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 57/71/31 –فهرست برندگان مرحله اول 

 نام و نام خانوادگی سرپرست آبادی دهستان/ نام شهر  بخش شهرستان استان ردیف

شش رقم 

سمت راست 

 کد آماری

 707838 حاجی حسينعلی زاده   30منطقه  _اردبيل  مرکزئ اردبيل اردبيل 1

 371830 جعفر سبحانی - مشگين شهر مرکزئ مشگين شهر اردبيل 2

 803777 محمد علی حدادی   31منطقه  _اصفهان  مرکزی اصفهان اصفهان 0

 107723 رضایی برزانیاکبر  - 37منطقه  _اصفهان  مرکزی اصفهان اصفهان 0

 810087 جواد سليميان   12منطقه  _اصفهان  مرکزی اصفهان اصفهان 5

 000011 حسن پورامانی - آران وبيدگل مرکزی آران وبيدگل اصفهان 7

 370088 فضل اله عشقی - شهرضا مرکزی شهرضا اصفهان 8

 300075 سلمان ملک محمدی گله   سده لنجان مرکزی لنجان اصفهان 7

 123777 نورالدین حاتمی - فردیس مرکزی فردیس البرز 7

 270703 حسن حمزه - 38منطقه  _کرج  مرکزی کرج البرز 13

 008235 عباس شكری   37منطقه  _کرج  مرکزی کرج البرز 11

 373578 فتاح مرادیان   ایالم مرکزئ ایالم ایالم 12

 301037 مسعود بهرامی - ایوان مرکزئ ایوان ایالم 10

 107721 لطف اله فرخنده نژاد   اهر مرکزی اهر آذربایجان شرقی 10

 711307 بهروز کریمی پور - 30منطقه  _تبریز  مرکزی تبریز آذربایجان شرقی 15

 717285 اعظم انارچی   38منطقه  _تبریز  مرکزی تبریز آذربایجان شرقی 17

 707078 مختاریعلی  - ميانه مرکزی ميانه آذربایجان شرقی 18

 527787 کبری نبی لو   32منطقه  _اروميه  مرکزئ اروميه آذربایجان غربی 17

 270870 محسن جباری - 30منطقه  _اروميه  مرکزئ اروميه آذربایجان غربی 17

 277720 زهرا منفرد /سرخره /سراج آباد شبانكاره شبانكاره دشتستان بوشهر 23

 710838 محمد مالمی تارازی - بندرکنگان مرکزئ کنگان بوشهر 21

 870775 احمد تاوانه چهار محل رودحله ریگ گناوه بوشهر 22

 مرکزئ اسالمشهر تهران 20
منطقه  _اسالم شهر 

31 
 773107 خدمتعلی بابائی ولستان  

 217571 علی نژادی احمد فرکوش - گلستان گلستان بهارستان تهران 20

 070735 بهروز عباس زاده - 32منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 25

 537107 سيد محمد شيرخدایی   30منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 27

 327712 رضا حاجی شریف - 30منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 28

 777077 شهاب شرافتمند خشكنودهانی - 35منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 27

 375522 نيما رضازاده دوچی   35منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 27

 555708 مصطفی محمد علی شریفی   38منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 03

 502772 احمد علی بازیار - 37منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 01

 010030 حسن نجفی ثناگو   11منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 02

 887727 حشمت فصيح خوش رفتار - 12منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 00

 507132 احمد گودرزی تله جردی - 15منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 00

 080510 عباس بيدی   15منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 05



 57/71/31 –فهرست برندگان مرحله اول 

 نام و نام خانوادگی سرپرست آبادی دهستان/ نام شهر  بخش شهرستان استان ردیف

شش رقم 

سمت راست 

 کد آماری

 521070 عقيل ابراهيمی ورکيانی - 23منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 07

 837705 محمد نقی رضوانيان   21منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 08

