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

نام پدرشماره ملینام خانوادگینام

عباس6489821206ابراهیمیزری

اسمعيل5859913613ابراهیمیفاطمه

سبزعلی6559744681ابریشمی علی آبادینورعلی

محمد1816906001ابالغزیبا

محمد2529520951ابالغیشمسی

اله فتح2297348916ابوالحسنیحمید

قلي مهدي2371609218ابونصریجواد

حسين2291384597ابیاردشت بالحمید

ابوالفتح5149824305اجرائی تزنگیغالمعباس

نصراله5469773388احمدیعلی کرم

اله عزيز2410771327احمدیفرج اله

علی قنبر5139813981احمدیشهربانو

عباس6559760316احمدیدرویشعلی

مرادعلی5469775879احمدیسبزعلی

فالمرز2372139398احمدیمحمد

اميرقلی2430949024احمدیحسین

65597824680احمدی بیریعصمت

ابراهيم سيد2411251602احمدیسید جواد

ابوالحسن6559361535اخالق پورعلی

فرج2430780992اخالق عالیرحمن

محمدرضا2291338757ارجمنداکبر

كاظم6559785734ارجمندی باالشهریفاطمه

محمد2529560730ارشادیعلی اصغر

احمد2297299796ازادی باب اناریآمنه

محمد2297330081استانهعلی رضا

علی محمد2529159238استقاللمحمد

سيدحسن5469751201اسحاقی موسویسیدهاشم

يداله5139359707اسداللهیبدیع اله

نجف2371354198اسدپورزهرا

کتابعلی4198829144اسدپورفرامرز

محمدرضا2411099924اسدیرضا

غالمرضا6179527482اسدیمحمدابراهیم
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حيدر3539776362اسکندریغالمرضا

حمزه6489842408اسکندریفریبرز

زياد2570744514اسماعیلی فارسیحسن

مهدی1288645848اسمعیلیانابراهیم

غالمشاه2299169873اشرفیهمین بس

بزرگ2295086728اصولیعبدالعلی

محمدحسين2296434843اصولیحسین

22994372310اعالئیزهرا

علی2292336571افراسیابی کیااله یار

صمد2295983861افراسیابیانمحمد رضا

اياز2430970120افسریهمین بس

مقصودعلی2293080358افسری راددانیال

احمد6619734774افشارامین اله

پرويز1828861278افشینفریدن

محمود4430508399اقتصادی سرجمعیخدیجه

25298609290اکبرپورسلطان

محمد2297430256اکبرزادهمحسن

سهراب2299208283اکبریگل اندام

اميرقلی2294262311اکبریخداکرم

اله لطف2470401021اکبری بادنجانیعلی اکبر

علی2299592385اکبری بهارهمحمود

محمدابراهيم5039700024اکرمیحسین

محمد5139773988اکبریاحمد

مراد2294570537اکبریملت

ابراهيم2295764191اگنجی شیرازینصرت

موسي5279623611الماس ترکمریم

غالمرضا2559472872الماسیسکینه

عبدالحسين1817661833اله بخشمجید

احمد2297503601اله یاریغالمرضا

حيدرعلی2295955300الهی حقیقیمریم

22957317630امانیپروین دخت

اسمعيل5149703060امیدیکاظم
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حسين1829297716امیرزادهپریسا

مرتضی1818931400امین صانعیبهزاد

احمد2295721776انتظامکاظم

محمدصادق2296477585اندایشمحمدعلی

الحسين عبد2296458297اولیاسمیعیمهر انگیز

جمال2290987638اولیاییعباس

علی محمد1818808463اهرمی زاده موجودمنیره

22965594760ایزدیاصغر

اله فتح2299611916ایزدیخجسته

سيدمحمد2539440215ایمانیسیدعلی اکبر

شعبان2296492703ایوبی کیانصرت

سعدي5489764880ایزدپناه(علی)حشمت اله 

محمد5489734965ایزدیعلی اصغر

محمد2539137768ایزدیصمد

محمد2529666350آتش بارزهرا

رستم4322587364آتشگرخدیجه

عطا2471541615آدینه قطب آبادیمعظم

محمود5469806987آریا پورکاظم

ناصر2293317056آریاپورمحمدرحیم

غالمحسين1818638691آرین پورعزیز اله

آقا علی2559468530آزادبهرام

ماشااله2296576524آزادزرین تاج

غالمحسين مشهوربه درويش2431731111آزادیمحمدرحیم

قاسم2295899184آزادیعبدالرضا

حسين2292379661آژخاتون

عباس2371737178آصف جاهمحمدجواد

محمدکاظم1860955096آصفیعبدالرحیم

قلی2549671783آقاجری جوبخلهافروز

قاسم1816830461آهنجمحمد

22989234850آیسهیال

حيدرقلی1580565522بابائیسیروس

اقامحمد2294339551بابریحسینقلی
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شارضا2299620060بازیارعبداله

