
 5/8/96لیست برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روي خانوادگی ارومیه 

 توپ ورزشی

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 امید دودکانلوي میالن 16 بهنام اسدي 1
 حسین نان روغنی 17 اسماعیل مقیر 2
 علی محمد مقتدیمی 18 زهره وثوقی 3
 رباب  شکراللهی  19 معین صمدي 4
 سکینه زارعی 20 سعید فتحی 5
 نازنین زهرا کامران 21 زهرا عبدي علی بیگلو 6
 مهدي آقائی 22 فرشاد کریمی 7
 تازه آقائی 23 معصومه خدایی 8
 حسن آقائی 24 محمد محمدزاده 9
 الناز عباس زاده 25 محمد علی زارعی 10
 احترام سلمانیان 26 المیرا درفشی 11
 فاطمه وظیفه خواه 27 نازنین خادم حقیقی 12
 زهرا آقائی 28 هاجر لوایی 13
 سید مهدي اصفهانی 29 مهدي یارخدایاري 14
 خندان  روحانی 30 میالد محمدي 15
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 5/8/96لیست برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روي خانوادگی ارومیه 

 توپ ورزشی

 و نام خانوادگی نام ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 فردین پاکینا 46 حجت آیرملو 31
 توحید حمیدي 47 عربعلی قنبرلو 32
 علیرضا واحدحیدرنیا 48 فرنگیس سلمان زاده آباد 33
 جواد محمدي 49 ابراهیم پاشازاده 34
 خورشید خیاط ماکویی 50 صابر شیرمحمدلو 35
 زهرا جعفرپورفاطمه  51 رضا کرم نژاد 36
 کوثر واحدي 52 حسینی مرینگلوئیحنان  37
    پورامیر محمد زینال  53 سامان هوشدار 38
 میربهزاد سلیمانی 54 ساسان هوشدار 39

 زهرا قلیزاده 55 سید محمد موسوي 40
 رضا دیماه 56 ساسان  41
 امیر داود سلیمانی 57 وحید جوادي 42
 پیمان امامی دهخوارقانی 58 آمنه بیگ محمدي 43
 سمانه قاسمی 59 علیرضا حشمتی 44
 رومینا خدایی 60 نرگس رضائی 45
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5/8/96لیست برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روي خانوادگی ارومیه   

 توپ ورزشی

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 یعقوب قیاسی 76 مرتضی بابائی 61
 امید عباس پور 77 علیسا لقایی فر 62
 هاله جاللی 78 سلیمان جوادي اسالملو 63
 متین صمدي 79 رها ایمانی 64
 سحر ساده دل 80 زهرا قنبري 65
 علی قاسمی 81 خدیجه دوراندیش 66
 سهیال صفري 82 سارینا احتساب 67
 هستی حق  شناس رضائیه 83 فریده یگانه تیزهوش  68
 مریم نبی زاده 84 عباس خوش فطرت 69
 رضا اسماعیلی 85 امیرحسین اشرفی 70
 نساء انصاري 86 اسماعیل محمدي 71
 نیما نیکبخت 87 سیروس دالیی میالن 72
 ایلیار رضازاده 88 ابراهیم میر قدسی 73
 شمسی رضائی 89 نازنین امینی 74
 میالد جباري 90 سها فضلی ولنده 75
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 5/8/96لیست برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روي خانوادگی ارومیه                      

 توپ ورزشی

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
   فرشاد امجدي 91
   علی نجفی نژادي دیزجی 92
   هایده  اسداله نژاد 93
   آیناز فرجی 94
   پویا تاج فر 95
   افسون دانش 96
   ساناز نظري 97
   حسن مرادي 98
   فیروز اکبرزاده 99
   الهام بهرامیان 100
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 5/8/96لیست برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روي خانوادگی ارومیه 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 بانک تجارت                 نازنین میري اقدم    1