 722828 غالمرضا ترکمن - اندیشه مرکزئ شهریار تهران 07

 773707 غالمرضا شاه منصوری   قرچک مرکزی قرچک تهران 07

03 
چهارمحال 

 وبختيارئ
 237717 محسن معتمدی قهفرخی - فرخ شهر فرخشهر شهرکرد

01 
چهارمحال 

 وبختيارئ
 710702 نجمه بابااحمدی ميالن بابااحمدی فالرد فالرد لردگان

 750220 محمدسعيد صدیق چهكند باقران مرکزئ بيرجند خراسان جنوبی 02

 327703 علی ثقفی   عشق آباد دستگردان طبس خراسان جنوبی 00

 137028 امين امتی   تایباد مرکزئ تایباد خراسان رضوئ 00

 311307 علی مبارکی - کاشمر مرکزئ کاشمر خراسان رضوئ 05

 152757 طاهره توکليان جاغرق   32منطقه  _مشهد  مرکزئ مشهد خراسان رضوئ 07

 871710 رامين رضازاده - 38منطقه  _مشهد  مرکزئ مشهد خراسان رضوئ 08

 758372 مجيد خورشيد   13منطقه  _مشهد  مرکزئ مشهد خراسان رضوئ 07

 157171 علی رضا ساجدی نسب - 31منطقه  _نيشابور  مرکزئ نيشابور خراسان رضوئ 07

 031770 حميد رضا نيستانی خوش منظر آالداغ مرکزئ بجنورد خراسان شمالی 53

 387802 قاسم اسعدی   32منطقه  _بجنورد  مرکزئ بجنورد خراسان شمالی 51

 823353 داود دیانتی   30منطقه  _اهواز  مرکزی اهواز خوزستان 52

 077301 طاهر عبدیان - 32منطقه  _آبادان  مرکزی آبادان خوزستان 50

 370072 رحمت اهلل سليمی - بندرماهشهر مرکزی بندرماهشهر خوزستان 50

 180203 علی شيرالی شهرک نورمحمدی ميان آب شمالی ميان آب شوشتر خوزستان 55

 030532 قربانعلی عزیزی برنجقی   خرمدره مرکزی خرمدره زنجان 57

 888733 اصغر قربانيان - 30منطقه  _زنجان  مرکزی زنجان زنجان 58

 701087 محمد صالحی - دامغان مرکزئ دامغان سمنان 57

 072800 رضاحسين شاه حسينی   گرمسار مرکزئ گرمسار سمنان 57

 533072 اله ریگی اکرام ميرکوه باال الدیز الدیز ميرجاوه سيستان وبلوچستان 73

 777353 شاهک کدخدائی وفا بنت بنت نيک شهر سيستان وبلوچستان 71

 002177 سياه عرب شاهی (نصرت آباد )نصرت  فورگ فورگ داراب فارس 72

 775775 خانم جان نعمت الهی   زرقان زرقان شيراز فارس 70

 057321 محسن ساالری   37منطقه  _شيراز  مرکزی شيراز فارس 70

 007733 ماه بی بی پور رستم یگانه جهرمی - 38منطقه  _شيراز  مرکزی شيراز فارس 75

 870808 طهمورث نوروزی   دهرم دهرم فراشبند فارس 77

 212300 قاسم دیگی   الر مرکزی الرستان فارس 78

 370075 ناصر قرایی بيدبریانی - نی ریز مرکزی نی ریز فارس 77

 275271 مهدی ایرانی - 31منطقه  _قزوین  مرکزئ قزوین قزوین 77



 57/71/31 –فهرست برندگان مرحله اول 

 نام و نام خانوادگی سرپرست آبادی دهستان/ نام شهر  بخش شهرستان استان ردیف

شش رقم 

سمت راست 

 کد آماری

 770057 نقی کشاورز معتمدی   30منطقه  _قزوین  مرکزئ قزوین قزوین 83

 852187 علی مسلمی   31منطقه  _قم  مرکزی قم قم 81

 582051 مصطفی اندیشمند - 30منطقه  _قم  مرکزی قم قم 82

 کرمانشاه 80
اسالم 

 آبادغرب
 777722 محمد اقبالی ابادعليابرف  حومه جنوبی مرکزی

 171073 عباسعلی واحدی - 35منطقه  _کرمانشاه  مرکزی کرمانشاه کرمانشاه 80

 802125 صالح محمدی - بلبان آباد بلبان آباد دهگالن کردستان 85

 277502 عبداهلل احمدزاده   دیواندره مرکزئ دیواندره کردستان 87

 777850 منصوری بابهوتکحسن  - زرند مرکزئ زرند کرمان 88

 051272 امين اسكندری نزاد موتورهای زنجيری حور حور حور فاریاب کرمان 87

 387717 سيدرضا پناهنده - چرام مرکزی چرام کهگيلویه وبویراحمد 87

 000022 نيما صابری   سی سخت مرکزئ دنا کهگيلویه وبویراحمد 73

 007771 نبی اهلل ابراهيم پور مفيدابادی مفيداباد سدن رستاق شرقی مرکزئ کردکوئ گلستان 71

 210373 اسماعيل نيرومندتوماج توماچلر چارقلی جعفربائ غربی مرکزی گميشان گلستان 72

 777513 هادی شاد پسند سياه اسطلخی - 32منطقه  _رشت  مرکزئ رشت گيالن 70

 011858 مجتبی برجسته دليوند   30منطقه  _رشت  مرکزئ رشت گيالن 70

 758027 عليرضا مرادی کيسمی - الهيجان مرکزئ الهيجان گيالن 75

 037717 روح الدین رازانی   دورود مرکزی دورود لرستان 77

 301277 محمدجواد سيفی - الشتر مرکزی سلسله لرستان 78

 270738 احمد اسفندیار - 31منطقه  _بابل  مرکزئ بابل مازندران 77

 353200 محمد مهدی شاهپوری بحری   تنكابن مرکزئ تنكابن مازندران 77

 500518 رمضان فوالدی   قائم شهر مرکزئ قائم شهر مازندران 73

 775187 حسين عليرضانژاد   کالردشت مرکزی کالردشت مازندران 71

 077177 علی صميمی جوربند ناتل رستاق چمستان نور مازندران 72

 757078 مهدی توسلی   32منطقه  _اراک  مرکزی اراک مرکزی 70

 727373 رقيه صفدری - دليجان مرکزی دليجان مرکزی 70

 213725 علی سلمانی   32منطقه  _بندرعباس  مرکزئ بندرعباس هرمزگان 75

 335382 محمد طاهر انجام کوه بدو مهران مهران بندرلنگه هرمزگان 77

 207037 داود ابوالفتحی   مالیر مرکزی مالیر همدان 78

 377035 مراد خيشوند - نهاوند مرکزی نهاوند همدان 77

 570782 محمود عطاران بندراباد رستاق مرکزئ اشكذر یزد 77

 023170 زهراء علوى - 32منطقه  _یزد  مرکزئ یزد یزد 133

 