نورعلی2292337665باشی قالتیمملکت

مظفر2300028115باصریلیال

جعفر محمد2295804401باغبان منشغالم محمد

54698626660باقر زادهعنایت اله

اله فضل2529544220باقرزادهخلیل

محمدرضا2299212477باقری ده کرهنوازاله

عليقلي1501813501بایرام نیانجیبه

سيدعباس2451720034بحرانیسیدمحمود

عباس5139762889بذرافشانصاحب سلطان

اسداله5489748729بذرافکنرمضان

مهدی محمد490825699برادران افتخاریاعظم

قربان2571564765بردبارزهرا

جان علی5139463970برزگرزهرا

حاجی5139834898برزگررضیه

اله عزت2471627390برزگرمعصومه

غالمعلی2299440461برمشوریمددعلی

قره5469698531برومنداسداله

رحمان2293237591بزرافشانمحمدعلی

اله فتح2290844111بزرگی نیکنصراله

ماندنی1819350721بسیامنیژه

رحيم2296645305بصیریعلی

مصطفی2294949560بنیان پورمنوچهر

قربانعلی2292542862بنیانیحسن

24321223310بهادری پورهاشم

امير2430343495بهاریحمداله

جليل2291364405بهبود فرداکبر

علی2297164475بهبودیسروناز

حيات2391609973بهرامیسودابه

اله نصرت1817760939بهرامیخسرو

كاكاجان2299411313بهروزیهما

قلی اله2294609344بهروزی نسببارونی
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حسنقلي4268790179بهمن پورمحمد

عوض2430728672بهمنی بکیانینصیب اله

نصراله2297175124بیاتمهین

صفرعلي2430957914بیات کشکولیعلی

رشيد5149906931بیانینیکو

نوازاله2572001233بیگیاعظم

نواز2291580558پاشائیجمال

نورمحمد5139428751پاک گهراحد

22993783670پاکدلسرفراز

اله سيف2283534208پرورش پورخداکرم

شيرزاد34721223پرویزبهرام

عطا2292379120پرویزیصدیقه

محمدعلی2470651433پشت داراسداله

شکراله1816698997پناهپوراندخت

حسين2291336185پورابراهیم آبادیاحمد

محمدرضا2297362471پوراصفشهربانو

ولي2411231229پورپاکارحسن

محمدحسين2299242465پورجمشیدیکریم

رحيم2291554794پورفرهمندکاظم

علی2295976693پورمحسنحسام

احمد35376007پوزش شیرازیپرویز

رضا علي2291182455پوست فروشفیروزه

حاصل2294676416پوالدی قرقانیعباسعلی

اسمعيل2291154680پیرویحجت اله

18169422350پیمانیانعبدالرضا

قلي نجف2371719803پیرایشمحمد رضا

قلي2470601096پیلتن فدشکویهعبدالعلی

حيدر5469721086تابع بردبارمعصومعلی

کيامرث2430727889تابنده بخت بکیانیغالم

عزيز2297252250تارنگاحمد

کرامت2296547370تبریمهدی

اله شكر2295700205تبریاحترام
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غالمرضا2297361106تجردخلیل

محمد5139825422تجلیحسن

اسداله2296418953تحیریاحمد

حسين2290942146ترابیلیال

احمد2291336509ترمه باف ساکن شیرازعلی

65597487900تسلیمی جلیل آبادیعزیزاله

غالمحسين2291594702تصمیم قطعیطیبه

حسين2370348275تفکری رضائیاقدس

علی2371817139تفکرمرضیه

عباس43539998تقیحسن

غالمحسين2371651427تقی زادهحسن

کاظم2297324782تمکین فردمحمدرضا

اله سيف2296440983تنافردعبداله

ولی2294689461توحیدی نیکغالمرضا

محمدهاشم2371739057توفیقیمحمد

بابا2390678319توکلیاله رحم

نجاتعلی2292186837توکلیلیال

محمد2295850029تیراندازابرقوئیفاطمه

رضاقلی2301651444تیموریرضوان

رمضان2370240873ثابتمینا

مقصودعلی5149861634ثابت کنویحسینعلی

شهباز2294530683ثانی تبارعلی داد

نصراله2297341695جاموسیاناسداله

اسدهللا1828864692جان نثارغالمعلی

برفی2510793365جاویدفریدون

هدا2295940974جاویدنیانادر

شاکرم2295201357جباریزهرا

حاصل2299365941جعفریغالم

حسين2431604578جعفریعوض

24302955550جعفریناصر

ابوطالب1818911965جعفریحسین

اله فتح2297909535جعفریشهناز
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سيدمرتضي2295955912جالل زادهسیدعلی

حسين2299210581جمالیعلی بابا

خانباز5149836923جمالیعلی اکبر

حسن2297247656جمالیان اصفهانشهال

ماشااله2299194045جمشیدیزهرا

22973640590جمشیدی شادمرتضی

عبدالنبی2292381923جمعهسوسن

اله کرامت2298994838جنت آثارپروانه

24511420730جنتی پوررضا

جوهر1829308475جنگ جومهرداد

اکبر علی2295918766جوانشیرخسرو

محمد علی2296542298جوانمردیبانو خدیجه

كاكاخان2297191375جوانمردیاحترام

محمدباقر2297246846جواهری حقیقیمهوش

عباس1140921878جورکش ورنوسفادرانیحسین

كيامرز2299199071جوشکیخاتون

درويش2299375767جوکارهوشنگ

محمد1817833472جوکاربهرام

عوض2370255722جوکاررجبعلی

23706678930جوکاردریسیمحمدرضا

ابراهيم5469796078جوکاریبهرام

کاکا2570990523جوکاری ششدهحسن

اله امان5469795251جوکاربیژن

اصغر علی5469841782جوکارجعفر

شيرمحمد2299365362جوکارماشااله

اکبر علی2297258275جوالئیزهرا

22991928160جویندهایران

کرم1817432427جهان بخشمعصومه

آزاد2293030751جهانخواهجهانگیر

اله فضل2299281797جهاندیدهمهرداد

22935593190چراغیبهادر

جمعه3501286147چرخ سازآذر
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اله عزت2299419527چمن ورزسیف اله

