
99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

عبدالهابادحلیمه1817609831

سیدمحمدابراهیم خانی ابرقوئیبی بی طاهره5039699433

خیرالهابراهیمیخديجه1815574720

0ابالغیزهرا2297266324

حیاتاحمدیعباداله2292475571

عطااحمدیمحمدرضا2291352865

محمدعلیاختريانعلی1286518441

ابراهیمادبیرستم4072227171

غالمعلیاديبیرجبعلی2299467874

احمداذريانمحمود2297395744

عبدالصمدارشدیفرشته2291250302

فرجاستقاللقدرت اله2430432374

اله ياراستواریکیا2570609412

اسداسدپورمعصومه2297387032

محمدهاشماسدپورعبدالحسین2296543863

خداداداسدی بهرغانیعلی يار2549397363

کاوساسفندياریهما2293126315

قلندراسفندياری بیاتفردوس2299855645

امام داداسفندياری تزنگیبهبود5149859257

رضااسکندریعلی محمد6489811464

علیاسکندری زادهحسین2529449856

اسفندياراسکندریمحمدعلی5469778169

0اسکندریغريب علی2294547217

امرالهاعتمادی برايجانیفرج اله6559687309

ابراهیمافعصمت2452037443

يدالهافراسیابینصراله2294854071

لطف الهافراسیابیغالمرضا2549523997

مرتضیافزون کارعبداله2296690041

غالمرضاافشار تنهاصديقه2296727778

علیافشین فرقاسم2291129422

عزيزافالکیتوران5139803232



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

امیرافنانی اسفندآبادیمسعود2410227661

غالمحسینافیانیانعلی محمد2297197950

علی اصغراقبالی منشناصر2296536441

علی حسیناقبالی نسبحکیمه2549693981

علیاکرم پوررباب5039455844

عوضاکبر آبادیغريب2293108341

کمالاگنجی نسبسکینه2296034675

راهدارالوندی مهرجمال2299269517

راه دارالوندی مهرحبیب2299269509

عبدالسیداماری امیرسامی1817689371

0امانیافراسیاب2299763384

محمد اسمعیلامانیمحمود2294977254

ماندنیامانی میمندیجواد2452021490

غالمرضاامجديانبمونعلی2295784301

بهروزامیری قرقانیاکبر2291020943

علی حسینامینسیاوش5469710319

0امینی نژادرضا2529579482

صفدرقلیامیدیرضا5149858269

حسینامیرشهرمرضیه2452030007

عزيزامیری نژادامیرعباس2572395924

محمد علیامینی علیائیعباسعلی2452026344

عدلانصاریافضل2390613462

فرج الهانوری رادهاشم2296660878

حسناوجیجاويد2291568027

مرادايران مرداصغر2299761659

0ايزدیعلی2490516043

سیدمرتضیايزدیآسیه5489757787

اکبرايزدیخاطره2431360202

0ايزدی سعدیحسین2299351531

لطفعلیايجی نژاد فردياسمین2296628559

سیدعلیايزديارمحمد1971198900



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

محمدآرمانايرج2291109162

محمدآزادکانمهدی1817896806

صفدرآزادی سنگریايروان2549866312

خدايارآسیابانعلی يار5139636689

0آقابیگیمحمدابراهیم5139721368

علیآقاجمالیعباس2297286244

غالمبابائیانغالمعلی2370255218

جوادبازائیاسمعیل2370290412

0بازيارشهال2299263136

محمد باقرباقریعلیرضا6559731561

حمیدبحرانیفريد2571643665

عبدالنبیبحرپیماعلی3539816984

چراغعلیبخشی زادهمینو1950452476

فرجبدربیگیغالمحسین1816724688

0بذرافشانرقیه5489763612

سلطان حسینبذرافکنمنظر5489623330

کیابراتیعبدالحسین5149834009

اسمعیلبرخورداریرقیه5039449291

خانعلیبردباراحمد2571549448

محمودبردبارفروغ2291699016

حسینبردوکاظم2292719215

داودبرقیمحمود2295045746

علیبرنهادمنصور2296390307

گرجیبنیانیعلی جان2299370579

مهدیبوستانیاحمد5139803291