 

 



 59/71/31 – دومفهرست برندگان مرحله 

 آبادی دهستان/ نام شهر  بخش شهرستان استان ردیف
و نام خانوادگی  نام

 سرپرست

شش رقم سمت 

 راست کد آماری

 727177 گوهر سليمانی بيله سوار   بيله سوار مرکزئ بيله سوار اردبيل 1

 771852 مرتضی یزدانی   10منطقه  _اصفهان  مرکزی اصفهان اصفهان 2

 325107 محمود نجفی دهاقانی   37منطقه  _اصفهان  مرکزی اصفهان اصفهان 0

 577050 عاطفه بنی نجار   31منطقه  _اصفهان  مرکزی اصفهان اصفهان 0

 788327 قدرت اله شيخ طادی طاد سهروفيروزان پيربكران فالورجان اصفهان 5

 205310 حسين حميدی   فوالدشهر مرکزی لنجان اصفهان 7

 حسن آبادتنگ بيدکان کرکوند مرکزی مبارکه اصفهان 8
غالمعلی بهرامی حسن 

 ابادی
752527 

 301317 آیات اله کاتبی   38منطقه  _کرج  مرکزی کرج البرز 7

 320372 رحمان حنيفه زاده   32منطقه  _کرج  مرکزی کرج البرز 7

 305175 عبداله خسرونژاد   نظرآباد مرکزی نظرآباد البرز 13

 510277 علی رضا پورجمشيد   ایالم مرکزئ ایالم ایالم 11

 037070 یوسف شكوری   30منطقه  _تبریز  مرکزی تبریز آذربایجان شرقی 12

 700700 رحيم تنومند   38منطقه  _تبریز  مرکزی تبریز آذربایجان شرقی 10

 078080 محمد تقی سالمی   31منطقه  _تبریز  مرکزی تبریز آذربایجان شرقی 10

 770778 قدرت اله زارعی   جلفا مرکزی جلفا آذربایجان شرقی 15

 053877 اعظم سهرابی   مرند مرکزی مرند آذربایجان شرقی 17

 081017 منيجه معزز قره باغ   30منطقه  _اروميه  مرکزئ اروميه آذربایجان غربی 18

 113511 محمد علی خوش کالم   بوکان مرکزئ بوکان آذربایجان غربی 17

 220771 پریسا اندرز   32منطقه  _بوشهر  مرکزئ بوشهر بوشهر 17

 017870 عزت عليزاده سميعی سميعی شبانكاره شبانكاره دشتستان بوشهر 23

 070513 حليمه کشاورز   بردخون بردخون دیر بوشهر 21

 782120 ابراهيم نجفی   نخل تقی مرکزی عسلویه بوشهر 22

 700371 لميعه خليفات پور   بنک مرکزئ کنگان بوشهر 20

 270708 مرتضی دلفانی   پاکدشت مرکزئ پاکدشت تهران 20

 728080 محمد رزاقی   پردیس بومهن پردیس تهران 25

 150107 داود چراغی   35منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 27

 073887 پرویز کيائی سودکالئی   30منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 28

 100107 احسان سراجچی   13منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 27

 787720 علی اصغر سجادی   18منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 27

 807308 فاطمه کشاورزسعيدی   32منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 03

 808777 فخرالدین قزوینی فيروز   23منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 01

 805070 اختر عباسلو   37منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 02

 187070 علی اکبر مهشادی   10منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 00

 122055 مرسل کابلی   35منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 00

 577133 خدایار فرودی قاسم ابادی   30منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 05

 075117 سعيد عطااللهی   15منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 07

