برنامه دعای توسل و زیارت عاشورای عزآبادی های مقیم یزد سال 95

تاریخ

آدرس

1395/01/03

تعطیل

1395/01/10

تعطیل

1

حاج سیدعلی موسوی

سیدمحمد

9131511655

1395/01/17

خ شهیدمطهری/بعد از پارک غدیر/کوچه رضوی/پ57

2

یدا...راعی

محمدابراهیم

9132589061

1395/01/24

خ انقالب/کوچه مسجدامام جعفرصادق(ع)/بن بست دبستان

3

حبیب ا...راعی

محمدابراهیم 9133559336

1395/01/31

بلوار شهید پاکنژاد20/متری پارس/ک امام جمعه/پ112

1395/02/07

52متری امام شهر/نبش کوچه نیمه شعبان/پ94

5

رمضان قانع

عبدالصمد

9133514478

1395/02/14

امام شهر/خ سجاد/ک/14ک ( 6صدر)/ک ( 3حکیم)/پ12

6

احمدراعی

محمدابراهیم

9132597627

1395/02/21

بلوار شهیدبهشتی/کوچه جنب بنیادشهید/کوچه شهیدرجایی

7

حاج علی راعی

محمدابراهیم

9103090045

1395/02/28

بلوار کارگر/خیابان فرهنگ/کوچه شهیدطالب/پ25

8

هدایت جعفری

میرزا علی

9132518516

1395/03/04

بلوارعابدی/کوچه (18باران)/بن بست سادات/پ52

9

حاج غالمحسین قانع

علی بمان

35259072

1395/03/11

امام شهر/خیابان آیت ا..یزدی/کوچه76

10

محمدرضارهاوی

اصغر

9103098473

1395/03/18

شهرک گلستان/امامت/ 4پالک 47

11

عباس رهاوی

علی بمان

9133524619

1395/03/25

بلوار شهید عابدی/کوچه ( 16تابان)

12

محسن طاحونه دار

غالمحسین

9133571928

1395/04/01

بلوار جمهوری/کوچه شاداب/کوچه شمیم/بن بست4

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تلفن

هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز

4

حاج میرزا محمدحسین
قانع

عباس

9132738253

13

1395/04/08

14

1395/04/15

15

محمدرضاطاحونه دار

غالمحسین

9131524294

1395/04/22

بلوار شهید پاکنژاد/پشت هتل بهاره/پ 35

16

حسین قانع

عباسعلی نجف

9131597204

1395/04/29

بلوار نواب صفوی/کوچه شهید سلیمی

17

نصرا...ابهجی

غالم عباس

9133592689

1395/05/05

خیابان انقالب/کوچه دیوار بلند/پ85

18

محمدحسن طاحونه دار

غالمحسین

9133552188

1395/05/12

شهرک دانشگاه/بلوار امیرکبیر/کوچه طوبای شرقی/کوچه3

19

غفوررهاوی

علی

9134507407

1395/05/19

خیابان سجادشمالی/کوچه /28پالک33

20

سیدمحمدحسینی

سیدهاشم

9137741075

1395/05/26

ب نواب صفوی/ک جنب پمپ بنزین/روبروی مسجداعظم

21

جالل درج در

حاج محمد

9132583881

1395/06/02

خیابان انقالب/کوچه مسجد حسنیه/پ21

22

غالمرضاقانع

غالمعلی

9133592153

1395/06/09

بلوار جمهوری/کوچه /40پالک 42

23

محمودقانع

رضا

9133529919

1395/06/16

بلوار پاکنژاد/کوچه حاتمی پور/پالک 74

24

محمدحسین قانع

عبدالصمد

9137085966

1395/06/23

بلوار نواب صفوی/کوچه شهیدقانع/پالک 1

25

محمدحسین قانع

غالمعلی

9134512403

1395/06/30

خ مطهری (سه راه شحنه)/ک گلستان/ک حضرت مهدی(عج)
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ردیف

نام ونام خانوادگی
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تلفن

تاریخ

آدرس

26

علی محمددرج در

حاج محمد

9132524881

1395/07/06

آزاد شهر/فلکه چهارم/ب گلستان غربی/گلستان /55ک وحدت3

27

محمودبهزادمقدم

حاج محمد

9131514605

1395/07/13

بلوار پاکنژاد/جنب پارک حافظ/ک امام حسن مجتبی

1395/07/20

عاشورای حسینی

29

حسین قانع(فلفلی)

محمدحسن

9132580915

1395/07/27

امام شهر/انتهای بلوار رسالت/کوچه 47

30

حاج عباس خلیلی

محمدحسن

9137089244

1395/08/04

خیابان انقالب/کوچه گلشهر/پالک 47

31

حاج حسین ابهجی

علیرضا

35259418

1395/08/11

خیابان انقالب/کوچه دیواربلند

32

محمدعلی قانع

رجب علی

9133594286

1395/08/18

بلوار 22بهمن/کوچه سوانح سوختگی/خیابان آرزو

33

محمدابهجی

حاج حسین

9131593499

1395/08/25

خیابان فرهنگ/کوچه /4کوچه حکمت2

34

علیرضاقاسم شریفی

شیرعلی

9133542967

1395/09/02

امام شهر/شهرک دانشگاه/کوچه نسترن/پالک 276

35

محمودقانع(فلفلی)

محمدحسن

9133576332

1395/09/09

خیابان مطهری/کوچه (57سیدالصحرا)

28

السالم علیک یا ابا عبداهلل

36

1395/09/16

37

احمدابهجی

حاج علی

9133511855

1395/09/23

بلوار جمهوری/کوچه شمش/کوچه طراوت12

38

حاج رضاقانع

عباس

9103097348

1395/09/30

صفائیه/بلوار امامت/کوچه/14پالک23

39

محمدعلی قانع

صفر

9132599648

1395/10/07

صفائیه/خیابان وصال/کوچه عدالت/18پالک23

40

ابوالقاسم قانع

محمدرضا

9132521738

1395/10/14

امام شهر/بلوار ولیعصر/کوچه 62

41

سیدمحمودحسینی پور

سیدعلی

9125158237

1395/10/21

بلوار شهیدصدوقی/کوی امیرالمومنین/ک/24پ20

42

امیرقانع

غضنفر

9131546462

1395/10/28

ب پاسداران/خ یاسین/ک معراج/6منزل سوم شمالی

43

حاج رضاقانع آقلی

عباس

9131566848

1395/11/05

امام شهر/بلوار ولیعصر/کوچه/ 16پالک 22

44

حاج جوادراعی

عباسعلی

9131581537

1395/11/12

بلوار شهید عابدی/کوچه(12صاحب الزمان)/ک الله

45

محمدعلی قانع

رمضان

9133514594

1395/11/19

امام شهر/بلوار ولیعصر/کوچه /12پالک 45

46

محمدحسین قانع

رمضان

9133530052

1395/11/26

چهار راه دولت آباد/کوچه گلشهر/پالک 52

47

محمدعلی ابهجی

نصرا...

9133592689

1395/12/03

خ شهیدچمران/ک عارف/ک شهید عقدایی/پ20

48

عباسعلی ابهجی

علی قصاب

9365407214

1395/12/10

امام شهر24/متری شیخ صدوق/کوچه میثم/پ176

49

محمدابراهیم قانع

بمانعلی

9131576411

1395/12/17

بلوار باهنر/ک نورباال/بعد از ترانس برق/سمت راست

50

1395/12/24
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