علیرضابهادری اصطهباناتیعباس2529210462

غالمحسینبهتری نژادحبیب اله2430019655

علی محمدبهرامیمحمدنبی5469857360

اسمیبهرامی فرابراهیم2295926521

علیبهروزیمهدی2296029248

حسینبهروزی گرائیمحمد2292796831



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

0بهمن پور گله زن میچکرضا2291595131

کريمبهمن پوریکرم2294779711

غريببهمنیخانم بی بی2570752673

اسماعیلبی نیازلیلی2371832030

بمانعلیبیرخ پناه نبادانخديجه5039679602

0بینائینسرين2559029138

حمزهپاداش نیکابراهیم2296473385

میرزاپارساگوهرتاج2299862153

محمدرحیمپاساالرشبانکارهاصغر1818135541

قدرت الهپاک رواناحسان اله2431354954

محمدعلیپای درهماه بس1817649728

طاهرپرورشافسانه1818223384

اسدالهپروينداريوش1209233401

جعفرپشنعلیرضا2295915805

حسینپناهی نژادنعمت اله2299246533

باشیپورارواحرضا2290861219

عیسیپورديوانیعباس1828727385

طهماسب الشهیربه سرهنگپوالديان پورشکراله2451092211

آزادتابع بردبارنظام5469737063

قلندرتابع بردبارابوالحسن5469664007

خداخواستتابع مؤيدیمهین5469851613

عظیمتابندهرضا2296030386

حسنتابندهمعصومه2291771086

خوش يارتدينشهال1810857244

غالمعلیترابیدهشهربانو1828989568

محمدرضاتراوشمعصومه مشهوربه شهناز2295921848

سلمانتمنامحمدجواد2297404409

خلفتمیم زادهاسمعیل1817545711

محمد علیتمیزیشهین2431754091

محمدعلیتندروسروستانیفتح اله2299389288

علمدارتورانیجانی2570338397



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

حسینتوکلینعمت اله2390678491

کوچکتوکلیانحسین2390663125

کهندلتیز دست دودمانیجالل2299393919

کهندلتیزدست دودمانیکوثری2299436634

شیرزادثاقی سنگریعلی حسین2549590589

علی محمدجان فشانغالمعلی2295753872

امرالهجاويدی برايجانیعلی6559402819

ماشاءالهجاهدماهناهید2296544800

علیجعفرزاده سروستانیاسفنديار5149526304

ابراهیمجعفریتیمور2292469774

0جعفریسیداحمد2299172807

قلیجعفریحمید2570299995

غالمحسینجعفریحسین2451728035

0جعفریسیدباقر2292471620

کیامرثجعفری زوجمهناز2296073301

امامقلیجعفری نژادمطلقحسین2292016567

ابراهیمجمال آبادیزهرا2291626361

محمدجمالیفرشته5139445514

اکبرجمشیدپورمحمدرضا2572403390

نور محمدجمعه پوررضا2292723220

گل محمدجنگجوناصر2296511759

نورالهجوزرینصراله1818366525

مولیجوکارعلی رضا2292618591

امیرجوکارزهرا2299410171

حسینجوکانیمحمد5139800888

عبدالحسینجويندهبهرام2299204598

رسولجهان میریشکوه2296707009

محمودجهانیکاظم2451557745

اصغرجهانی اصلجهان تاب5489496657

0جهانی داريونیخداداد2293314979

سید هادیجیحونیبدرالسادات2297383071



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

آزادچگنیعلی ناز2371081175

مصطفیچگینشهناز2296608353

کوچکعلیچمنحمید1819382567

حشمتچمن ورزفهیمه2292617072

عباسچمن ورزیعلی محمد2292616815

مهدیچمیانیمحمدهاشم2296514669

علی کرمچناریجالل2292592274

عبدالعلیحدادیعلی2292644037

رضاحداديانفاطمه2529163685

علی اکبرحدائقمحمود2297311745

کمرحسنیامراله2470249767

عزت الهحسنیيداله2291018280

سید عدنانحسنیان معرفسیدمصطفی1815840463

گرامیحسین پورپريوش2299464565

میرزاحسینحسینیاسماعیل2490050494

سلیمحسینیمحمدتقی2471417809

0حسینیغالمحسین2432649915