 770750 ابوالفضل ملک   باقرشهر کهریزک رئ تهران 08



 59/71/31 – دومفهرست برندگان مرحله 

 آبادی دهستان/ نام شهر  بخش شهرستان استان ردیف
و نام خانوادگی  نام

 سرپرست

شش رقم سمت 

 راست کد آماری

 327787 صادق مبصر رضایيان   32منطقه  _شهریار  مرکزئ شهریار تهران 07

07 
چهارمحال 

 وبختيارئ
 737750 شوکت بهرامی باباحيدری   باباحيدر بابا حيدر فارسان

 707013 کشتگرمحمد تقی  مسک مياندشت مرکزئ درميان خراسان جنوبی 03

 171571 رمضان کيخسروی   31منطقه  _سبزوار  مرکزئ سبزوار خراسان رضوئ 01

 777557 غالمحسن ميمری   37منطقه  _مشهد  مرکزئ مشهد خراسان رضوئ 02

 707221 هاشم افضلی   30منطقه  _مشهد  مرکزئ مشهد خراسان رضوئ 00

 837300 عباسيانمجيد آل    رضویه رضویه مشهد خراسان رضوئ 00

 077517 سحر صالحيان   31منطقه  _مشهد  مرکزئ مشهد خراسان رضوئ 05

 788070 حسن باشی   فيض آباد مرکزئ مه والت خراسان رضوئ 07

 375775 فرهاد قاسم زاده هدایتی   31منطقه  _بجنورد  مرکزئ بجنورد خراسان شمالی 08

 578070 غضنفر محبی نورالدین وند الياس آبژدان آبژدان اندیكا خوزستان 07

 278082 محمد قشونی   37منطقه  _اهواز  مرکزی اهواز خوزستان 07

 705170 فرحان دبيرزاده   30منطقه  _اهواز  مرکزی اهواز خوزستان 53

 302173 ماه طال عسگری   شمس آباد مرکزی دزفول خوزستان 51

 807255 ایرانیناصر افشار    خرمدره مرکزی خرمدره زنجان 52

 121273 مجتبی بهمن فرد   سمنان مرکزئ سمنان سمنان 50

 007233 حسين شاهسوار جيالن کالته هائ غربی بسطام شاهرود سمنان 50

 708208 حسين صفدری   شاهرود مرکزئ شاهرود سمنان 55

 317881 آرمين امينی   شهميرزاد شهميرزاد مهدئ شهر سمنان 57

 پالن پالن چابهار وبلوچستانسيستان  58
کلمتی )داد رحمان بازار 

) 
 155510 ویدمراد پایه دار

 771101 برکت سپاهی بات کوچک کشتگان بم پشت سراوان سيستان وبلوچستان 57

 201875 رضا یوسفی   سده سده اقليد فارس 57

 735772 فاطمه نسا ابونجمی   خنج مرکزی خنج فارس 73

 785830 حجت اله بانشی   37منطقه  _شيراز  مرکزی شيراز فارس 71

 722871 رامين زرگر ثقفيانی گچی قره باغ مرکزی شيراز فارس 72

 275775 محسن خدایاری   30منطقه  _شيراز  مرکزی شيراز فارس 70

 722580 عبداهلل پورخسروانی   فسا مرکزی فسا فارس 70

 112212 غفوریزادهفرهاد    الر مرکزی الرستان فارس 75

 058135 محمود حسن پور چاه رمضان خيرگو عالمرودشت المرد فارس 77

 قزوین قزوین 78
رودبارالموت 

 غربی
 707170 محمد عباسی ده دوشاب رودبار شهرستان

 023151 سيد عباس سيدی رهقی   31منطقه  _قم  مرکزی قم قم 77

 072273 پورسعد بهبهانی    30منطقه  _قم  مرکزی قم قم 77

 مرکزی کرمانشاه کرمانشاه 83
منطقه  _کرمانشاه 

30 
 732570 سبزعلی عزیزی  

 210103 امير طاهرپور   کنگاور مرکزی کنگاور کرمانشاه 81



 59/71/31 – دومفهرست برندگان مرحله 

 آبادی دهستان/ نام شهر  بخش شهرستان استان ردیف
و نام خانوادگی  نام

 سرپرست

شش رقم سمت 

 راست کد آماری

 171757 صغری اوسطی سلسله ئيالق جنوبی بلبان آباد دهگالن کردستان 82

 270808 سعيد محمدی نيا   سقز مرکزئ سقز کردستان 80

 170371 سيدعلی حسينی   قروه مرکزئ قروه کردستان 80

 581777 جواد نجفی کليانی پتكان دهسرد مرکزی ارزوئيه کرمان 85

 017513 مرتضی دهشيری سه گلو پاریز پاریز سيرجان کرمان 87

 087855 حميد نيكبخت   30منطقه  _کرمان  مرکزئ کرمان کرمان 88

 570010 علی برکنانی نوشاد موتوریارالهی نودژ آسمينون منوجان کرمان 87

 370351 سياوش دیاب توت نده توت نده مرکزئ دنا کهگيلویه وبویراحمد 87

 037077 احمد والیتی پور   31منطقه  _گرگان  مرکزئ گرگان گلستان 73

 025021 محمد شمس آبادی   گنبدکاووس مرکزئ گنبدکاووس گلستان 71

 270377 ارسالن عاشوری چهارده چهارده شمالی املش مرکزئ املش گيالن 72

 807277 ربابه فالح شریفی پور   لشت نشاء لشت نشاء رشت گيالن 70

   35منطقه  _رشت  مرکزئ رشت گيالن 70
صفرمحمد رمضان 

 نژادپيربستی
005577 