حسين علی2299364447چناریمحمود

اله مسيح1819276333چوبینهشهال

سرتيپ5469805281حاتم پورعیدی محمد

اله فتح2510869061حاجی زادگانعلی اکبر

اله فتح2511759292حاجی زادگانحسینعلی

كريم محمد2301562565حاجی وندیعلی

عبدهللا2296017592حاصلی خانکهدانیمنصور

مندعلی2290912727حسن زادهمنصور

سلطانعلی2299200525حسن زادهمحمدعلی

سلطانعلی2292455102حسن زادهعلی

حسنقلی4230600437حسن زاده چشمه چنارکوکب

عباس2295111145حسن زاده مهرآبادحسین

عدنان سيد1819807657حسنیان معرفسیدحسن

محمد2296533450حسین زاده شیرازیفاطمه

فالمرز2299341803حسینیمحمدحسین

سيدمحمد5489752572حسینیسیداحمد

مهديقلی5139769042حسینیقنبرعلی

محسن6489767600حسینیاحمد

ابوالقاسم2431692787حسینیصفر

11409746610حسین خانیطاهره

محمدحسن2299238115حسینیحیدر

محمد2297431627حسینی حقیقیجلیل

22966018470حسینی نژادیان کوشکیزهرا

امير2411063008حسینیعلی محمد

اله فتح5469534030حسینینجفعلی

خليل2297176351حقایقغالمعلی

25295145340حقیقت سیرعلی اکبر

مصطفی2296601618حقیقی رادعلی محمد

حسين علی2391960336حقیقی شاه محمدیغریب

25496072950حقیقی شولیبهادر

محمد علی2529168954حکم فرمائیمعصومه
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اله امان2294820088حیدرپوربهمن بیگلوصراحی

صفر2295109736حیدریصفدر

خانجان2431242935حیدری نژادزینت

طمراس5469627217حیدریببراس

نقي علي2293433498خادمت الرسولحسن

رضا محمد6489783258خادمیبابا

عطااله5469867854خاکپوراصغر

حسن2296712215خالصیطاهره

محمدعلی سيد2295793092خامسیسیدمحمدباقر

آقاجان2299402640خانیحسین

جالل2295642639خبازیمحمدحسن

کيان2370361328خجستهسکینه

کمال سيد2297342802خدا پرستیسید جالل

کاکاجان2292578514خدادادیعلی اکبر

خدايار2291734768خدایاریشهناز

مراد علي2294994175خراجیعبدالرحمن

علينقی4722397546خردمند پورکاظمیه

احمد2292247321خرممرصع

غالمحسين2297239394خرم شکوهمحمدحسین

رحمت4569105718خرمیمحترم

22931156820خسروانیکریم

51398013020خسرونژادخیراله

محمد2559684098خسرویعزیزقلی

سهراب4432576431خسرویانیرستم

علی2511749637خشنودخدیجه

51498519730خشنود کوهنجانیسمن گل

حسين3539821902خلیفاتیداله

حسن5469801225خلیلی زادهابراهیم

محمد1818141620خلیلی فرسیامک

قلی5139728834خوشهربانو

محمدی1818700591خواجهمهدی

سعداله2431324435خورشیدینصراله
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اسماعيل56296398خوش نژاد رضائیپژمان

كريم2293167836خوشابعباسعلی

ناصر2297278012خوشابمحمدرضا

محمد2297141394خوشخومحمود

محمدحسن2299790543خوشخویداله

مصيب2295900115خیاطیمریم

نصراله1818165708خیریکبری

اکبر علی2296568246دادرس عالمفاطمه

اكبر علی2291573632دارابیصفر

احمد2297293925داروغه حضرتیرقیه

کاظم1750500086داغ بردلرضا

محمد2571552937دانش دارمحمدعلی

قلی1818766159درویشیصغری

علی2432142731دژگیرزیاد

اکبر2370321776دژواخعزت

رضا1911318896دلربانصراله

علی1817769294دمی زادهمحمدعلی

جليل1816751324دوانی زادهجهانگیر

صفر2291112384ده بزرگیعبداله

احمد2294899581ده بزرگیمحمود

ابوالقاسم2301496643دهداری کچوئیمجید

خسرو5139832828دهقانعبدالعلی

24324091080دهقانحلیمه

زمان محمد3549818807دهقانهوشنگ

حيدر2292624842دهقانیبشیر

خدا راه2299143981دهقانیسلیمان

جليل5469796310دهقانیجالل

موسی2371750115دهقانیرباب

22994123950دهقانی کفترکعبدالخالق

محمد2297276591دهقانی کفترکیسکینه

قلی اله5139809206دهقانیانمهرانگیز

محمد2296790615دهقانیانمجید
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حسين2295826837دیده بانزهرا

