
رابر خبرصبح کانال انقالب دوم گام بیانیھ مسابقھ کشی قرعھ در کنندگان شرکت اسامی اعالم  
 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
 1 سحر فرجی 46 ناھیده  عقیلی   تبریز 91 فاطمھ حسن تبار بابل 136 زینب بنی تمیمی ازاھواز

 2 سارا اجتماعی 47 مرضیھ  جعفری 92 علی احمد نژاد چالوس 137 زارعاعظم 
 3 محمد ستاری 48 فخرین بابایی 93 مھدی غالمعلی تبار گلوگاه  مازندران 138 مھناز شیری از تھران
 4 شھرزاد یوسفی مالیر 49 حمید رضا  محمدپور تھران 94 محمد الیاس میری 139 احترام شیری از تھران

 5 نشاط نخجوانی 50 فاطمھ بیرام زاده 95 فرشتھ منیعی 140 معینی از تھرانمیالد 

 51 اقدس فرجی 96 زینب محمودی شاد 141 رخشنده شیری از تھران
مریم سادات خطیبی 

 6 خرمشھر
 7 احمد یوسفی لرستان 52 فرخنده  ناصری تھران 97 فاطمھ ابراھیمی 142 فاطمھ شیری از تھران

 8 طاھره اسالم زاده 53 زھرا خداداد نژاد بابلسر 98 مرضیھ شعبانی زنجان 143 تھرانزھرا واعظی از 
 9 ساناز روشنی پور 54 شعبان نادرعلیپور 99 مھدی علیپور آمل 144 نرجس فاطمی یکتا از تھران
 10 زینب باباپور 55 حمید ھادی زاده چالوس 100 رقیھ قنبری  بابل 145 محترم شیری از تھران

 11 حمید مجیدی 56 علی حسن تبار Ahmad.i 101 146 میرمجیدبنی فاطمھ
 12 امیر مھدی سپھر وند 57 زھرا محمودی 102 سجاد شمس الدینی فرزند عبدهللا 147 طوبی مومنی فر

 13 جھانگیر خانزاده 58 رضا فنجانچی 103 نرجس فاضلی شھر ھیدج 148 امین غفوری
 14 مریم زمستانی 59 سعیده  امیری 104 تھرانسارا شیری  149 صمدی غنچھ

 15 وحید علی سلیمانی 60 رحیمھ رسولی 105 زھراپاسبان مشھد 150 مجید غفوری
 16 عرفان قصابی 61 سولماز فرجی 106 محمدرضا اسدزاده تھران 151 روح انگیز صمدی خانقاه

 17 ھادی صدقی 62 معززتھران فاطمھ  107 میتراترکمن تھران 152 محمدحسین رستمی گرجایی البرز
 18 غالم حیدر خانزاده 63 علی رضا  اسدی  تھران 108 شھال واعظی تھران 153 محمود رستمی گرجایی

 19 سینا خانزاده 64 تکتم  حاجبی  مشھد 109 حمیدرضالک تھران 154 اکرم صانعی
 20 جعفرزاده فاطمھ 65 امیر علی  زارعی  تھران 110 حمیده لک تھران 155 مجید مجیدی

 21 رقیھ بنی حسین 66 نسرین  ناصری  تھران 111 سمیرامرادی تھران 156 یوسف رستمی پور دولت آباد
 22 کسری رجب زاده 67 نارینگل    الیق تھران 112 ناصر معینی تھران 157 الھام شمس الدینی فرزند علی

 23 حسنیھ عامری 68 تھرانعلی  ناصری  113 حبیبھ خانمیرزایی تھران 158 حمید عربی
 24 صمد قصابی 69 دانیال   محبوب نژاد تھران 114 عبدالحسین حقیقی تھران 159 وحید شمس الدینی
 25 شیوا بنی حسین 70 امیر عالیی  تبریز 115 خاطره نصرالھی تھران 160 امین شمس الدینی

 26 حوریھ عامری 71 تھرانثمربخش  ناصری  116 لیالرستمی گرجایی تھران 161 سعیده شھابی
 27 علیرضا تقی زاده 72 حسین  ناصری    تھران 117 توران شبان 162 منور زینیلی کرمانی
 28 احسان قنبری 73 فاطمھ اینانلوقزوین 118 علی رضا داوری زنجان 163 محمد شمس الدینی

 29 مرضیھ بنی حسین 74 پروانھ  معزز تھران 119 محمود نصرالھ زاده ساری 164 منیژه  امیری
 30 نعیمھ سپھروند 75 سکینھ بابایی تھران 120 امیرضا  نصرالھ زاده ساری 165 تقی شمس الدینی لری