 723200 محمد رمضانی   پلدختر مرکزی پلدختر لرستان 75

 181020 گودرز سالح ورزی   32منطقه  _آباد خرم  مرکزی خرم آباد لرستان 77

   آمل مرکزئ آمل مازندران 78
مصطفی اسماعيل پور 

 نياکی
702885 

 830527 احمد نصيری خليلی   بهشهر مرکزئ بهشهر مازندران 77

 232723 کاظم سليمانی پورلک   چالوس مرکزئ چالوس مازندران 77

 770288 مهدی حالجی   31منطقه  _ساری  مرکزئ سارئ مازندران 73

 705210 احمد نوری جوربند ناتل رستاق چمستان نور مازندران 71

 372305 جواد ظهيری   30منطقه  _اراک  مرکزی اراک مرکزی 72

 837220 ناصر برقی استوه سنگ سفيد قره چای خنداب مرکزی 70

 025770 محمد چهارکامه کنارسياه فرامرزان جناح بستک هرمزگان 70

 771707 شكر سازوار درفراغ سياهو مرکزئ بندرعباس هرمزگان 75

 715827 محمد پوزش پور گوران صلخ شهاب قشم هرمزگان 77

 513730 محمد بداغی   مالیر مرکزی مالیر همدان 78

 037773 حميد انتظاریان اردکانی   اردکان مرکزئ اردکان یزد 77

 501000 محمودآبادیجواد زارعی    ميبد مرکزئ ميبد یزد 77

 227202 هاشم ناظوری   31منطقه  _یزد  مرکزئ یزد یزد 133

 

  



 51/71/31 – سومفهرست برندگان مرحله 

 نام و نام خانوادگی سرپرست آبادی دهستان/ نام شهر  بخش شهرستان استان ردیف

شش رقم 

سمت راست 

 کد آماری

 771775 حبيب اله فيروزی اورجعلی لو   30منطقه  _اردبيل  مرکزئ اردبيل اردبيل 1

 775787 محمد باقر حاجيان فروشانی   15منطقه  _اصفهان  مرکزی اصفهان اصفهان 2

 187030 عباس امينی فيل آبادی   38منطقه  _اصفهان  مرکزی اصفهان اصفهان 0

 701702 اکبر قاسمی سيانی سيان رودشت جلگه اصفهان اصفهان 0

 اصفهان 5
شاهين 

 شهروميمه
 130773 سيد حسن حاجی زاده قمصری   شاهين شهر مرکزی

 080370 حسين مقدس   کاشان مرکزی کاشان اصفهان 7

 072327 حسين اسدی کهریزک رامجين چهارباغ ساوجبالغ البرز 8

 321700 فرهاد مشهدیان   31منطقه  _کرج  مرکزی کرج البرز 7

 707135 ولی اله نادی پلخوابی   38منطقه  _کرج  مرکزی کرج البرز 7

 715778 اکبر حيدربگی   بدره مرکزی بدره ایالم 13

 707755 مهدی تقی پور شهابی   بناب مرکزی بناب آذربایجان شرقی 11

 223007 حسين حمزه پور   32منطقه  _تبریز  مرکزی تبریز آذربایجان شرقی 12

 237107 مهدی جمالی نسب   38منطقه  _تبریز  مرکزی تبریز آذربایجان شرقی 10

 010710 حسين ملكی آوانسر اوانسر جوشين خاروانا ورزقان آذربایجان شرقی 10

 807123 لقمان عباسی دربند دربند دشت سيلوانه اروميه آذربایجان غربی 15

 227787 سيدعلی ابراهيمی   پيرانشهر مرکزئ پيرانشهر آذربایجان غربی 17

 521320 عاطفه اغوای   مهاباد مرکزئ مهاباد آذربایجان غربی 18

 027027 غالمرضا نجفی   31منطقه  _بوشهر  مرکزئ بوشهر بوشهر 17

 805011 تورج فالح بس ملخی جم مرکزئ جم بوشهر 17

 000721 قدرت اهلل تقی پور درودگاه زیرراه سعدآباد دشتستان بوشهر 23

 770071 غریبیپریزاد  عربی مرکزئ مرکزئ دشتی بوشهر 21

 777157 کمال بيات کمری   بندرکنگان مرکزئ کنگان بوشهر 22

 830007 مهدی عباسی   چهاردانگه چهاردانگه اسالمشهر تهران 20

 823880 مهدی فرخانی   37منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 20

 717777 محمدپدر بحيرایی   10منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 25

 078100 ميرابوالفضل پورموسوی   32منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 27

 577383 حسين شيرازی   35منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 28

 325815 بهرام بياتی خطيبی   35منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 27

 217301 عليرضا مجاوری   17منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 27

 205753 اصغر احمدیان مزرعه   11منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 03

 810052 مرتضی نصيری   30منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 01

 520503 عليرضا گروسی   17منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 02