آقاکوچکحسینیمنصور2299232567

سید میرزاعلی محمدحسینی اصیلسیدشمس الدين2299879900

رسولحسینی پورنصراله2452015342

مرحوم عباسحسینیفرنگیس5139477416

حسنحق نگررسول2291576828

عبدالغنیحقیقتمنصور2571616511

احمدحقیقت کیشعلی3440984435

عاشورحقیقیمحمد1950404714

مصطفیحقیقی رادحسن2570334596

شیروانحقیقی فردعلی2297152175

سید عباسحلوائیسیده سکینه2291151381

غريبحیدریسیروس2291354183

جمشیدحیدریناصر2297261616

نگهدارحیدری ارجلوآفتاب2300033461



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

هادیخاشعینجمه2298248036

حیدرخاک بیزمحمدعلی2371669377

خداخواستخاکپورنظام5469867935

احمدخاکسارشمسی2292491524

کاکا قلیخاوریعلی2291230336

خان مردخداترسعبداله2430306931

علیرضاخدادادیفرانک2298327459

شکرالهخدايارینرگس2298830061

حیدرخراسانینسرين2291627971

حسینعلیخرمی سروستانیمحمد5149747671

حسینخلیلیسکینه2370713968

علیخلیلیژيال3520199726

محمدخلیلی پناهعباس1817641451

احمدخلیلی رادعوض2292158728

عبدالهخواجهسودابه1818827719

بمانعلیخورشیدی بوگرترگل2294442059

محمد مهدیخوش عملاحمد38191385

احمدعلیخوش گوارمعصومه2529570132

0خوش نوازنوش آفرين2390833616

کرمخیرانديش اولملیال2296829724

نصرالهخیرانديشحبیب اله2295981484

علیدادگرخدا مراد2301707709

سیدعطادارنجانی شیرازیسید ابوالقاسم2292801108

احمددامن پاکناصر2291114255

اسمعیلدانائی کوشک قاضیعزت1950367088

محمدعلیدانشور مروستهوشنگ5439862196

ابوالقاسمداوديانعبدالرحمن2294939611

اسمعیلدروگرجهرمیپروين2470703409

چراغعلیدره شورزادهاحمد1818819937

نمکیدريائیمعصومه2295202108

محمددلیرروی فردعشرت2291403990



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

جلیلدوانی زاده دوانپريوش1818745704

عزت الهده بزرگیعلی رضا2295854563

ابراهیمدهقانفرج اله2295121140

خلیفهدهقانکیومرث5469812294

بهادردهقان نژاد کلستانیاسالم2292402750

امامقلیدهقانیرمضان2292595818

محمددهقانیکیامرث5469765555

محمددهقانی کفترکرضا2299338594

کاکاجاندهقانیغضنفر2390654266

0ديزجانیشهال4268801537

احمدديستیاومحبوبه2297604963

جواددينکانیعوض2299267085

0ذکاوتحسین2529573956

غالمرضاذواالنواریعباس2297272758

حسینذوالنوريانعباس2297240724

نصرالهراستیپرويز3520740303

اقاجانراستی اردکانیشهین2549753380

0راسخ فدائیحسام2296753094

صفرراسخیکبری2294919351

رضارامجردی فردگوهر2295278759

عوضراه پیماکريم2297294816

فرج الهراه پیماجهان2572383918

يدالهربانی زادهعباس2371780588

عبدالبهارجبیذکراله5469816370

بهمنرجبیمینو2295754224

امیدعلیرحمانی کرکوندیفاطمه1817679198

اسدالهرحمانیفريد2295090301

سبز علیرحیمیعلی2470350727

طاهررحیمیآزاد2432146761

محمد کريمرحیمیکبری5489792507

نصرالهرحیمیداداله5469843858



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

ذوالفقاررحیمی نژاداکبر2295851645

محمودرسايیصدراله2371686281

محمدرسائی نژادمحسن2296784161

گرجیرستگارحسین5469717135

صفررستگارمحمد2299780904

خدادادرستمیبختیار5149685186

0رستمیبخشعلی2294863984

رضارضانژادحسین1815204494

رضارضايی زاده حقیقیمحمد2291546831

برفیرضائیفرج اله2299217169

علی محمدرضائیجالل2430721627