 
 ستاره سیاحی خامنه                 ساعت دیواري 16

 بانک تجارت                      حمید رضا عشرتی 2
 

 حسین محمد زاده                    ساعت دیواري 17

 بانک تجارت                         مجتبی شکوري 3
 

 کیف چرمی      علی امینی                       18

 بانک تجارت                     محمد امین واحدي 4
 

 کیف چرمی                          لیال سلمانی  19

 بانک تجارت           آرمان علیزاده            5
  

 کیف چرمی                         توحید امینی  20

 تجارتبانک                ملیحه فرجامی آذر     6
 

 کیف چرمی                           کوثر امینی  21

 بانک تجارت                             زهره بابا پور 7
 

 کیف چرمی                        محمد آهنگري 22

 کیف چرمی           ثمین حسین پور خالط آباد 23 سهیال برازنده نیک                  ساعت دیواري 8
 کیف چرمی                       نوریک آذرگون  24 فرناز دیهیم (فرزند مجید)         ساعت دیواري 9
 کیف چرمی                   الهام قشالقی نیکو  25 فیروز خلیلی                          ساعت دیواري 10
 کیف چرمی                       ناهیده نوروز پور  26 سید هادي سادات مدینه           ساعت دیواري 11
 کیف چرمی                       حبیبه شکرالهی  27 لیال جعفري                         ساعت دیواري 12
  28 فاطمه محمد لو                      ساعت دیواري 13
  29 علی اصغر مراد                      ساعت دیواري 14
  30 جمیله عبداله زاده                   ساعت دیواري 15
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5/8/96لیست برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روي خانوادگی ارومیه   

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 لباس ورزشی                               اسما شیرزاد 16 لباس ورزشی                امید مجیدي حصار 1
 لباس ورزشی                              محمد جباري 17 لباس ورزشی               امیر محمد اسماعیلی 2
 لباس ورزشی                           علی پیر محدي 18 لباس ورزشی                     مالحت حیدري 3
 لباس ورزشی                                دریا غالمی 19 لباس ورزشی                  زادهحسین خلیل  4
 لباس ورزشی                             علیسان باقري 20 لباس ورزشی             رقیه محرمی کامیالش 5
  21 لباس ورزشی                         رضا مجنون 6
  22 لباس ورزشی                     کیارش همایون 7
  23 لباس ورزشی                         میالد فرجی 8
  24 لباس ورزشی                           ثریا خلیلی 9
  25 لباس ورزشی                         زهرا شریفی 10
  26 لباس ورزشی                        پریسا اسکندر 11
  27 لباس ورزشی                         حامد احمدي 12
  28 لباس ورزشی                        بهروز واحدي 13
  29 لباس ورزشی                        بهمن شهدي 14
  30 لباس ورزشی                      توحید میرزائی 15
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5/8/96روي خانوادگی ارومیه لیست برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده   

  بن رفاه 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 علی نوري 16 سید علی حسن زاده 1
 مرتضی بی غم 17 مهتا فرجی 2
 سینا شیخلو 18 فرزاد ترابی 3
 اسرا جعفر زاده 19 خدیجه میرزائی 4
 سیامک محمود زاده 20 باقر مالزاده 5
 رقیه فتح الهی 21 نوريمهران  6
 فرید خانومه 22 مبین رضایی 7
 جعفر خضر لو 23 علی صیفی راد 8
 احسان امانی 24 فرزاد اهوز 9
 هادي بهمنی 25 لطیفه حسن زاده 10
 زیبا محد قلی پور 26 فیروز فتی  11
 محبوب بورشانی 27 سعید رضایی 12
 ابولفضل کریم زاده 28 میثم ولیزاده 13
 وحید وطن دوست 29 زهرا بابا پور 14
 جلیل عبدلی 30 منیره اشرفی 15
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5/8/96لیست برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روي خانوادگی ارومیه   