 735107 سهيال فكوری ناصرکياده   کهریزک کهریزک رئ تهران 00

 078080 سيد مصطفی موسوی شهری شهرک دانش دانش مرکزی قدس تهران 00

 300170 غالمرضا هدایتی   قرچک مرکزی قرچک تهران 05



 51/71/31 – سومفهرست برندگان مرحله 

 نام و نام خانوادگی سرپرست آبادی دهستان/ نام شهر  بخش شهرستان استان ردیف

شش رقم 

سمت راست 

 کد آماری

07 
چهارمحال 

 وبختيارئ
 105073 اسماعيل صالحی هفشجانی   هفشجان مرکزئ شهرکرد

 583517 حسين گندمی ثانی   طبس مرکزئ طبس خراسان جنوبی 08

 038810 مصيب شكوری محمودابادعليا ميان جام مرکزئ تربت جام خراسان رضوئ 07

 052372 رقيه شيرمحمدی جنت ابادجنگل جنگل جنگل رشتخوار خراسان رضوئ 07

 535557 برات محمدی نوغاب   گناباد مرکزئ گناباد خراسان رضوئ 03

 715732 آرشام بخشی   30منطقه  _مشهد  مرکزئ مشهد خراسان رضوئ 01

 727781 رضا صادقی اول نوقابی   37منطقه  _مشهد  مرکزئ مشهد خراسان رضوئ 02

 027801 محمد نبی راشكی   رضویه رضویه مشهد خراسان رضوئ 00

 701075 محمود ثابتی چلو حومه مرکزئ شيروان خراسان شمالی 00

 787770 محمد بيت سعيد   30منطقه  _اهواز  مرکزی اهواز خوزستان 05

 707270 طاهر عباس فرد   32منطقه  _آبادان  مرکزی آبادان خوزستان 07

 770138 پرویز آرمات   بهبهان مرکزی بهبهان خوزستان 08

 080023 یداهلل کرم زاده   شوشتر مرکزی شوشتر خوزستان 07

 030177 بهمن عباسی چتز ایجرودباال مرکزی ایجرود زنجان 07

 271573 رضا عبدوس   سمنان مرکزئ سمنان سمنان 53

 837557 سيد حسين فاضلی   شاهرود مرکزئ شاهرود سمنان 51

 701821 عباسعلی عباسی هونستان کالته هائ شرقی مرکزی ميامی سمنان 52

 700012 حسين بوالقی   30منطقه  _زاهدان  مرکزئ زاهدان سيستان وبلوچستان 50

 جون آباد الدیز ميرجاوه سيستان وبلوچستان 50
خارستان 

 مرکزی
 033781 عبدالواحد مرادزهی ریگی

 033777 علی حسين مظفری مظفری سفلی کربال خرامه فارس 55

 712717 مهدی افشارزاده رستاق رستاق رستاق داراب فارس 57

 712821 محمد رضا منظری   32منطقه  _شيراز  مرکزی شيراز فارس 58

 107131 کشميری رادمعصومه    38منطقه  _شيراز  مرکزی شيراز فارس 57

 335575 رسول محمودی ميمند   فسا مرکزی فسا فارس 57

 875101 ایوب غالمی مزرعه پهن زاخرویه افزر قيروکارزین فارس 73

 015250 عبدالعزیز نامدار   اوز اوز الرستان فارس 71

 نی ریز فارس 72
آباده 

 طشک
 301773 اسماعيل رحمانی کنگاشی بختگان

 237333 ميثم اسدی باورس حصارخروان محمدیه البرز قزوین 70

 877850 حسن افشان   30منطقه  _قم  مرکزی قم قم 70

 مرکزی کرمانشاه کرمانشاه 75
منطقه  _کرمانشاه 

38 
 227570 فریدون منعمی  

 مرکزی کرمانشاه کرمانشاه 77
منطقه  _کرمانشاه 

31 
 277777 عباس زرین چوب  

 102083 مختار محمدی هزارخانی کوساالن مرکزئ سروآباد کردستان 78



 51/71/31 – سومفهرست برندگان مرحله 

 نام و نام خانوادگی سرپرست آبادی دهستان/ نام شهر  بخش شهرستان استان ردیف

شش رقم 

سمت راست 

 کد آماری

 152237 احمد کرمی   سقز مرکزئ سقز کردستان 77

 757077 پرویز ميهمی   قروه مرکزئ قروه کردستان 77

 777525 جواد مظفری غربا باب شگفت مشيز مرکزئ بردسير کرمان 83

 177077 منصور قلعه خانی   بم مرکزئ بم کرمان 81

 053570 رسول رحيمی کولگان نهضت آباد مرکزئ رودبارجنوب کرمان 82

 210178 کاظم شهسواری پور پل پروست چهارگنبد بلورد سيرجان کرمان 80

 007003 سيدعلی تقوی متين گرگيو سرفاریاب سرفاریاب چرام کهگيلویه وبویراحمد 80

 035033 حنيفه شاه زه پور کلو دلند مرکزئ راميان گلستان 85

 800207 عزیز خمر حاجی اباد چهارکوه مرکزئ کردکوئ گلستان 87

 170107 اسماعيل آغيل آق آباد آق آباد مرکزئ گنبدکاووس گلستان 88

 100020 حسن صفری   گنبدکاووس مرکزئ گنبدکاووس گلستان 87

 775780 بيژن حجتی راد   30منطقه  _رشت  مرکزئ رشت گيالن 87