علی رضارضائیقنبر علی2290964743

رضارضائیپروين2290984183

رمضانرضائی حسین آبادیحجت اله2292218062

اسمعیلرضویصديقه5479868977

حسینرفیعیاحمد2432260376

حاتمرمضانیافسانه2299290192

0رنجبرموسی2529387001

اکرمروحانی سروستانیآسیه5149730955

سیدعلیروزگارنرجس خاتون2431098729

اله يارروزگارشبنم2298089620

کوچکعلیروستاحسینعلی2480445280

دهدارروستالیال2390908896

يدالهروستائیعوضعلی5139806509

مصطفیروستائیجمشید5149726631

محمدحسنروشنفاطمه2371758469

فالمرزروشن ضمیراکبر2292643847

احمدرونقیعلی رضا2297321880

مختارروئین تنامراله2370263636

محمدرهائیمحمود2295865786

امرالهرهنمااعظم2571994905



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

عیدوريگی ابراهیمیمهوش2291331590

يدالهرئیسیعباداله5469466094

محمدرئیسی نژادحمید1816972606

حیدرزادسرمريم2296011799

رضازاده گان خواجهرمضان1818730863

راه خدازارعجمشید2299371303

سلطانعلیزارععلی2299879668

خانعلیزارعقنبر2430332779

اسفنديارزارعبهمن2295182743

علی اصغرزارعشهال2291184271

غالمعلیزارععبدالعلی2298820252

0زارعحسین5489724463

علیزارعکتون2299759298

علیرضازارععبدالرضا2299708898

کرمعلیزارععبدالعلی2293167135

رحمت الهزارعحشمت اله5469845575

سید عوضزارعغنچه2301536696

0زارعجواد5489786531

محمد حسینزارعملک جان2293357538

0زارعبهزاد2293233928

حاجی بابازارعبهروز2293175219

رضازارعابوالقاسم2293165711

خانجانزارعيعقوبعلی2296007473

محمدحسینزارععباس1950477657

عبدالمحمدزارعلطافت2299142231

محمدرضازارععوض2293178706

علیزارع خورمیزیعباس5439917802

سلطانعلیزارع مويدیعلی5469821072

سیاهزارع مهذبیهزرين تاج2297265281

هدايت الهزارع مؤيدیعنايت اله5469808173

علیزارعیحمیدرضا2291168071



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

خدرزارعیفاطمه2291404016

عوض الهزارعیکوثر2390692281

سیدآقازارعیزهرابیگم5139421038

علیزارعی حاجی آبادیعباس3420383371

0زارعیاناحمد2296468071

0زارعیان پورمحمدحسن2291402625

0زاورنعمت اله2451603720

0زردشتمحمدحسین2559446928

محمدزرنقاشملک2295776384

منصورزروانیمسعود2296628869

سبزعلیزندیحسین1970185058

کاکاخانزندی لکساری گل2293841073

فتح الهزنديان نیامريم1817975056

0زين العابدين پور شیرازخديجه2300357178

حسینزينت پرسترضا2299246691

حسینژالهعزت اله2471112722

علیسادونمرتضی1829861761

عزيزسبزی گلیجانیپری2430390876

علی اکبرسپردارمنصور2295921635

جمعهسپهی دوستهیبت اله2292883473

کرامتستودهمحمدرضا1754154931

سید رضاسجادیزهرا2291165054

محمدحسنسراجمحمدهادی2295901227

عزيزسرمديانخلیل2298832765

محمدسرورمريم2297621906

عباسسعادتیمهناز3050120071

غالمحسینسعدآبادیمهدی5329585953

محمدابراهیمسعیدنژادمهین2297233736

علی محمدسلطانیحمید2297299737

محمدسلطانیمهدی2297297688

غالمحسینسلطانیمحمد2291164333



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

محمدسلطانی جهرمیمحمدجواد2296492940

ضامنسلمانیصغرا2371409545

ابراهیمسلمانی علیائیخديجه2452026581

عوضسلیمانی سروستانیقباد2293116344

غالمعلیسلیمی نیاحسین2291082851

قمبرسلیم گل کوعوض2297148232

محمودسمسارسدالبحرجمال2297214261

