
 

                                                                                                                                                                                                                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ریال  000/000/2 همدان عباس جواد سیفی 1

 ریال 000/000/2 قم گل محمد غالمرضا کهساری 2

 ریال 000/000/2 برخوار مصطفی حسین جعفری 3

 ریال  000/000/2 کرمان محمدرضا تقی در رودی 4

 ریال 000/000/2 تبریز محمد ابراهیم جمشیدنوساران 5

 ریال 000/000/2 اردبیل باباش اشرف ابراهیم زاده 6

 ریال  000/000/2 اصفهان حسینعلی فاطمه کریمیان 7

 ریال 000/000/2 قم محمد بتول حسا ویان 8

 ریال 000/000/2 اصفهان حسینعلی زهره کریمیان 9

 ریال  000/000/2 ماکو صیاد لیالن  آقازاده 10

 ریال 000/000/2 ارومیه  زین العابدین اعظم فرح بخش 11

 ریال 000/000/2 تبریز علی پری ناز تقوی 12

 ریال  000/000/2 ابرکوه مرتضی مریم زارع زاده 13

 ریال 000/000/2 اهواز رضا ابراهیم ترک 14

15 
 اردبیل فوالد ماه ذر محمدی

 ریال 000/000/2

 

 اسامی برندگان مسابقه پیامکی هفتگی درسهایی از قرآن  

 (1401 شهریور   هفته 4)

 03/06/1401مسابقه خیتار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرآنی هنگترویج فرموسسه   

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

 ریال  000/000/2 اردبیل هادی محمد گل سنم لو 1

 ریال 000/000/2 گنبد کاوس شیر علی امینیابراهیم   2

 ریال 000/000/2 اصفهان محمد رضا محمد امین عربزاده 3

 ریال  000/000/2 تفرش سلیمان زهرا رضایی 4

 ریال 000/000/2 همدان ابراهیم علی علیزاده 5

 ریال 000/000/2 زنجان فرهاد شیدا پور ناصر 6

 ریال  000/000/2 رودبار علی اکرم جواد خسروی 7

 ریال 000/000/2 ایالم نورالدین زهرا چراغی 8

 ریال 000/000/2 نجف آباد اسداله توران قربانی 9

 ریال  000/000/2 درچه اصفهان بهرام راضیه باقری 10

 ریال 000/000/2 اردبیل داوود رامین ناصری فرد 11

 ریال 000/000/2 خوروبیابانک عباس عبدالرضا شمسایی 12

 ریال  000/000/2 اصفهان محمد مهدی معماری 13

 ریال 000/000/2 شهرکرد محمد طوبی کریمی 14

15 
 تهران مصطفی  سودابه مجیدی

 ریال 000/000/2

 

 10/06/1401تاریخ مسابقه



 

 

 

  

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

 ریال  000/000/2    1

 ریال 000/000/2    2

 ریال 000/000/2    3

 ریال  000/000/2    4

5 
 ریال 000/000/2   

 ریال 000/000/2    6

 ریال  000/000/2    7

 ریال 000/000/2    8

 ریال 000/000/2    9

 ریال  000/000/2    10

 ریال 000/000/2    11

 ریال 000/000/2    12

 ریال  000/000/2    13

 ریال 000/000/2    14

15 
   

 ریال 000/000/2

 

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

 ریال  000/000/2 قوچان قدرت عباس نوید پناه 1

 ریال 000/000/2 تبریز هادی محمد گل صنم لو 2

 ریال 000/000/2 تهران غالمرضا سعید عندلیب 3

 ریال  000/000/2 تبریز ابراهیم رضا جمشیدنوساران 4

 ریال 000/000/2 اهر اکبر حوریه عامری 5

 ریال 000/000/2 یزد  محمدحسین مصطفی حکیمیان 6

 ریال  000/000/2 صدوق  یزد حمید فاطمه مژگانیان 7

 ریال 000/000/2 ایالم سیدمنصور سوسن السادات عبداللهی 8

 ریال 000/000/2 مشهد مقدس محمد حسن راضیه رضایی 9

 ریال  000/000/2 مشهد مقدس علی محسن حسینی 10

 ریال 000/000/2 تهران محمود مهران رستمی 11

 ریال 000/000/2 بهشهر محمد جواد مهدی غالمعلی تبار 12

 ریال  000/000/2 نورآبادلرستان نعمت اله یرحمت اله مرادیان 13

 ریال 000/000/2 شهریار علی حمید رضا نصرآبادی 14

15 
 اصفهان جالل امیرعلی معماری

 ریال 000/000/2

 

 17/06/1401تاریخ مسابقه



  

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

 ریال  000/000/2 کرج عباسقلی محمود زارعی 1

 ریال 000/000/2 تهران غالمرضا مسعود طالبی نیا 2

 ریال 000/000/2 مهران رضا زین العابدین محسنی 3

 ریال  000/000/2 همدان علی زهرا مرجانی 4

 ریال 000/000/2 یندر انزلی حسن مریم بوراکی 5

 ریال 000/000/2 تهران سیدعطااله فرزانه سادات موسوی 6

 ریال  000/000/2 اصفهان جواد اعظم ضیا بخش 7

 ریال 000/000/2 مشهدمقدس علیمحمد محسن متولی  8

 ریال 000/000/2 ابرکوه یزد رضا ذبیح اله زارع زاده 9

 ریال  000/000/2 مراغه صفر رقیه عبداللهی 10

 ریال 000/000/2 شهرکرد اسماعیل حمید کریمیان 11

 ریال 000/000/2 سپیدان علی مسلم ایوبی راد 12

 ریال  000/000/2 قم احمدرضا مائده لک 13

 ریال 000/000/2 چناران محمدعلی محمد رضا رضایی 14

15 
 یزد ابوالحسن محمدصدراعسگری

 ریال 000/000/2

 

 24/06/1401تاریخ مسابقه