كرمعلي2295005523ذات بیلنفاطمه

حبيب2297333129ذاکرعباس علیعبدالعلی

علی محمد2297566166ذاکری خوبزهرا

عبدالحسين2299245588ذوالقرنین قالتیغالمحسین

اسمعيل2739155271راحت طلب رشت آبادیمعصومه

نوازاله2470241979رازقی جهرمیسوسن

اکبر2291525166راه پیماخدیجه

25106816130راهیحسین

مصطفی2370178825رجائیعبدالحسین

22994174860رجبی محمود آبادعلی

قربانعلی2390714293رحمانیاسکندر

عزيز2295784441رحمتیفاطمه

ابراهيم محمد2370367296رحمن زادهفرحناز

امير2549347641رحیمیغالمرضا

رحيم2549368398رحیمی پورمهین

غالمعلی2295775760رزم اوران فساحمید

حاجی2549735269رسالت اردکانیگرگعلی

عبدالمجيد2572242052رستگاریایجادخانم

فريدون2292919087رستمیمریم

رستم2371405892رستمیاردوان

علی2432665341رستمیمحمد تقی

حسين2292801078رستمی بابا ایوریحسنعلی

حسين2296677037رسته من فردجمشید

محمد4132061949رسولی فرمرتضی

علی2571566644رضاپورصدیقه

الياس2299498699رضازاده فردجمیله

محمد2471402089رضائیکاوس

رشيد2390779158رضائیجمشید

غالمحسين2299175431رضائیکرامت

اكبر5139802295رضائیاقبال

مرتضی2293325342رضائیشوکت



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

نام پدرشماره ملینام خانوادگینام

سيداحمد5469882683رضائیسیدعباس

عزيز2297143168رضائی شادجعفر

علي محمد6839718336رضائی نوروزانیحمید

رضا6839770842رضائیان نوروزانیشهربانو

داد اله2294508564رضائیایاز

سيدآقا6559504689رضوی خانکهدانیسیدمهدی

22965584610رضوی نژادعلی اکبر

کرامت2291194763رعیتی زادهطاهره

علی2295961130رعیت پیشهقاسم

شعبان2296566219رمضانیکریم

خسرو2430751577رمضانیمهران

رمضان5469798879رمضانیمهراب

رمضان5469818454رمضانیاسمعیل

اياز2571970471رنجبرشیردل

تيمور سيد2299466002رنجبرسید کمال

كريم2432269071رنجبر خرم مکانیزهرا بتول

علی2451175842رنجبرنیاذوالفقار

علی مهر5149836680روحانیحقیقت اله

اله بديع2295931940روزبهیرقیه

ازاد2549866843روستاخداقلی

23907443380روستاداود

22911908220روستابهرام

اسمعيل2297803761روستائیمحمدحسن

حسينقلی2430022796روشنزهرا

کمال3559724635روشنامین اله

رحيم2297315910روشن روان حقیقیغالمرضا

محمدحسين2294927508رونقیایرج

حسينعلی6489790769رونقیاسماعیل

رضا2470232899رویگرمحمدحسن

22920221510ریاستیالهه

22942126910ریحانی شورباخلوصیدی

22964047230رئوفتمحمدمهدی



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

نام پدرشماره ملینام خانوادگینام

علي5469467066رئیسیعبدالرحیم

جانی2299364617زارعجمشید

امامعلی2299718141زارعجانعلی

نصراله6839417948زارعکریم

حسين2296619398زارعامیر

امامقلی2299724788زارععلی جان

22965900120زارعغالمحسین

عبدالرسول2291364820زارعخسرو

حاجی5489736984زارعخاتون

باشي2293164942زارعسیما

جهانشاه2292750228زارعحسین

احمد2293500586زارعشاهی

شيرمحمد2299358285زارعاسکندر

علی2299370129زارعنرگس

مراد5489758600زارعقلی

کريم2293297330زارعمهراب

صمد2299249524زارعهما

مومن2293165450زارعابراهیم

يار اله2299436278زارععظیم

احمدعلي2299807292زارععبدالعلی

رضا محمد2296106242زارعغالمرضا

امراله5469834115زارعسیف اله

22997783910زارعیداهلل

اقا امين2431743551زارعایرج

محمدعلی5489635878زارععزیز

حسين2293101207زارع اتابکیجلیل

اسمعيل2295839971زارع پارسیصغرا

اله فضل5469774945زارع خلیلیسهراب

قدرت2292110865زارع زادگاناعظم

قلی نجف2299381961زارع مهذبیهعبدالعلی

54697748130زارع مؤیدیریحان

حاجی5469801500زارع مؤیدیمرادعلی



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

نام پدرشماره ملینام خانوادگینام

54697770490زارع مؤیدیشیرمحمد

علی مانده5139813017زارعیحسن

خانی2291555758زارعیمهرانگیز

محمد2431391221زارعیحسن

يداله5489762675زارعیعزیزاله

24321001740زارعیحسنقلی

22932972090زارعیاصغر

امير2299845641زارعیرضاعلی

خداخواست2292385562زارعیحسن

شکراله2491251035زارعی داراکویهعلی محمد

هاشم2293301346زارعی دودجیغالمعباس

حسن محمد2295833574زبرجد آساهاشم

خضير1753997968زبیدیعباس

قلی2295827159زحمت کش فردشیرازیمحمدرضا

اله قدرت5469856712زراعت پیشهرضا

حيدر5469859002زراعت پیشهزهرا

عباس2296021875زمان ثانیمحمدعلی

رحيم2297460236زنجیرسازرحمت

عباس2296546676زنجیر سازمجید

اميرحسين2391540795زندی لکحنیفه