نعمت الهسمیعی دارنجانیعلی شیر2292880725

اسماعیلسنگ تراشعزت1816712371

حسینسنگ دلیفاطمه2291600885

خوبیارسیاهیحبیب اله2291389653

علیسیمی دشت ارژناحترام2370215399

علیسیهان زادهعالیه1827840897

حسینسینه باغی زادهمريم1816604623

محمدشادپورفاطمه1816769002

امامعلیشاروبندیاحمد2299718486

عبدالرحیمشافعمحمود2297345445

حسنشاکری پورشهناز1817426214

غالمحسینشامحمدیذبیح اله2549230590

عوضشاه علیاصغر2297320558

غالمحسینشاهدابراهیم2529576963

غالمحسینشاهدبی بی سکینه2529567506

غالم حسینشاهی سوندی شیرازیاطهر2295941539

قربانشبان سنگریمهران2390799485

محمدشبانینقدعلی2299376267

خسروشبانیسهیال2295343070

حاجیشبانی باباعربیعلی2471518567

سیدعلی اصغرشجاعیسیدحبیب2549345541

علیشجاعیحمید2291552015

ابوالقاسمشريفی دوستابوالفتح5149604615

علی محمدشريف پورشیرازیمحمدعلی2294959000



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

سپهدارشريفیاله يار2390748813

يدالهشعبان نژادحسین2292095572

شعبانشعبانیاناسماعیل1816503282

غالمحسینشفقمنیجه2295754054

غالمعلیشفیعیفاطمه2297343264

خورشیدشفیعی جورگیامیر2549456122

شیرعلیشفیعی سرموریشهناز2295199141

خیرالهشکرپورشهدخت2296549217

خلیفهشمس الدينیمحمد2391974841

ابراهیمشمس الدينیمحمود2549732057

عوضشولیمرجان1817467591

شهبازشهبازیهوشنگ1818936739

اصغرشهرامی رادشهربانو2295985315

0شهرياریصفر2292491133

علی نظرشهرياریايرج2292694190

محمدعلیشهرياریصمد2295896118

جهانشهرياری نسبيزدان2410090761

عزيزالهشهرياریآسیه2372335261

ماشاالهشهسوارمحمدابراهیم1817858327

اقابوریشهسواریمحمد2570971464

خلیلشهسواریزهرا2299260668

پنجعلیشیبانی نژادماه گل5149849871

0شیروانیاحمد2293205002

میرزامحمدشیروانیسعداله5489537388

حسنشیریشمسی2291516612

جلیلشیرازی زاده شمشیریمراد2290986720

بهرامشیرويیسکینه1816441716

نبیصادقیشیرين2292681536

محمدصادقینادعلی2292298872

علی محمدصالحیاکرم5489449241

علیصدریحسین5039834225



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

غالمعلیصدق آمیزرفعت2297261667

محمد شفیعصديقیمريم2290988431

محمدشفیعصديقیمحمود2291162276

سپهدارصف شکنسیف اهلل2549456912

سالمصفائی زادهعبدالرضا2470243068

محمودصفری اسکندریپرويز1817382160

حسینصالحیمعصومه2291516639

0طالب زاده جهرمیرحیم2470694914

محمدطالبیجواد2291514938

عبدالعلیطاهر زاده جهرمیزرين تاج2296515258

قنبر علیطاهریعلیرضا2296679994

وارثطاهریعلی محمد2390538967

سیدمحمودطباطبائی فردسید جعفر2295660564

منصورطراوت پورفرح2370402016

فتح الهطهماسبیديدارقلی5139714914

احمدطهماسبیمريم2295973872

الیاسظهرابیعلی سینا2430021161

0عابدينیمحمد1817741489

احمدعالی نژادمحمدجعفر2296040020

اسدالهعباس پور شیرازی فردماه منیر2291531077

محمدرضاعباس نژادکوشکقاضیحبیب اله2570085499

مصطفیعباسیاحمد2411289340

رجبعلیعباسیعلی يار2372347098

امیرعباسینازی2291575627

عباسعلیعباسیگلناز2370723114

جاللعبداله زاده فرد شیرازفريبا2291636936

جاللعبداله زاده فردشیرازقاسم2297337345

علیعبدلیعباس2293166139

0عبودیعلی1828966878

0عبیدیجعفر3500760309

حمزهعتیقیعبدالعادل1829260324



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