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
   کیف دستی                            بهنام آقازاده 1
   کیف دستی                      سوین حسین زاده 2
   کیف دستی                          کلثوم صفري 3
   کیف دستی                     سیفعلی ابراهیمی 4
   کیف دستی                        پروین مال زاده 5
   کیف دستی                  محمد امین بیرامی 6
   کیف دستی                          مهین پیماینده 7
   کیف دستی                           بهرام اکبري 8
   کیف دستی                    فرح مال پور یگانه 9
   کیف دستی                رقیه محمودي گوروان 10
   دوچرخه                      فاطمه جلیلی باربین 11
   دوچرخه                            هاشملومهري  12
   دوچرخه                            احسان جعفري 13
   دوچرخه                       علی اصغر فاطمی 14
    

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 5/8/96لیست برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روي خانوادگی ارومیه 

 عتبات عالیات –دوچرخه  -خودرو پراید

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 مهدي عباسی                             (دوچرخه) 16 غریب علی  نصرت بین             (خودرو پراید) 1
 داریوش صحرایی                        (دوچرخه) 17 رضا بهاري                           (خودرو پراید ) 2
 محمد پیري                               (دوچرخه) 18 نوشین صمدپور                         (دوچرخه) 3
 امین دست رنج                           (دوچرخه) 19 مهدي محمودي                         (دوچرخه) 4
 ناصر عطایی                               (دوچرخه) 20 مهدیه  پایور                             (دوچرخه) 5
 خدیجه یزدانی                           (دوچرخه) 21 فرزاد امامی باري                        (دوچرخه) 6
 حمید حسینقلی لو                        (دوچرخه) 22 پري مولودیان                           (دوچرخه) 7
 تورج امامی ( زمانی)                     (دوچرخه) 23 میثم نوري دیدانی                       (دوچرخه) 8
 رضا شیدا                                  (دوچرخه) 24 وجیهه صادقی                          (دوچرخه) 9
 شاهین صیادي لطیفی                  (دوچرخه)    25 رسول قاسمی                          (دوچرخه) 10
 میر حسین حیدري                       (دوچرخه)    26 آرمین ایرانپور                           (دوچرخه) 11
 میر محمد حیدري                       (دوچرخه) 27 محمدرضا نظري                       (دوچرخه) 12
 سجاد تقی زاده                           (دوچرخه) 28 میر حسین امانی زاده                 (دوچرخه) 13
 محمد وثوقی                             (دوچرخه) 29 فاطمه میدان رو                       (دوچرخه) 14
 اکبرزاده هوشیار                   (دوچرخه)طاها  30 سمیه طلعت                          ( دوچرخه) 15
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5/8/96لیست برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روي خانوادگی ارومیه   

 عتبات عالیات –دوچرخه  -خودرو پراید

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 فرهودي                               (دوچرخه)مریم  46 زعفر غفاري                             (دوچرخه) 31
 مبین عبادي آغ گوزلو                      (دوچرخه) 47 میرزاعلی جاللی                        (دوچرخه) 32
 دیار مهماندوست                            (دوچرخه) 48 حسین رضایت                          (دوچرخه)  33
 فرهاد سامه                                  (دوچرخه) 49 سحر مقدم                              (دوچرخه) 34
 آینا تقی زاده                                  (دوچرخه) 50 اسماعیل جوادي نسب                (دوچرخه) 35
 رونیکا اصالنی                                (دوچرخه) 51 (دوچرخه)گلسا اکبري                             36
 رضا سیاوش پور                             (دوچرخه)  52 مهدي غالمزاده                      (دوچرخه)  37
 ( دوچرخه)          حسین معزز                          53 منصور خادمی                         (دوچرخه) 38
 حسین اکبرزاده                                (دوچرخه) 54 فاطمه حسن نژاد                     (دوچرخه) 39

هادي شکاري                                (دوچرخه)    55 محدثه حسن نژاد                   (دوچرخه) 40
زهرا سلیمان زاده                     (دوچرخه)   فاطمه 56 (دوچرخه)              ابراهیم حیدرزاده         41
 رضا محمودي                               (دوچرخه) 57 افسانه مغیثی                          (دوچرخه) 42
 (دوچرخه)                        آراز صفري            58 سمیه واحدي                         (دوچرخه) 43
 فرزین جهانگیري                            (دوچرخه) 59 کبري رضازاده                       (دوچرخه) 44
 ندا مرسلی                                     (دوچرخه) 60 احمد زمانی                          ( دوچرخه) 45
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5/8/96برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روي خانوادگی ارومیه یست ل  