22973878220زهتاب زادهجواد

بابا حاجی2299839917زیخانی دودجیحسین

سيدابراهيم3520739259ساجدیراضیه

حسين2298943591ساربانیشهین

25495905970ساقیرزاق

مندنی2299205780سامی وندمحمدنسیم

محمود2297360592سبحان منشزهرا

بابر2430392216سبیلی دشتکیابراهیم

احمد2290374652ستودهرفعت

ميرزا سيد2432426894سجادیسیدضیاالدین

سيدحاجی2431200851سجادیانسیداسمعیل

محمود39593541سجادیپروین



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

نام پدرشماره ملینام خانوادگینام

اصغر2431198278سجادیانرحمت اله

عزيز2297186681سرویانکاظم

هادی2291219340سعدنژاداهوازیسکینه

حاجی کربالئی2296413706سلطانیعزت

قليج2410525652سلمان جوکاظم

رجب6839789055سلمانی فتح آبادینازپری

قنبر1815529148سلوکیغالمرضا

شهباز1817987984سلیم زادهتاجی

احمد5139718251سلیمیعباس

25495236520سمیعی ده پاگائیقدرت

حسين2296508944سنبلزهرا

غالمرضا2296102239سنگ تراش ابرقوئیکورش

اله حبيب2296730906سهامی دهاقانیلیال

محمد2295153557سهیلیمحمود

محمد ميرزا2292341123سیادت نژادقالتیسیدرسول

سيدابراهيم2291539663سیادتانسیدمحسن

محمد2296631223سیاریانبهجت

احمد2572270307سیاهی نوبندگانیاصغر

24706456460سیفیپرویز

حسين2295934028سیمیعباس

سيدابراهيم2295056241سیادتانسیداسمعیل

حسن2295908681شادمان منشفریده

رضا2678501582شاطرپورطاهرگورابیولی

سيدشجاع2470653193شاه برخردارفاطمه

اله حبيب2290747580شاه ورانمحترم

ابوالقاسم2296477593شاهچراغ شیرازیصدیقه

اسد2491266350شاهرخکاوس

سيدکريم2297117620شایقسیدمنصور

حسين1819059065شبانکاره زادهزینب

اردشير2430370921شبانی جونوراله

ابراهيم2390361129شجاعیانحسین

اله کرامت2539775543شریفیسید حشمت اله



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

نام پدرشماره ملینام خانوادگینام

سليمان5469821528شعبانینریمان

آزاد1818677210شعبانیرضا

قنبر2297524471شعله ورفردطیبه

امراله5140068540شفیعی سروستانیمریم

رضا موسی5149705721شفیعی سعادت آبادیرضا

اکبر2299246843شفیعی قصرالدشتیمحمود

اکبر5489470445شکری گلبرنجیخدایار

ابراهيم2549356985شکری مقدمقربانعلی

کرم علی2571632558شمس آبادیمنظر

محمدنبی1828332951شمسیحسن

اله رحمت2295133157شناوریمسعود

خداوردی2294133641شهبازی پورطمراس

شيرو1818749572شهبازی دوانی نژادشیرزاد

اياز2430729415شهریاریعلی

18177722950شهریاری ابنویعلی اکبر

ماشااله2299189874شهسوارمحمداسماعیل

امراله2452075280شهسواریامان اله

جان علی2549398041شیروانیصمد

جالل2290959987شیعهمحمود

فرهاد2295933595شیخی کشکولیجعفر

قارداش2292739089شیریعلی

ضامن علي1970603216شینی زادپسند

24710871750صابرجهرمیصولت

غالمحسين6559881271صابریطاهره

محمدتقی2529608903صادق زاده اصطهباناتیحسین

68397720390صادقییونسعلی

24502419490صادقیشیرین

احمد2295895065صادقینسرین

خانعلی2411314752صالحیسلطنت

حسين علي5149782157صالحی چاه انجیریحسین

محمود2297320922صبردارمحمد رضا

نظر2511036002صبوریاحمد



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

نام پدرشماره ملینام خانوادگینام

محمد2296406629صحراگردبدرالملوک

موسی1818605783صغیریزهرا

23016918290صفرپورقنبرعلی

رمضان1817678906صفریقربانعلی

جهانگير2299244141صفریزهرا

خدابخش2430283956صفریرحیمه

نوراله2291120409صفری شیرازیمسعود

رضا5469752496صفویجالل الدین

54695918320صلح آمیزعلی پناه

محمد36642916صلحیالله

ناصر1816881910صیادیپروین

سيدمحمدتقی2297239416طاهائیسیدمحمدعلی

نصراله2295842840طاهریان فردصدیقه

اله وجيه2295140358طرقی نژادشهین

اله فتح2295071658طعامیعنایت اله

اله حبيب2295829305طلوعی شیرازی زادهمحسن

محمدحسين2572258110طهرانیعلی محمد

ابراهيم2295004098طهمورثیغالمرضا

شمشاد2295801427ظرافت طاشحبیب اله

22915815110ظریف طاشمسعود

العابدين زين2297188633عابدزادهمحمدحسن

زياد6839739198عاطفیایاز

عطا1816662046عباسیپرویز

کاکاجان2291342827عباسیرضا

حسين2296421611عباسیابوالحسن

کاکاجان2291360019عباسیمحمد علی

محمدرضا2292237768عباسیشکراله

23723138510عباسیعلی

23908995600عباسیفضیل

غالمرضا5139355191عباسیمعصومه

سيدايوب2292341141عباسیکرامت

حبيب6559732479عباسی باب اناریشهال



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