حسینعدالت فرنوروزعلی2299259945

0عدالت نسبحسن2549318153

اسداهللعدلومحمدرضا2296570852

محمدعدلومرضیه2296643264

رحیمعربقزبس2299385101

احمدعربمعصومه1816590037

0عرب بافرانیشکوفه4898874444

براتعرفان تبارمحمدرضا2431662462

سید محمدعزيزی سعدینوبرسادات2299403124

قلیعسکرپورعبداله5139791986

حجت الهعسکریعلیرضا2290944221

بهروزعسکرینجفعلی2292293791

سیامکعسکریمحمود5139847906

ابراهیمعصمت پناهفاطمه صغرا2299190244

غالمحسینعطاريانعباس51424983

ناصرعلمدارحسن2290993867

مظفرعلمداریعلی مراد2294031784

خداکرمعلی پناهخدامراد2299267891

سیف الهعلی پورمحمدعلی2299360311

کاظمعلی زادهنجفعلی5149714259

رضاعلی زادهخديجه2299234871

ناصرعلی نژادجعفر2291562568

سردارعلی نقیهمحمدرضا2295816815

محمدعلی ويسیشهین2291159161

هادیعلیائیحسن2452015024

رضاعلیزادهمريم2299289704

نادعلیعوض پور اصطهباناتیمنیژه2529229910

علی اکبرعینیکشور2371701033

علیمرادعیدی پورمرادعلی4620124265

علی مومنغجه بگلوعلی باز5469799859

محمدرضاغضبانعلی اکبر2296562132



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

حسینغضنفری شبانکارهرمضان2299429956

حاجیغالم پورفسايیمحمد1815561432

محمدغالم زاده محمودیعباس2296442171

رضاغالمی قصرعاصمیحمزه2451232447

بهزادغنچه بیگلورضا3422350705

علیغنیمتزهرا1829696459

ناصرغیبی رامهرمزیعزت1818770921

کرمفارسی مدانمژگان1819081400

اسمعیلفانیماه سلطان معروف به ويدا2294986059

بیگ میرزافانیعلی حسین2431241017

صمدفتوح نژادفاطمه2297233302

علی يارفتوحیحاضربی بی2430283735

حسنفتوحی ابسردیزهرا2295136032

قدمعلیفخرپورافسانه5469624927

عزيزالهفدائیغالمرضا3500744370

آقاماشا الهفدوی غفاریحسین2291157744

نجففراستیفرح2296078788

کوچکعلیفرمانیگل عنبر2301561844

علیفرهاممحمدمهدی2298819882

حسنعلیفرهمنداسفنديار1817679031

کريمفرهی پرشکفتیمصیب2299606475

عنايتفريبرزی ابنویعلیرضا2549349581

قربانفريدونیرضیه2390855326

غالم رضافضل اله زاده فردسارا2291544276

صفرفقهازادهنصراله2372316907

خدارحمفوالدیعلی2430391236

کاکاخانفوالدی ونداقربانعلی2391588593

0فیروزیزهرا2295104238

محمد علیقاسمیيوسف5489789867

علیقاسمی شبانکارهکاظم2452009741

عبدالرضاقاسمی کوشک موالزهرا2299859683



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

مهدیقايدیعبدالرسول2370713771

عبدالحسینقدمی صدرآبادیزينب2572282781

مصطفیقديریاصغر5139841241

امامقلیقربان زاده بردجیحسینقلی2290921068

کاظمقربانپورعبدالرحمن2299190317

رحمانقربانی مهکويهکرم2452072397

خدابخشقشقائی ملک آبادیامیدعلی2299601791

ناصرقشالقعلیرضا2291149504

0قطعیمحمدخلیل2291387170

نعمت الهقطعیهادی2295804884

صفرقناعت پیشه سنائیفاطمه2296758691

محمد حسینقندی زادهسلطنت2370115238

فرهادقیصری پورعلی2549240881

محمد علیکارآمدبهمن5489761997

صمدکاردانغزل2301052087

يدالهکاردانیانمحبوبه2295264677

عبدالعلیکارگرعوضعلی5139802392

نیازکارگرعباداله2430296421

حسینکاشانی پورغالمرضا2411308205

اسماعیلکاظمی ابنویمسلم2549349482

حسینکاظمی احمدآبادیمحمدعلی2299385851

احمدکاکاوندقلعه نوئیناهید1930611471

غالمکامجوبهروز2291401483

