
  باسمه تعالی                                                              

  سامی ربندگان مسابقه هفتگی پیامکی ردسهایی از قرآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ف
دی

ر
 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/500 قم احمد مهدی  سلیمی 1

2 
 ریال000/500 سیرجان محمد مریم   شیبانی

3 
 ریال000/500 اصفهان علی طاهره ظهر آبی

 ریال000/500 رامسر رضا علی شعبان نادر علی پور 4

 ریال000/500 نتهرا محمود محمد رضا صفری 5

6 
 ریال000/500 مشهد مقدس سهراب زهرا پاسبان

7 
 ریال000/500 اهواز فالح زینب بنی تمیمی

 ریال000/500 کرج یزدان محمود ترابی 8

 ریال000/500 شوشتر ابراهیم علی   برزو 9

 ریال000/500 قو چان غالمحسین فاطمه  شفیعی 10

ف
دی

ر
 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان ام پدرن نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 تهران علی اکبر زهره  طالبی 1

2 
 ریال000/1000 تهران غالم رضا حسن      صابری

3 
 ریال000/1000 دشتستان مرتضی یعقوب  نیکنام

 ریال000/1000 کرمان اکبر سپیده  ابراهیمی 4

 الری000/1000 یزد محمد  رضا رویا   قاسمی 5

6 
 ریال000/1000 رشت عباس اسماعیل  رفعت

7 
 ریال000/1000 تهران محمود محمد طاها اسماعیلی

 ریال000/1000 تبریز حیدر بیتا    احمدی 8

 ریال000/1000 تهران سیف اله فرنگیس  اسماعیلی 9

 ریال000/1000 شیراز اسماعیل اعظم  عبدی اردکانی 10

 8/1398/ 02تاریخ مسابقه 25/7/1398تاریخ مسابقه



  باسمه تعالی                                                              

  سامی ربندگان مسابقه هفتگی پیامکی ردسهایی از قرآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  

ف
دی

ر
 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان ام پدرن نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 قزوین رستمعلی مریم  طارمی  لر 1

2 
 ریال000/1000 ایالم محمد مریم  کمالی

3 
 ریال000/1000 اشنویه آزاد کورش ریاحی

 ریال000/1000 نهاوند نورالدین زهرا  خزایی 4

 ریال000/1000 کرمان فرامرز حوری محمد ولی 5

6 
 ریال000/1000 تهران یحیی در قلی اوتادیحی

7 
 ریال000/1000 مشهدمقدس سهراب کبری  پاسبان

 ریال000/1000 تهران علی سکینه  فخری 8

 ریال000/1000 تهران سلیمان هادی صناعت زاده 9

 ریال000/1000 اردبیل محمد ماهان  مرادی کیا 10

ف
دی

ر
 

 مبلغ و اریزی ناستان/شهرستا نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 نطنز حسین مجتبی جوادی فر 1

2 
 ریال000/1000 ساری نورعلی مجتبی   جورین سر

3 
 ریال000/1000 آستانه اشرفیه رحیم محسن یعقوبی

 ریال000/1000 ساوه سید اصغر سید امیر حسین موسوی 4

 ریال000/1000 تهران سید کریم سید ساعده موسوی 5

6 
 ریال000/1000 البرز حسین را  اردو خانیزه

7 
 ریال000/1000 مشهد مقدس علی  اکبر طوبی   مومنی

 ریال000/1000 اهواز عبدالعلی یاسمین  امیری 8

 ریال000/1000 زنجان نجاتعلی علی  میرزا  بیگی 9

 ریال000/1000 کرج اسماعیل شهناز دانشیان 10

 16/8/1398تاریخ مسابقه 9/8/1398تاریخ مسابقه



  باسمه تعالی                                                              

  سامی ربندگان مسابقه هفتگی پیامکی ردسهایی از قرآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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دی

ر
 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان ام پدرن نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 اردبیل ایوب بهنام جهان دیده 1

2 
 ریال000/1000 کرمانشاه سلطان علی فرصت علی براتی

3 
 ریال000/1000 اصفهان قباد فاطمه ابراهیمی

 ریال000/1000 مشهد مقدس محمدحسین محمد  میرزا پور 4

 ریال000/1000 قم صفرعلی محمدجوادلطفی لو 5

6 
 ریال000/1000 قم یوسف زینب کریمی

7 
 ریال000/1000 مشهد مقدس حسن ملیحه  عبداللهی

 ریال000/1000 روانسر علی جان سمیرا  نیازی 8

 ریال000/1000 تبریز نقد علی صفر کریم  پور 9

 ریال000/1000 تهران حیدر قلی ابوالفضل  اوتادی 10

ف
دی

ر
 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 مشهد مقدس حسن ملیحه  عبداللهی 1

2 
 ریال000/1000 ارومیه لطیف معصومه  مختاری

3 
 ریال000/1000 سنندج حسین ایران  بهرامی

 ریال000/1000 یزد علی محمد رضا قاسمی 4

 ریال000/1000 کرج حمید وحیده  آقائی 5

6 
 ریال000/1000 تبریز محمد رضا ده  رضائیناهی

7 
 ریال000/1000 تبریز غیبعلی رقیه  پورخان

 ریال000/1000 شهر قدس پنجعلی ریحانه کاظمی منش 8

 ریال000/1000 دزفول مجید مسعوده شاک شابادی 9

 ریال000/1000 الر   شیراز مهدی علیرضا   قدسی 10

 7/9/1398تاریخ مسابقه 23/8/1398تاریخ مسابقه



  باسمه تعالی                                                              

  سامی ربندگان مسابقه هفتگی پیامکی ردسهایی از قرآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

