

 یداهلل بتول پری پور 8

 غالمرضا نغمه زندی 9

 جعفر سوگند آقا محمدی 10

دستگاه دوچرخه10برندگان   

 محسن نیوشا قیصری 1

 علی اوسط رقیه موالیی 2

 علی هدیه شجاعی 3

 قریب زهره احمدی 4

 ملکعلی مهری بیات 5

 حسن سکینه توسن 6

 احمد معصومه بهرامی 7
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 سهراب کبری رهبری 8

 شعبانعلی زهرا رمضانی 9

مومنیشیوا  10  محمدرضا 

عتبات عالیاتسفر به کمک هزینه برندگان   

 امین فاطمه سرخ آبادی 1

 بهرامعلی مریم فرخی 2

 محمدرضا معصومه شوندی 3

 عباس تینا قاسمی 4

 حسن معصومه یادگار 5

 عبدالعلی گل اندام دینی 6

 محسن سپیده عطایی خش 7

 بختیار صنم عبدی طاهر 8

 رضا جنت هادی رفعت 9

 علی محمد زهره شعبانی 10

 

 

 

 برندگان لباس ورزشی

 اسکندر زهرا موسیوند 1

 اسمعلی مه لقا حیدری 2

 علی ماه گل غالمی 3

 محمد منصوره محمودی 4

 سعید ساینا کمارخانمحمدی 5
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 اهلل داد عذرا فتحی 6

 جمشید سمیرا فرزانی 7

 محمد لیال کاویانی 8

جاویدفاطمه سادات میری  9  سیدمحمد 

 مهدی اعظم محمدی 10

 غالمعلی مریم هادی 11

 خسرو الهام مخدومی 12

 حسین نساء نوری 13

 محمدرضا زینب افراسیابی 14

 علی معصومه زارعی 15

 علی اصغر ملوک جهانگردی 16

 اسماعیل ثریا قاسمی 17

 محمد نرگس یوسفی چهره قانی 18

 غالمحسن نرگس فراهانی 19

 عزت اله فریبا مرادی آرزو 20

 ایل خانی سمیرا سعادتی نوری 21

 حمداهلل فاطمه شریفی 22

 علی اصغر طاهره صفاریان همدانی 23

 جانعلی معصومه ابراهیمی 24

 محمدنبی مریم خدایوندی 25

 مهدی سارینا ترک 26

 مرتضی مهدیه بهرخ 27

 علی محدثه مرادی 28

 محمد موسی هانیه سیف 29

 سعید ایدا جعفری پرست 30
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 علی اله فاطمه غفارنژاد 31

 محمود سمیرا زارعی 32

 هادی ازاده نوده امی 33

 علی محمد هدیه ورمزیار 34

 محمد یکتا یونسی 35

 اصغر مریم عبدلی اصغر 36

 نوروز مریم حسینی 37

 سید اکبر سیده مهدیس موسوی 38

 محمد حدیثه جمشیدی ناشر 39

اکبریریحانه  40  علی 

 علی فاطمه کرامتی فر 41

 حسن زهرا سعادتی 42

 حمیدرضا زهرا تجدی 43

 سید قاسم راضیه نوربخش بروجردیان 44

 علیرضا نازنین زهرا نوری 45

 یحیی زهره عبداللهی 46

 حسین نسرین اسدی 47

 مهدی زهرا بیاتی سراج 48

 مهدی مائده رضایی 49

 ولی اله صغری حسینی 50

 حیدر هاجر حیدرنیا 51

 علیرضا مریم حبیب 52

 شیرویه فاطمه حاجیلو 53

 محمدرضا زهرا مرادیان 54

 ترابعلی فاطمه زهرائی اعظم 55
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 صاحبعلی بانو صادقی 56

 حسین فاطمه اذانی 57

 اصغر مریم نیک پور 58

 علیرضا نرگس نجاری 59

 عبداله فریبا عطایی وحدت 60

زادهحمیده امامی پور  61  حسین 

 نباتعلی فاطمه بابا علی پور 62

 مصطفی فاطمه طهموری 63

 عباس عاطفه قهرمانی 64

 محسن زهرا سیفیان شاد 65

 حسن مرضیه اکبری 66

 اکبر فاطمه محمدیان کوشان 67

 رستمعلی اقدس قدمی 68

 مجید فاطمه گل محمدی 69

 محمدهادی زهرا قدیمی 70

 فتحعلی اعظم ساالرخوش بیان 71

 صفرعلی زهرا خانم محمدی 72

 سیدکامران سیده صبا اپیکی 73

 فرمانعلی رقیه گرجی 74

 اسماعیل عفت جمشیدی 75

 مختار فاطمه زارعی 76

 ناصر مریم سلیمانی 77

 احمد ثریا اقا محمدی 78

 علی کبری قرایی 79

 محمد لیال میرزا محمدی 80
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 عباسعلی صغری فرهادی 81

عبدیزهرا  82  حسن 

 حسن فریبا عبدی 83

 علی زهرا زارعی 84

 حجتاله حمیده کاظمی پارسا 85

 علی اصغر مارال قادری 86

 محسن زهرا چنگیزی 87

 یاور فاطمه طاهری 88

 خلیل زهرا قاسمی 89

 تقی فریبا رضایی 90

 حسین شهناز ادینه 91

 شعبان صفیه یعقوبی 92

 بهرام راحله دریایی 93

 رضا هدیه موالیی 94

 صفرعلی سهیال اشترانی 95

 فرخ مهشید ناصری 96

صادقی سعیده 97  احمد 

 مرتضی سمانه صمدی 98

 محمدرضا الهه خدا بنده لو 99

 اله یار سمیه نجفی 100

 