عبدالعلیکامکاريان دانامحترم2297172524

ولیکاوه حقیقیدلبر2291515136

حسینکاويانی فردحبیب2297183674

0کاويانی مهرقباد5489754605

میرزا علی اکبرکبابی نژادفاطمه2529170215

سبزعلیکرمیمژگان5469857931

آزادکرمی جزهبنفشه6559340041

جوادکرمی خواهخداکرم2510739557



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

خداکرمکرونیخدامراد2301705031

0کرونیحوری جان2292248123

اصغرکروئیحمزه2297145373

نیازکريمیشهباز2299356681

0کريمیصديقه2295977061

کرمکريمیپوران2299384911

حسنکريمیاسماعیل5139793997

عبدالحسینکريمیمحمد2299215093

سیف الهکريمیفیض اله2299268081

علی اکبرکريمی خرمیمحمدهادی2411102232

علیکريمی منشمحمد2295921163

0کشاورزجواد2290969788

جان محمدکشاورزیفیض اله2390913806

پنجعلیکشاورزی پس کوهکیابراهیم2296499661

نجف علیکفاشینسرين2430018391

0کمال آبادی فراهانیمنوچهر531939642

فضلعلیکمالیصفی2370890908

فتح الهکمالیخیراله2370810173

نورالهکمالی دشت ارژندینعمت اله2299597913

حیدرقلیکنعانیعزيزاله2432668529

مصطفیکونجانیمحمدرضا2292535866

حسینکوه نوردسکینه1816769509

نصرالهکیا صادقعباس2296562337

صفرکیانیرضا2297234201

غالمکیانیاکبر2391456603

مرتضیکارگر جهرمیغالمرضا2296556991

باشیکاوسیمحمدرضا2294899792

محمدکتوئی زادهخدير1818641331

کرمکرمیعلی5139812835

حیدرکريمی برشنهحکیمه2549523695

علیشاهکريمیمنظر2390746977



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

حیدرکريمی برشنهعبدالحمید2549524926

عوضگاردناهید1817847007

حسنعلیگچیلیال2291240528

صدرالهگلچینطاهره2292240017

رهامگودرزی گشتاسبمحمود2294005678

نجف قلیگويمیرقیه2301621391

محمدحسنالهوتی جهرمیمنصور2297425740

غالمحسینمباشربی بی ناز2292739909

حسینمتانت پورعلی2291794906

سیدبزرگمتقیسیدمحمود2571578634

رحیممجدالدينمحمدرضا2297427700

شکراله محامدمحامدعلیرضا4269446072

رحیممحب علیشیرين2296572707

سیاهمحبوب آبسردیوفادار6559717704

قربانعلیمحبوبی فرشهین2291374974

علی دادمحمدیحاتم2390752837

درويشعلیمحمدیغالمحسین2411115199

فريدونمحمدیخوبیار2294488563

محمودمحمدی پورمرتضی2549238133

علیمختاریآذر2549658957

محبوبعلیمداح دشتکیحسین2430434423

جبارمدبریبیژن2549738632

حسینمرادیمريم2292042401

اکبرمرادیابوطالب5149831859

فرج الهمرادیحیدر5149824569

حسینمرادی چرگیعبداله6559742547

رحیممرادی دالینیاردشیر2292035650

عبدالکريممرادی سروستانیعلی اکبر5149729965

جانقلیمرادی جعفرلوشازری2294130480

نعمت الهمرتضوی رادلطفعلی2470401925

شیرخانمرحمتشیروان2292750971



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

اقاجانمرزبانخداداد2299343822

محمودمرزبانیحمیدرضا2571617621

میرزا علیمرشدیمعصومه1816488828

0مرشدی لوافبتول1815254165

ابراهیممسعودیويکتوريا2296538843

اکبرمسلمی نژادسوسن2296710255

احمدمسلوکیخسرو2295109620

0مشعشعغالمعلی2297154100

سید احمدمصطفویسید علی5039792336

ابن علیمظاهری دشت ارژندیرضا2299590005

خنجرمظفری آرامرضیه1819388451

حسینمظفری مکی آبادیزينت2297283563

جاللمعدلیجعفر2296001610

حبیبمعقولیرؤيا2290960683

عبدالحمیدمعمارآزادعبدالرضا2291197991

محمدرضامفتاحیعلیرضا2411102194

