
 

                                                                                                                                                                                                                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ریال  000/000/2 خرم آباد سید رضا سیدخدیجه رحیمی 1

 ریال 000/000/2 اهواز درویش پروین محمدیان 2

 ریال 000/000/2 خرمشهر کرم بک علیرضا بیرانوند 3

 ریال  000/000/2 خرم آباد مهرعلی علی بهار وند 4

 ریال 000/000/2 زرین شهر راسفندیا حامد باغبانی 5

 ریال 000/000/2 کرمان هادی غزل محمدی 6

 ریال  000/000/2 اهواز مجتبی زینب محمودی 7

 ریال 000/000/2 ماهشهر عبدالرزاق سعیده امیری 8

 ریال 000/000/2 ماکو صیاد لطیفه آقازاده 9

 ریال  000/000/2 مشهد مقدس علی اکبر اعظم مومنی 10

 ریال 000/000/2 تهران اصغر رستمیمریم  11

 ریال 000/000/2 اهواز عبدالمحمد نازک حسینی 12

 ریال  000/000/2 یزد رمضان مرضیه میر حسینی 13

 ریال 000/000/2 اهواز بهزاد مائده عقیلی 14

15 
 یزد محمد مژگان دستجردی

 ریال 000/000/2

 

 اسامی برندگان مسابقه پیامکی هفتگی درسهایی از قرآن  

 (1401 مهر ماه   هفته 4)

 07/1401/ 7مسابقه خیتار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنگ قرآنیترویج فرموسسه   

 ردیف
 مبلغ و اریزی ستان/شهرستانا نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال  000/000/2 اردبیل عباسعلی خدیجه شیوایی 1

 ریال 000/000/2 قوچان برات محمد امیر محمد نژاد 2

 ریال 000/000/2 گناباد حسین حجت ساالری مندی 3

 ریال  000/000/2 نجف آباد یوسف محمد براتی 4

 ریال 000/000/2 تهران محمد نرگس سپهری نسب 5

 ریال 000/000/2 ساری محسن محمد پو الیی 6

 ریال  000/000/2 تهران علی یکتا حسن تبار 7

 ریال 000/000/2 یزد علی افسانه فیض عارفی 8

 ریال 000/000/2 سلماس حسین علی شریفی 9

 ریال  000/000/2 زنجان امیر شیدا پورناصر 10

 ریال 000/000/2 ساوه محمد حمید عربی 11

 ریال 000/000/2 تهران حسین مریم نیک عمل 12

 ریال  000/000/2 تکاب یاورعلی فضه محبوبی 13

 ریال 000/000/2 سمنان علی طاهره احمد لو 14

15 
 تبریز مجید حمیده مجیدی

 ریال 000/000/2

 

 14/07/1401   تاریخ مسابقه



  

 

  

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

 ریال  000/000/2 مشهد مقدس سیامک سروش مشیری 1

 ریال 000/000/2 قدسشهر نیاز علی سمانه آقایی 2

 ریال 000/000/2 مشهدمقدس غالمرضا خدیجه کریمی 3

 ریال  000/000/2 آبادان محمد کبری  جباری 4

5 
 ریال 000/000/2 تهران توکل حسین گل محمدزاده

 ریال 000/000/2 تهران حسین رامش مجدی نسب 6

 ریال  000/000/2 قم عباس محدثه  علیشاهی 7

 ریال 000/000/2 تهران هرابس شاهین رستمی 8

9 
 ریال 000/000/2 تهران حمیدرضا زهرامیرزاآقایی

 ریال  000/000/2 تبریز هاشم ناهید تقی زاده 10

11 
 ریال 000/000/2 مشهد مقدس عزیزاله ابوالفضل شریعتیان

 ریال 000/000/2 مشهد مقدس دلبر حبیب حسین زاده 12

13 
 ریال  000/000/2 مشهدمقدس حسنعلی هادی بزرگی

 ریال 000/000/2 شهرقدس محمد امیررضاقشم قزوینی 14

15 
 تهران کورش ایلین صدیقی

 ریال 000/000/2

 

 21/07/1401  تاریخ مسابقه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنگ قرآنیترویج فرموسسه   

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

 ریال  000/000/2 شهر ری محمد علی صدیقه  محرابی دلشاد 1

 ریال 000/000/2 ریمانف سید علی سید هادی نبوی 2

 ریال 000/000/2 بناب حق وردی حبیب سعادت 3

 ریال  000/000/2 تهران حسن محمدمهدی شجاعی 4

5 
 ریال 000/000/2 خوانسار عبداله محمد قاسمی

 ریال 000/000/2 تهران حسین طاهره احمد لو 6

 ریال  000/000/2 اراک حسین محمدجهانشاهی فر 7

 ریال 000/000/2 اصفهان اسماعیل انمحمد رضا کریمی 8

9 
 ریال 000/000/2 اصفهان محمد رسول معماری

 ریال  000/000/2 قم تقی زهرا فرجی 10

11 
 ریال 000/000/2 مهریز سید محمد بی بی صدیقه میرفخرالدین

 ریال 000/000/2 سمنان جواد هانیه  لطفی 12

13 
 ریال  000/000/2 نشتارود صفرعلی محرم بانو بحری

 ریال 000/000/2 بیرجند علی اکبر فاطمه فرهادی 14

15 
 اراک آیت محمد متین رنجبر

 ریال 000/000/2

 