 عتبات عالیات –دوچرخه  -خودرو پراید

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 لیال رضایی                                (دوچرخه) 76 عزیزه ملکی                               (دوچرخه) 61
 قربان معرفت مینا (نیا)                   (دوچرخه) 77 سلدا  عبداله زاده                          (دوچرخه) 62
 محمدحسین رضایی دوست              (دوچرخه) 78مهدي داداش خوشنوا                    (دوچرخه)                   63
 آیالر نعمتی                               ( دوچرخه) 79 (دوچرخه) لیال کریمی سلطان احمدي            64
 باقر مالزاده                                (دوچرخه) 80 آتیال صفري                             (دوچرخه) 65
 (دوچرخه)           حمیده غنی انهر                 81 رحیم چوپدار شفیعی                    (دوچرخه) 66
مجتبی (جلیلی /دلیري/ وکیلی)         (دوچرخه)           82 جواد شباهنگ                          (دوچرخه) 67
 مهنیا شاه محمدي                         (دوچرخه) 83 رقیه عبداله زاده                        (دوچرخه) 68
 امین اشرفی                                (دوچرخه) 84 (دوچرخه)                   آسیه ذوالفقاري      69
شیال ابراهیمی                              (دوچرخه)                       85 اکبر وحیدي                           (دوچرخه) 70
 علی اکبر قلیزاده                           (دوچرخه)    86سامان (ساناي) جعفري               (دوچرخه)              71
 پریا آذرطوسی                              (دوچرخه) 87 میرمحمد حصاري                    (دوچرخه) 72
 محبوبه محسن زاده                      (دوچرخه) 88 (دوچرخه)امیر حصاري                            73
ژیال  امامی   نام پدر صمد              (دوچرخه)              89 جیران یوسفی                         (دوچرخه) 74
 (دوچرخه)           امیر محمدي                     90 محرم اکبرپور                         ( دوچرخه) 75
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 5/8/96لیست برندگان قرعه کشی جوایز همایش پیاده روي خانوادگی ارومیه                      

 عتبات عالیات –دوچرخه  -خودرو پراید

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
 عالیاتعتبات   امیر ولی زاده                           (دوچرخه) 91
 ابوالفضل آتش بس                    (عتبات عالیات) 102 زهرا صوفی                             (دوچرخه) 92
 اسري ابراهیمی                         (عتبات عالیات) 103 اسري  جنگی                            (دوچرخه) 93
 علی رادي                               (عتبات عالیات) 104 (دوچرخه)      نیما جودي ثانی                   94
 اسري ابراهیمی                       ( عتبات عالیات)  105 پریسا داداش زاده                      (دوچرخه) 95
 خطایی                 ( عتبات عالیات)سوگند مطلم  106فرزند فریبرز   ( دوچرخه)             –امیرحسین رحیمی  96
 خانی حبشی            ( عتبات عالیات)عباس حاتم 107 میرکامل موسویان                     (دوچرخه) 97
 شایان محالی فرزند محمد          ( عتبات عالیات) 108 فرحناز رحمانی                         (دوچرخه) 98
 رضا آسیایی                           ( عتبات عالیات) 109 آقازاده                         (دوچرخه)امیر حاجی  99
طناب زن: به فرمایش مدیرکل بهنام عمر جویی (دوچرخه)  100

 09141407964دوچرخه تحویل داده شد 
 آذر غفوریان                          (عتبات عالیات) 110

برنده خودرو که نیامد و بنا به فرمایش مدیرکل  -امید بامدادي 101
 (دوچرخه)              دوچرخه اهداد شود                 

 کوروش عطارودي                   (عتبات عالیات) 111
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