 018077 نجف کامرانی زمری حویق حویق طوالش گيالن 73

 787712 مهدی ترقی گشت گوراب گشت مرکزئ فومن گيالن 71

 571178 عابد ظهرابی توسه سرا توسه سرا شيخ نشين شاندرمن ماسال گيالن 72

 011277 علی براتی   مومن آباد جاپلق ازنا لرستان 70

 273707 روزبهانیغالمحسن نوری    31منطقه  _بروجرد  مرکزی بروجرد لرستان 70

 772077 محمد تقی بيرانوند   30منطقه  _خرم آباد  مرکزی خرم آباد لرستان 75

 283708 زربانو ندری   الشتر مرکزی سلسله لرستان 77

 101172 محمدعلی رضایی   31منطقه  _بابل  مرکزئ بابل مازندران 78

 080752 ذبيحیذبيح اله  لنگر چهاردانگه چهاردانگه سارئ مازندران 77

 158577 کاظم احمدی کرداسيابی   قائم شهر مرکزئ قائم شهر مازندران 77

 307020 هدایت عسگرزاده واحد کالردشت غربی مرکزی کالردشت مازندران 73

 035735 قاسم اسدی مالکال هرازپی شمالی سرخرود محمودآباد مازندران 71

 250187 مسعود مروجی   32منطقه  _اراک  مرکزی اراک مرکزی 72

 027707 عباس صالحی   32منطقه  _ساوه  مرکزی ساوه مرکزی 70

 583107 مهدی خدادادی کولق سردشت مرکزی بشاگرد هرمزگان 70

 070785 عبداله ابيار   بندرجاسک مرکزئ جاسک هرمزگان 75

 000322 محمد شنگولی گوران صلخ شهاب قشم هرمزگان 77

 300107 ولی اهلل شمس واال   31منطقه  _همدان  مرکزی همدان همدان 78

 715077 محمد زارع بزگ آبادی منصوری گاریزات گاریزات تفت یزد 77

 835770 فریبا حميدیان   هرات مرکزئ خاتم یزد 77

 777781 حسين نيک فرجام   30منطقه  _یزد  مرکزئ یزد یزد 133

 

 

 



 53/71/31 – چهارمفهرست برندگان مرحله 

 نام و نام خانوادگی سرپرست آبادی دهستان/ نام شهر  بخش شهرستان استان ردیف

شش رقم 

سمت 

راست کد 

 آماری

 072017 علی عزیززاده   32منطقه  _اردبيل  مرکزئ اردبيل اردبيل 1

 200777 اميرحسين عسگریان   35منطقه  _اصفهان  مرکزی اصفهان اصفهان 2

 202081 مرتضی صابریان   10منطقه  _اصفهان  مرکزی اصفهان اصفهان 0

 اصفهان 0
خور و 

 بيابانک
 158005 علی غالمرضایی چاه ملک بيابانک مرکزی

 711112 اکبر یعقوبی   شهرضا مرکزی شهرضا اصفهان 5

 253071 محمدعلی کریمی ورزنه   گلدشت مرکزی نجف آباد اصفهان 7

 800088 مجيد ملكی   35منطقه  _کرج  مرکزی کرج البرز 8

 821217 سيد محمد مهدی مدرس ثانوی   محمدشهر مرکزی کرج البرز 7

 705873 محمدتقی عسگری   13منطقه  _کرج  مرکزی کرج البرز 7

 732271 حدیقه اسدپوری   نظرآباد مرکزی نظرآباد البرز 13

 170720 نورالدین جمشيدزاده   ایالم مرکزئ ایالم ایالم 11

 388707 مير کمال موسوی   سهند مرکزی اسكو آذربایجان شرقی 12

 100752 جليل فرخی غازانی   37منطقه  _تبریز  مرکزی تبریز آذربایجان شرقی 10

 332708 حسن زارعی قریچه   32منطقه  _تبریز  مرکزی تبریز آذربایجان شرقی 10

 022707 مليحه عبدالهی   ميانه مرکزی ميانه آذربایجان شرقی 15

 815583 مير محسن موسوی   نازک عليا ارس پلدشت آذربایجان غربی 17

 728701 رستم محمودزاده شوریک سكمن آباد صفائيه خوئ آذربایجان غربی 18

 775072 اميد ندومی   31منطقه  _بوشهر  مرکزئ بوشهر بوشهر 17

 207830 حسنعلی شولی شول وحدتيه سعدآباد دشتستان بوشهر 17

 778700 یونس مغدانی مخدان آبكش بردخون دیر بوشهر 23

 007850 مالک تنگ سيری   بندردیلم مرکزئ دیلم بوشهر 21

 مرکزئ اسالمشهر تهران 22
منطقه  _اسالم شهر 

31 
 102785 حسن سهيلی جم  

 558007 ابوالقاسم کسائی   30منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 20

 870813 سعيد ذاکر   35منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 20

 770887 مجيد محمدخانی   10منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 25

 375155 سهيل محمودی نهرانی   18منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 27