نام پدرشماره ملینام خانوادگینام

شهباز2293081321عباسی مقدمفائزه

آقارضا5489604735عبدالهیمحمد

جواد سيد2297451121عدالت پورسید ابوالقاسم

22913795500عدلوحمید

غالمرضا2299198210عرب بهارلومعصومه

علی2431787214عرب مؤخرمریم

جعفر1817906739عسکریاسماعیل

محمد2431283070عسکریکرامت

شير2294772725عسکریارغوان

خداداد2452071358عسکریحسین

محمدرضا5139357909عسکریحسن

شيرولی5149834106عسکری سعادت آبادیببراز

نوروز5149615676عسکری سعادت آبادیبهروز

محمد5439776664عسکریانغالمحسین

جليل2296733565عصارفاطمه

حبيب2371737925عطریجهانگیر

سيدداود2298079706علویمنصوره

محمد2295761190علی پورمهین

22931463400علی زادهدیدار

حسن1818631741علی زاده دوانیرحیم

عزيز2297393520علی زاده فردمطلققمر

حاجی2529161437علی شناس اردالجلیل

علي2571886411علیزادهحسنی جان

عبدالرسول5149748927علیزاده سروستانیپوران

يونس5169373831علیزاده نوکاشتیمحمدرضا

حسن محمد2294063872علیزاده لکابراهیم

شهباز2299415491عوضی نژادسعدیطمراس

سياوش2451231513عیدیاصغر

محمدحسن2539566251عیسائیمحمدعلی

عيدی2292812304غریبیگل محمد

عوض2451383607غظنفری شبانکارهپروین

انصار2371134058غفاریعلمدار



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

نام پدرشماره ملینام خانوادگینام

علی2291123815غالم زاده فردجواد

جمعه2411145764غالمیرسول

رجبعلی2292237512غالمیعباس

علي مراد5469547809غالمیگالب

ابوالحسن1816972630غالمی زوجایرج

شنبه2490338331غالمی غیاثیدرویش

سيدهاشم2297505752غنیمتمهری السادات

محمد2295757428فارمرقاسم

اسداله3370061211فتاحیلیال

اسد2529190275فتاحیمعصومه

حسين2571608274فتحی باصریفالمرز

اکبر2470640253فدائی جهرمیعبدالرحیم

حسين علی2299228691فرازی فردمنصور

ابوالقاسم4432557001فراشائیانثریا

فرج5469796280فرج پورمسیح اله

غالمحسين5469698769فرزینعبدالحسین

محمدحسن2297141920فرقانیحبیب

احمد2295925916فرمانبر اصفهانیمریم

احمد2295995655فرمانبر اصفهانیمحمد

خليل2296399320فروتنغالمعلی

اكبر علی2296442773فروزانیرحمت

محسن محمد2296476767فروغ بخشحبیب اله

خيرات2450994068فرهادی کشکولیلطفعلی

23908566590فریدونیثریا

22991543450فریدونیقنبر

22991422660فضلی کوشک بی بی چههمایون

موری2549540379فضیلت رودبالیاسحاق

شعبان2296406939فقیهی امینابراهیم

امراله2296039235فهندژنبی اله

حسين2291145967فهندژسعدیمعصومه

حسين2295807034فهیمی حقیقیزهرا

باباخان2371652921فیروززادهوفادار



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

نام پدرشماره ملینام خانوادگینام

مرتضي1817960059قادریمحمدرضا

رضا2299825932قاسم پورحسن

زياد2451600462قاسمیمحمدعلی

نامدار2292510340قاسمیمحمدعلی

شکراله2290963453قاسمیعباس

24320740920قاسمیماهتاب

شا عبدی2549398580قاسمیبرزو

يار علی2294424387قاسمیجواد

روشن5469567478قاسمیهوشنگ

ماشااله6489809095قاسمیاکبر

شيرزاد2297242001قاسمی اردکپانیمحمد

محمد2299208798قاسمی نژادزهرا

اله امان2297403968قاسمی ونداسمعیل

اله قدرت2296655084قاسمیحمید

صفر2450152989قاسمیغالمحسین

عزيز2292660490قانعابوطالب

عبداله1818137161قایدنیافرید

قباد2291805134قبادی طلبعزیز

قنبر6839672409قبادی مظفریخاور

عبدالکريم2297398263قدرتیمحمد رضا

بهزاد2291138421قدم پوراعظم

بهزاد2297439180قدم پورمعصومه

عباس5419262630قدمی طالخونچهشهربانو

كوچک5149728810قدیمی سروستانیعلی

امامقلی2292926008قربانی قرغانیحیدرقلی

اله امان5469836339قره گزلوحشمت اله

زلفي1818880660قشقائیفرید

قاسم2571354418قصیررقیه

علی2529604932قلمفرسابتول

عباس2471180272قناعتیان جبذریمحترم

رمضان2295058597قنبرپورزهرا

22940145710قهرمانیمحمد



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

نام پدرشماره ملینام خانوادگینام

محمد2299579753قیصرینرجس خاتون

باباخان2292751003قیطاسیبختیار

يداله مرحوم2430105241قیصریانعلی قربان

مرتضی2297113218کاراندیشحبیب اله

محمد2430846535کارگرزهرا

محمدجعفر2371680788کازرونیهوشنگ

فريدون2370736011کاظمیکرم

بهزاد2291563203کاظمی پشت پریحسن

عبيد2295272416کاکامریم

برفی2411094779کامراننصرت اله

حسينعلی2371778397کاویانیمحمود

اکبر2296671047کبابیفریبا

22972868560کرایه دهزهرا

عباس2471117678کرم زاده جهرمیخانم جان