  

ف
دی

ر
 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان م پدرنا نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 یزد غالم حسین حسینعلی احمدی 1

2 
 ریال000/1000 یزد قاسم فاطمه  نوروزی

3 
 ریال000/1000 اهواز ماشا اهلل محمود حسامی

 ریال000/1000 تبریز نقدعلی محمد کریم پور 4

 ریال000/1000 یزد محمد حسن مهدیه  حکیمیان 5

6 
 ریال000/1000 تهران ابراهیم فاطمه پورمجیدیان

7 
 ریال000/1000 کرج محمد ام البنین  قاسمی

 ریال000/1000 مشهد مقدس عبدالحمید عزیزاله سلجوقی تیمور 8

 ریال000/1000 تهران محمد رسول بهرامی 9

 ریال000/1000 اصفهان بمانعلی رضوانه اسماعیلی کیانی 10

ف
دی

ر
 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 تهران محسن علیرضا محمدی 1

2 
 ریال000/1000 ایالم سید ولی خدیجه  ایمانی

3 
 ریال000/1000 تهران محمود امیر عباس اسماعیلی

 ریال000/1000 الرستان ابراهیم عیسی  صداقتی 4

 ریال000/1000 شیراز جایر ارسالن  احمدی 5

6 
 ریال000/1000 یزد قاسم علی  نوروزی

7 
 ریال000/1000 تهران محمد سعید  بهرامی

 ریال000/1000 تهران کورش آیدین  صدیقی 8

 ریال000/1000 مشهد مقدس غالم حسین فاطمه  شفیعی 9

 ریال000/1000 شیراز مهدی سمانه فرح بخش 10

 21/9/1398تاریخ مسابقه 14/9/1398تاریخ مسابقه



  باسمه تعالی                                                              

  سامی ربندگان مسابقه هفتگی پیامکی ردسهایی از قرآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  

ف
دی

ر
 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 نیریز   فارس محمد علی صغری  بیات 1

2 
 ریال000/1000 دامغان غالم حسین  قره خانیان

3 
 ریال000/1000 باغ ملک ناد علی نگار ممبینی

 ریال000/1000 اصفهان محمد علی مرتضی رخ شاد 4

5 
 ایران کلوندی

محمد 

 اسماعیل
 ریال000/1000 دیز

6 
 ریال000/1000 تبریز نور علی محمد  کریم پور

7 
 ریال000/1000 زنجان علی فاطمه حسن لو

 ریال000/1000 تکاب زین العابدین اکرم  فرح بخش 8

 ریال000/1000 تهران مروج بهزاد فر هانی 9

 ریال000/1000 تهران محمد علیرضا  غالمی 10

ف
دی

ر
 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان ام پدرن نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 کرمانشاه شریف گلزار پور رحیمی 1

2 
 ریال000/1000 میانه صادق طاهره نجف زاده

3 
 ریال000/1000 ارومیه بایرامعلی پری علینژاد

 ریال000/1000 تهران رضا پریا  روح پور 4

 ریال000/1000 تبریز رضا سارافنجان چی 5

6 
 ریال000/1000 قوچان غدیر عصومه مرجان نژادم

7 
 ریال000/1000 مشکین شهر بهلول حسن نجفی

 ریال000/1000 شیراز ابول نرگس ابول پور مفرد 8

 ریال000/1000 بندر لنگه محمد رضا احسان  ارغوانیان 9

 ریال000/1000 رود سر رشید جواهر جعفری 10

 5/10/1398تاریخ مسابقه 28/9/1398تاریخ مسابقه



  باسمه تعالی                                                              

  سامی ربندگان مسابقه هفتگی پیامکی ردسهایی از قرآنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

ف
دی

ر
 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان م پدرنا نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 اصفهان علی علی اصغرحق پناه 1

2 
 ریال000/1000 قم علی رضا درگاهی

3 
 ریال000/1000 اردبیل لطیف میترا  عزیز زاده

 ریال000/1000 تهران عیدالصاحب خدیجه المظفر 4

 ریال000/1000 اراک رسول رضا فراهانی 5

6 
 ریال000/1000 مشهد مقدس حسن یرضا  اکبر

7 
 ریال000/1000 مرکزی محسن آیت اله رنجبر

 ریال000/1000 اهواز جعفر فرشته منیعی 8

 ریال000/1000 آمل ولی اله محسن عیسی پور 9

 ریال000/1000 سمنان حسن وحید  یزدانی 10

ف
دی

ر
 

 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 سیرجان شکراله مجتبی یعقوب پور 1

2 
 ریال000/1000 قم حسن محمد باقر         شاطری

3 
 ریال000/1000 اصفهان ولی اله امیر  یزدانی

 ریال000/1000 خوی حیدر عصمت  جعفر پور 4

 ریال000/1000 تهران همت والیه  رضا 5

6 
 ریال000/1000 قم محمود نسرین کریمی

7 
 ریال000/1000 مسجدسلیمان حسین حمد رضا شوریده شهریم

 ریال000/1000 اسالمشهر نصراله جالل   غالمی 8

 ریال000/1000 اردبیل علی پری ناز  تقوی 9

 ریال000/1000 تهران آیت محمد  متین  رنجبر 10

 19/10/1398تاریخ مسابقه 12/10/1398تاریخ مسابقه