 31 حاجیھ دلجوان 76 علی معینی تھران 121 امین  نصرالھ زاده ساری 166 پوریا ضرغامی
 32 سیما صدقی 77 زاده ساریحسین جان نصرالھ  122 علی  نصرالھ زاده ساری 167 ملیحھ رستمی تھران
 33 رقیھ عبدالھی 78 شھربانو  نصرالھ زاده ساری 123 آسیھ ثانوی ساری 168 محسن رستمی کرجایی تھران
 34 فاطمھ صغری تقی زاده 79 رویا خرمی ساری 124 محمد ثانوی ساری 169 طوبی بیگی تھران
 35 مریم عامری 80 قاسم ثانوی ساری 125 حسن  ثانوی ساری 170 حمیدرضا استادباقری از کرج

 36 مرضیھ براتی 81 علیرضا  ثانوی ساری 126 نسا  ثانوی ساری 171 زھرا رنجبر از تھران
 37 حمیده مجیدی 82 امیررضا  ثانوی ساری 127 کلثوم  ثانوی ساری 172 مبارکھ محمدی از شھریار

 38 علیرضا ستاری 83 ثانوی ساری   فاطمھ زھرا 128 محمود  ثانوی ساری 173 نرگس مرحم تھران
 39 مھدی دارایی مطلق تھران 84 لیلی امانی نژاد ساری 129 رقیھ شاھین 174 یونس رضوی از زنجان

 40 سارا فنجانچی 85 مجتبی عباسی ساری 130 فاطمھ اسماعیلی 175 مھدی استاد باقری از کرج
 41 غالم رضا  اسدی تھران 86 فاطمھ  عباسی ساری 131 سودابھ مجیدی تھران 176 رضا ترکمان پری از تھران
 42 پور لیال حسن 87 حسین  عباسی ساری 132 رضاترکمان تھران 177 حسین باقری نصرابادی از اسالمشھر
 43 مھران  ناصری تھران 88 مرضیھ قلیان ساری 133 ارزو معینی  تھران 178 ولی هللا مھدی پور

 44 سھیال   عالیی تھران 89 صغری چمنی ساری 134 فرشادترکمان تھران 179 معصومھ مھدی پور
 45 فریبا صابرنسب 90 فائزه سادات رئیس الساداتی بھشھر 135 مریم رستمی 180 قاسم اسماعیلی
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 ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
 181 مجید امیرشاھی 216 اسماعیلیلیال     
 182 قاسم سلطان دوست 217 امیر اوتادی    
 

 
 

 
حسین اوتادی فرزند 

 183 علی رضا غالمی 218 حیدرقلی
 184 عذرا اوتادی 219 حسن مبرا    
 185 ھادی صناعت زاده 220 ایت هللا رنجبر    
 186 حسین کرمی 221 ابراھیم کھنسال    
 

 
 

 
رضا رنجبر 
 187 مریم احمدی 222 کبوترخوانی

 188 فاطمھ اسماعیلی 223 سجاد ھنرمند    
 189 مصطفی پیرمرادی 224 اکرم ذکاوت    
 190 جالل غالمی 225 زھرا فھیمی    
 

 
 

 
حسین اوتادی فرزند 

 191 رسول عیوضی 226 ابراھیم
 192 محمد عربی 227 محمود اسماعیلی    
 193 علی غزالیسید  228 ثنایعقوبی    
 194 صدیقھ درتاج 229 رامین سادلجی    
 195 علی اکبر سلطاندوست 230 رسول بھرامی    
 196 رضا نیک عمل 231 علی پور زمانی    
 197 فایزه اسماعیلی 232 ارمینا عرب    
 198 امیرعلی اسماعیلی 233 علی شمس الدینی    
 199 علی رحیمی مویایل 234 وحید برجی    
 200 مرجان حسینی 235 عذرا کیومرثی    
 201 عباس کبوتر خوانی 236 فاطمھ شھابی    
 

 
 

 
علیرضا مالیی فرزند 

 202 محمد رضا صفری 237 نادعلی
 203 زھرا قنبرزمانی 238 صدیقھ مھدی پور     
 204 عبدهللا اسماعیلی 239 فرزاد امیری     
 

 
 

 
حمید شمس الدینی 

 205 ولی هللا شرفلی 240 لری 
 206 علی نیک عمل      
 207 نصرهللا غالمی      
 208 مجید غالمی      
 209 ابوذر موسیوند      
 210 مانده اسماعیلی      
 211 امیر صناعت زاده      
 212 حلیمھ ریحانی      
 213 محمد مھدی مبرا      
 214 عباس عباسی      
 215 پیرمرادیمریم       