محمد رضامقتدری فرداصطهباناتیعلی محمد2529530823

حبیبمقدمزهرا6559916189

محمدمقدمعلی اکبر2529569215

شکرالهمقصودشوريجهحسین5149836842

غالمحسینمقصودیغالمحسن5149737887

بديع الهمقصودیيوسف5149851061

شامرادمقیمی تادوانیمعصومه6559710858

علیرضامکرمرضا2430377756

امیرمالئیسوسن2295989061

سید سردارملک حسینیسید موسی2539523668

حسینملک زادهمريم2490894781

حمزهمنصوری ستودهاسماعیل4010643218

اسمعیلمنعمیحسین2559481936

علیمنفردمحترم1819430774

فرج الهموحدیناصر2371833851



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

محمدموزهعباس2295918812

خورشیدمهبودیقلی2372106473

رحمیممهرجويیبیژن2295079446

علیمهرورزمحمد مهدی2371764051

علی محمدمؤيدینوشاد5469815366

علی محمدمیرائیفرشته5279381632

سیدجعفرمیرباقریسیدباقر2539434975

حسینعلیمیرزائیبهجت2432694791

0میرینصرت5469755215

حسنمیرزائیفرح ناز2292474360

سید محمد حسنمیریسیدعلی5469568148

سبزعلینادریمحسن2292428997

باشینادريانقمر2371777587

حسیننارنگی فردزهرا2297291264

محمدرضانافه فشانحسین2291566539

يدالهنامجوهیبت اله2293073394

0نامداری اردکانیشعبان2549723287

0ناموری نیااصغر2559489023

0نامه گشایاسمعیل2470649056

فرج الهنجات الهیطال1818064499

خانقلینجاتی فردمحمدحسن2549525914

جاللنجفی اردکانیمصطفی2370302119

0نجفی پژوهمنصور2292716402

عباسعلینجفی فرابراهیم5489634499

حیدرنخعی خونساریمحمود3110854041

هرمزنره ئیکرم اله1209431221

نورینژادملیحه1815540591

0نشاط چرگیکرامت اله6559473503

جعفرنصرصفدر2431610748

حسننصرتتورج1819364062

محمدجاننصیری هزاردرهکرامت اله5149823759



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

قنبرنصیریتورج2290973181

اکبرنظافتیانرضا4323660588

يوسفنظرزادهامیر2371844950

غنجعلینظریعلی1817938614

قدمعلینظریبهبودعلی5469670430

باقرنعیمی حسینیعبدالرضا2295050952

ضیانگارندهاحمد2299185151

جمشیدنگاریابراهیم2292670224

خان لرنگهبانامان اهلل5139609959

ناصرنگهبان فردخلیل2291617559

نواز الهنوروزیسروگل2432275462

علینوروزیمحسن2295212121

الماسنوروزی تیره شبانکارهطمراس2294550838

شکرالهنويدپورعلیرضا2370155231

فريبرزنیک دلاردشیر1209458160

زلفعلینیک ناممهرزاد2296706800

مرحوم ملکنیرومندشادعبدل محمد2291069969

علینیکیغالمرضا2296692400

محمدواعظ باديه گردرباب2296538916

سیدبهاواعظیسید بابک1753399602

محمودورزندهمحمدرضا2296697232

علی عباسوفائیگشتاسب2390749194

0ولدان زوجفاطمه2290919292

حسینعلیويسی کوهنجانیمحمدهاشم5149845183

عبدالرحمنهاديانمحمد رضا2470692210

نجاتعلیهاشم خانیمژگان2410955101

رحمنهاشمیکنعان2371073751

سیدعال الدين حسینهاشمیسیدمسعود2430002094

سیدمنصورهاشمیسیدحبیب2572116294

علیهستیصنمبر2299165509

غالمحسینهمتزينب2297396732



99مرحله سوم سال - لیست برندگان قرعه کشی وام بانک رفاه 

نام پدرنام خانوادگینامشماره ملی

حبیبهمتیعزت5469761657

باباجانهمتیفاطمه2432122178

هوشنگهوشمندمحمدرضا2293174621

رضاهوشیارغالم5469790304

عوضهوشیارجبار2572301520

بیگیياریعبدالرضا2432109058

0يزدانیمحمد5439764674

صادقيزدانیمحمد علی5439773754

ايازيوسفی شیخ آبادیحبیب2297455291

اکبريوسفی سیمکانیامام بخش2410272355