برجعلی6559732711کرمیمحمدعلی

کرم2299377239کرمینبی

23017151320کرونیمحمد

عباس2295106321کریم پورالهه

چراغ2299397329کریمیعزت

غالمرضا2390747035کریمیقلی

ستار2392105340کریمیفیروزه

علی2295865735کریمیمحمدرضا

ايمان2294863046کریمی یلمههیبت اله

اميرقلی5489777141کشاورزنادعلی

عزيز2292676257کشاورزیسکینه

ايمور2390726089کشاورزیعلی

پنجعلی2296528430کشاورزی پس کوهکیاسماعیل

عبداله2571884670کشاورزیانشهامت اله

حسين ملک5469698361کشت کارکفایت

محمداسمعيل2295915538کشت ورزیسیمین

احمد الل1815316675کشکولی نیابیژن

ميرزا شاه2452072273کللیعلی
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22964138210کلینیفضل اله

عيدی2452086819کمالی ابراهیمی آبادیشهال

نادر2297401752کمالی سروستانیفرزاد

جان علی2549274660کنعانی اردکانیطاهره

اسفنديار2297204892کهن نوروزانیمهری

24912381010کیانیحسینعلی

محمد2372327828کیانیاسفندیار

اقامير1841225789کیانی ده کیاندختربس

22963320480کیشانی فراهانیمحمدحسن

عباسعلی2539606741کاشفیقاسم

22974283670کاظمیحمید

محمدرضا2291612727کاوسیمژگان

سهراب2451217294کاوسی زنجیرانیلیال

غالمحسين1819390705کاهدی زادهناهید

حسين3500721281کدخدامحمد حسین

محمدعلی1754656129کربلیوندروح انگیز

53298042210کرمپورشهنام

علی5139709317کریمیغالمرضا

احمد2529178461کریمیطیبه

ناصر2372331760کشاورزیمحترم

اله فرج2430163780کشاورزیشیروان

گرام2291187041کواری قصراحمدیفاطمه

اقا سيد2291022733کواریهنگامه

عزيز2451426284کیامرزیفرنگیس

منوچهر2390284681گرجی زادهمحمدرضا

قلندر2297243707گلچهرهاحمد

اله ايت2295057787گلزاربهمن

آقا2390698761گودرزیداریوش

علی2529160015الجوردیمحمدجواد

غالم2299194630لطفیخلیل

مرتضی2299356703لطفی شیخ علی چوپانیعصمت

حسين2295781760ماکوالتیمریم
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حسين2549843029مجابغالمعلی

محمد2299294937مجاب قالتیسعید

شکراله2431732738مجیدی نیاعبدالرضا

قلی رضا2290932043محبوبیجلیل

قريب2296685684محبی ابی وردیزهرا

نوشاد2299773649محترم دیندارلوفالمرز

محمد2430342669محسنیرضا

محمدرضا2291083147محل دینشهره

محمدحسين2296471951محمدپورنجارزادهابوالقاسم

علی سيف2291546643محمدزادهرضا

علی2410313302محمدعلیاناردشیر

عبدالحسين2390752081محمدیحبیب اله

54397695440محمدیکریم

حاصل2549282752محمدیشهناز

حسينعلی2391952971محمدیمنصور

حيدر2572359359محمدیایران

شكراله2294567528محمدیعزیز قلی

رجبعلی2299239375محمدیمحمد

خليفه2294488512محمدی خداوردی لومختار

اسماعيل2292382172محمودیناهید

حسين محمد2292295431محمودیحشمت

علی فيض6329891826محمودیحسن علی

محمد2161407589مختاریژیال

محمد2296678173مددیمنصور

حسين2529631174مرادیعباس

مدد علی2292510758مرادیاله داد

اله فرج2299268316مرادیکرامت

18278234960مرادی پوربختیاریایران

سرتيپ2391460392مرادی طیبلومحمد

اصغر2292678942مرزبانمرتضی

رضا محمد2295901944مروجکریم

قنبر2290879509مروجی هاشمیاحترام
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اسمعيل2372121464مزارعیحسین

ابوطالب450926397مسجدیمحمدرضا

احمد5149842877مسروراطلس

قمصور2549577205مسعودسرتلیرحم خدا

اكبر2291404830مسلمی نژادسیما

حسن2292104679مشکل گشاشیرین

محمدحسين2295790026مصباحیان خالصفاطمه

حميد2297433336مصباحیان خالصژیال

داد علی2294746376مصالیی فامحیات

حسين محمد سيد5489788909مصلحسیدزین العابدین

يوسف2460263929مطلعربابه

خداکرم3539242864مظفریحسین

حسين2297417047مظفری مکی آبادیعشرت

ابراهيم5469757633مظلوماحترام

شارضا2296629547معابرفردکریم

احمد2297308817معاشرسکینه

24110837690معتضدیانسیاوش

اکبر1819234381معتمدنسرین

حسين5859970609معتمدی رادحاجیه بیگم

عبدالنبی2371794368معماریعلیرضا

احمد2297126921معماریانحسن

عوض2471112821معماریان فردغفار

يداله2297249187مغناطیسفاطمه

نبی محمد2411126093مفتاحیعبدالرضا

25593810440مقبلیجهانگیر

علی5139809613مقتدرامیر

حسن5469759105مقنیروحی

عبدالرحمان2549233778مقیمی اردکانیگلنار

امير2291160273مالئیفاطمه

بهار2295889121مالئیفاطمه

محبعلي2296600662ملکنعمت اله

آرزومان1818634511ملک قشقائیغضنفر
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محمد5099526330ملک محمدیابوالفضل

