
تاریخ اعسام متقاضیانی که به منظور سفربه عتبات عالیات در سایت لبیک ثبت نام نموده اند و در قرعه 

روز قبل از تاریخ حرکت کاروان  52نشده اند به شرح ذیل می باشد. متقاضیان حداکثر تا کشی برنده 

 به منظور ثبت نام نهایی و تحویل مدارک به اداره رفاه و تعاون مراجعه نمایند.

 ردیف
 

 نام
 

 نام خانوادگی
 

 تاریخ اعسام
 

ًدفی ؼوط الولَن 



چَپاًی زّرا 

ًصری چاری هرین 

لْرهاى ظعیذ 

دٍظت فاطوِ هصگاى 

دٍلتی ظْیال 

ُفرًیا ؼلواًی فرخٌذ 

عستی اعظن 

فوی تفرؼی احوذ 

ُّوتی اظه ؼْر طاّر 

عوراًی ظیذ هحوذ 

هْذی زادُ رحین 

ظالهتی پیواى 

رحوتی حاهذ 

تَرتَر هرادی هدیذ 

لذیاًلَ احوذ 

خَرگاهی پَر آرهیي 
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 تاریخ اعسام نام خانوادگی نامردیف

تخؽی پَر هحوذ هْذی 

 

رٍلی الْام 

هَالیی زادُ اورم 

ؼْرویاحوذی  هْذی 

لطثی ًعترى 

ًیه پیوا ًعریي 

ُؼفاعی حویذ 

عثاظی لیال 

لٌثری واظن 

زهاًی الذض 

ًثاری هرین 

ِظلیواًی الِ دادی رٍح ال 

ِعلَی ظیذُ فاطو 

ِؼعثاًی  دیَؼلی فاطو 
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ایرخی اصل هحوذهععَد 



اظذالْی زّرا 

هفلَوی حعي 

ععىری زّرا 

ِععىری هعصَه 

هحوذی ولْری ارر 

 ععىری 64اعظن 

اظذی حعي 

هیرزایی زّرا 

ًسدیه تیي پیؽَرهمذم هْیي 

تَولی احوذ 

ِعسیسی هعصَه 

ِخاٍیذ ظوی 

عرب لیال 

ظیذ علی عفت اظادات 

اظواعیلی ؼیَا 
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ِگرخی زادُ ٍلَوالیی فاطو 

 

حاج هحوذی هدیذ 

هرادی  ًیا هْری 

فرخی ظیاّپَغ فرحٌاز 

ًَِرٍزی عست ال 

حاج ًَرٍزی حعیي 

راوریاى ظیذ اتَاتلفضل 

ظرٍهیلی گَدرز 

ٍاظذی آرز 

ظلطاًی ظیِ رٍد زّرا 

ِهَظَی هعصَه 

ًِهرادی ریحا 

واهراًی زّرا 

حاخی عثذالرزاق لسٍیٌی هرین 

پَرآرری تازللعِ لیال 

ٌِعاؼَری رٍدپؽتی ظىی 

ًًَِرٍزپَرؼَلوی افعا 

ترؼاى اتراّین 

علیسادُ زٍاردّی هْذی 
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 تاریخ اعسام نام خانوادگی نامردیف

رضایی تَول 

 

اوثرزادُ زٍاردّی ظحر 

فضلی ًصاد هحوذ 

تعطاهی هحوذ ظعیذ 

احوذی ّادی 

علَی ظمیي ظرا وثری 

ًِصیری فاطو 

عالل هصطفی 

ِاتَفاضلی حَری 

رًدثرزادُ دیثازر علی 

ظیذاى ظیذ اتَالماظن 

ارظیلَ ؼْریار 

ورهعلی گیالًِ پصهاى 

وَپائی هرین 

اوثری حمرٍ علی 

ُخذهتی طاّر 
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هٌصَری علیرضا 

 

ظلطاى فر هٌا 

ترزویهَظَی  ظیذ احوذ 

رحواًی هرین 

ِّادی فر هرضی 

ِحثیثی ام ظلیو 

ترواًلَ خلیل 

ِخَرظٌذفرد فاطو 

ِهحترهی فاطو 

ُلَاهی آزاد زّر 

لذرت پٌاُ هرین 

ِخعفری فاطو 

ًَریاى فریثا 

واؼی پساى اورم 

هَظی واظوی ًرگط ظادات 

ِپَرظتار رلی 

حارظی گٌدگاُ هثاحعلی 

هؽتالیاى فریثا 

ِتاتایی ٍیعرٍدی رلی 

ظلیوی هرین 

اظوعیلی ری وٌذُ ظویرا 
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 تاریخ اعسام نام خانوادگی نامردیف

ُخَؼذل ویعن خَّىل طاّر 



ِازادی فاطو 

ِتؽىَُ هعصَه 

ِحویذزادُ فاطو 

ِفراهرزی فاطو 

ِپَالدی فاطو 

اظفٌذیاری ایرج 

ًِتیذٌّذی فرزا 

یَظفی ظْراب 

ِحاخی زادُ فاطو 

درٍیؽاى هْذی 

ُؼیراى ًَخی پگا 

صالحی ًَدُ علیرضا 

ًِگٌح دظت فتا 

ًَِرالِ اٍغلی ظری 

رٍزتْاًی زّرا 

حعیٌی  ؼیداًی ظیذُ ّاخر 

احوذیاى علی 

یاظیٌی ًاّیذ 
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ُخلیلی طْواظثی زّر 

 

ِهاظَریاى اًعی 

عاهری آرر 

دٍظتی ظویرا 

خاٍری حؽوت 

واوَیی زّرا 

ًیىَتخت هحوذرضا 

دیدَر هرین 

صویوی ظیذ هْذی 

عیٌی خَاد 

زترخذی فخر هحوذ 

هیرخاًی ظیذهحوذ 

ِطالثی فاطو 

غرلی اعظن 

ظاتمی اؼتلك رحوي 

تروواى رضا 

ًَفرظتی علی 
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پرتَآرر علیرضا 



حیذرزادُ صَفلَ ورهعلی 

حایه داٍٍد 

ِعلیورادی طیث 

ًَری ورهاًؽاّی ظیذ ُ ظَظي 

ُظفری زًگٌِ فریذ 

وریوی پعتىاى عثاض 

زیي العاتذیي همذم ظارا 

ِواهلیاى هحثَت 

ظراج ؼاّرٍدی اهیر 

لسٍیٌی خذاورم 

لطفی هحوذ خعفر 

هَظَی پَر ظیذ ًدات 

احوذیاى شیال 

خاپاًی اهیر 

اصغریاى تْوي 

رخثی لعىَوالیِ هرین 

ِخعفری الریوی فاطو 
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علیسادُ والتِ ؼادی هْؽیذ 



احوذًٍذ خَاد 

یَظفی هٌسُ هْیي 

ؼوط غرلِ زیٌة 

ِدٍرلی هعصَه 

ؼرافتی فر داٍد 

هٌػ رضائی زّرا 

ؼدری الْام 

تاج الذیٌی گل خاتَى 

غالهی الْام 

خاًثی ّریط هصطفی 

ًِخَؼذل ًظاهیْا پرٍا 

حثیثی صغری 

ِتاتار هعصَه 

ِطاّری هٌذرخاًی فاطو 

 تاریخ اعسام نام خانوادگی نام ردیف

ِؼثاًی فرؼت 



رزالی ًائیٌی احعاى 

فراظتی فَهٌی هصگاى 

ؼداع هالیری اعظن 

ِعثذالوالىی ظوی 

ًِثی زادُ زوی 

 