جالل2295873649منتصریکمال

غضنفر2291538020منشیعباس

گرامي2292487357منصورآبادیمهناز

يار اله2300040107منصوریصدیقه

محمدعلی1817698427منفردفاطمه

محمد2292225549منفردگیتی

سيداسداله5469460495موسویسیدعلی

اکبر سيدعلی5469808981موسویسید علمدار

مختار سيد2292343347موسوی قالتیسیدعنایت

قاسم سيد4433192465موسوی ندوشنسیدعباس

باقر سيد2299134549موسوی نژادسیدرسول

حسين محمد2410340131موسویفاطمه

محمدمهدی2291551477مومن نسبرضوان

خدابخش5469615669مهتریکتونجان

مهدی2218982870مهرابیهادی

کاوس2391961804مهربانیفریبرز

اله نعمت2291003607مؤمنلیال

25497256110مؤمنیشریعت

امير2451157445میربددادرس

خيراله2296732542میرزاهاشمیبهمن

بابا ميرزا6559726614میرشکاری خانکهدانینعمت اله

حسين2295065844میرمحمودیخدیجه

قنبر5469718565میریفضل اله

محمد علی2296619894مینائی زادهاحمد

بمانعلي سيد48804347میر عظیمیسید مرتضی

25715604330میرزادهعلی اصغر

حبيب سيد5469769933میریسیداسداله

51393147460نادریمنوچهر

رسول2294289595ناصریپروانه

چراغ1816658413ناظری گهکانیناهید

اله سيف5149744638نام آورسروستانیمحسن
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حبيب2529184046نامجومحمد

احمد2451306254نبی پورابوالقاسم

کريم1818692600نبی زاده فردشیرازیهوشنگ

مجيد2452027030نبئی ترکسلویهرمضان

جانعلی2431125440نجاتیمحمدعلی

علی2301843939نجفیحسین

حبيب2297112157نجفی پورمحمود

محمد سيد2295057809نجیبیمنیجه

ناز علی6559347826ندیمی اسمعیل آبادیعلی حسین

کاظم2296617050نصراللهی فردجواد

احمد2296494080نصرالهی شیرازفاطمه

انوشيروان2292066548نصیریخسرو

محمد4720639879نصیریجاسم

نصراله2294956656نصیری منشحسین

مسي2292472775نصیریقربانعلی

عبدالرسول2297222416نطاقزهرا

عبدالمناف2291617788نظریجمیله

علی2161161873نظری قادی کالئیهادی

22948631190نعمتی یلمهقربانعلی

علي يوسف2570656712نکوئیانقمری

22915653210نمایندهفرزانه

محمد2290981648نوبخت قالتیپروین

ميرزا2296679684نوبخت قالتیکاوس

ميرزا2295227429نوبخت قالتیصغری

محمد1819357120نوذریزهرا

شعبان2371696897نوذریعبداله

عبدالعلی2301723232نوربخشماهناز

علی2297935511نوروزیسعید

علی نجيب2391408511نوروزیبیژن

قلي2433040345نوروزیصنوبر

حيدر2290815241نوروزیاصغر

حسن2371130966نوروزیچنگیز
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11115691010نوروزی باغکمهعصمت

عباس5489540648نوروزی حقیقتقربان

کاکاجان2291834908نیرومندی جاهزهرا

محمدحسن2297256647نیریقاسم

منصور2295142921نیریداریوش

محمد2297383452نیری خوبمحمود

خلف1756607745نیسیعبدالحسین

جالل2296502806نیک پورغالمرضا

افراسياب5139480441نیک فردمحسن

مرتضی2529576122نیک منشمنصور

خليل2295891086وفامندعباس

داريوش2297466897ولی پوررقیه

صيدمراد3309070761ویس محمدیعلی اکبر

عوض5149726362هادی پور سروستانیجواد

نوراله2292360888هادی زادهعباس

عزيزاله5149545333هادی زاده سروستانیعبدالعظیم

قاسمعلی2295160911هاشمیعبدالحمید

اقا سيد5139780641هاشمیسیدمحمود

علی محمد4621063154هاشمی بنیصدف

اله کرامت2291809040هاشمی حسینیداریوش

درويشعلی5469651241هاشمی زادهقنبر

خليل2291587269هاشمی زاده فردحقیقیعلی رضا

محمد سيد3500769251هاشمی مطلقسید عبدالخالق

محمدصادق سيد2549589289هاشمی نژادسید عبد الحمید

ناصر سيد2292346249هاشمی قالتیشهربانو

سردار5479522086هژبریانغالمرضا

محمدعلی2290965121همتیعلیرضا

جعفر1816875181هنرمندکبری

اكبر2297154348هنرمندمنصور

غالم2549629434هنرور قلعه خلیلیفاطمه

اسماعيل2372341731هوشمندیازل

محمديار2293316483یارمحمدیگلی
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يداله2292249235یدالهیمحمد

حيدر2294259866یزدان پناهترجمان

محمود2411314469یزدان پناهرحیم

54399152570یزدانیفاطمه

سيدحاجی2370161833یعقوبیسیدمحمدتقی

صياد5149578770یک کالم مهارلوئیابوصالح

صفر2471408095یوسفی گودزاغیگلی

حسين ملک2294796616یونسی گله زنحسینعلی

51397901570یزدان بخشدرویشعلی

غالمحسين5439765743یزدانیمحمد