 313088 کورش قنبری   32منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 28

 277713 سيد محمد ميراقابابا   21منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 27

 777732 محمد قا ِِئنی   38منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 27

 702888 کبری خليلی   13منطقه  _تهران  مرکزئ تهران تهران 03

 177705 محمد کریمی راسته کناری رزکان رزکان مرکزئ شهریار تهران 01



 53/71/31 – چهارمفهرست برندگان مرحله 

 نام و نام خانوادگی سرپرست آبادی دهستان/ نام شهر  بخش شهرستان استان ردیف

شش رقم 

سمت 

راست کد 

 آماری

 187777 خسرو متولی   قدس مرکزی قدس تهران 02

 701507 امير اکرامی دور باش   قرچک مرکزی قرچک تهران 00

00 
چهارمحال 

 وبختيارئ
 757505 حاتم اميدی نرگسی اميداباد سراب عليا بابا حيدر فارسان

 577225 غالم محمد باقری فورک فورگ درميان مرکزئ درميان خراسان جنوبی 05

 583752 فاطمه غضنفری ظاهراباد جلگه شهرآباد بردسكن خراسان رضوئ 07

 باالجام نصرآباد تربت جام خراسان رضوئ 08
دوزنگ /کالته بزرگ 

/ 
 772772 حسين آخرتی

 372701 جواد ناصری   31منطقه  _مشهد  مرکزئ مشهد خراسان رضوئ 07

 210701 هاشم صابریان مشهدی   38منطقه  _مشهد  مرکزئ مشهد خراسان رضوئ 07

 077012 زهرا صيفی   11منطقه  _مشهد  مرکزئ مشهد خراسان رضوئ 03

 250577 حسين دهقان دوبرجه شوقان جلگه شوقان جاجرم خراسان شمالی 01

 758787 احمد رحمتی   37منطقه  _اهواز  مرکزی اهواز خوزستان 02

 532052 صاحب محمدکاظمی   32منطقه  _آبادان  مرکزی آبادان خوزستان 00

 200753 علی عامری حسينی حسينی مرکزی شادگان خوزستان 00

 257777 حشمت اله جليلی   خرمدره مرکزی خرمدره زنجان 05

 780035 علی طالبی ورکالئی   دامغان مرکزئ دامغان سمنان 07

 087705 محمد نجفی قلعه نوخرقان خرقان بسطام شاهرود سمنان 08

 720735 علی کمالی   گرمسار مرکزئ گرمسار سمنان 07

 081700 دوست محمد ميربلوچ نوراباد ده باال پشتكوه مرکزئ خاش سيستان وبلوچستان 07

 087571 نبی بخش بهزادی پور   گلمورتی مرکزی دلگان سيستان وبلوچستان 53

 587875 مهرناز شه بخش روشن آباد کورین کورین زاهدان سيستان وبلوچستان 51

 077708 محمد فغانی   جهرم مرکزی جهرم فارس 52

 058222 خدیجه ميرزایی جابری معزابادجابری معزآباد مرکزی خرامه فارس 50

 078500 علی عظيمی   شهرصدرا مرکزی شيراز فارس 50

 817720 سهراب حسين قدیری   31منطقه  _شيراز  مرکزی شيراز فارس 55

 733777 حمزه اثباتی   فسا مرکزی فسا فارس 57

 710052 احمد مرزبان باغ نو هنگام هنگام مرکزی قيروکارزین فارس 58

 113750 عبداله شادمانی   الر مرکزی الرستان فارس 57

 575780 مراد حيدری ده چاه ده چاه پشتكوه نی ریز فارس 57

 080137 محمد ترکاشوند نودوز بشاریات غربی بشاریات آبيک قزوین 73

 851173 سعدی کلهرچگينی اورکن کرد خندان طارم سفلی قزوین قزوین 71

 038178 عباس غفاری   37منطقه  _قم  مرکزی قم قم 72
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 777011 مهين ظاهری   30منطقه  _کرمانشاه  مرکزی کرمانشاه کرمانشاه 70

 101751 عليرضا دهنوی   کنگاور مرکزی کنگاور کرمانشاه 70

 587187 هادی کریمی   سروآباد مرکزئ سروآباد کردستان 75

 021120 محمود ابراهيمی   سقز مرکزئ سقز کردستان 77

 271531 فرهاد طاهری   قروه مرکزئ قروه کردستان 78

 130100 شمسی موالیی حسين آباد حسين ابادزین اباد گنج آباد اسماعيلی جيرفت کرمان 77

 752727 محمد پندار بخش روستای چاه حسن جازموریان جازموریان رودبارجنوب کرمان 77

 027171 فاطمه پورمحمدی شهربابكی   شهربابک مرکزئ شهربابک کرمان 83

 777308 عنایت اميری حسن اباد چاه نارنج حور حور فاریاب کرمان 81

 030307 فریدون ساالری ابسردو بلوچ اباد نخلستان مرکزئ کهنوج کرمان 82

 707370 سيد ملک عوضيان دهبر افتاب ده برافتاب عليا سررودشمالی مرکزئ بویراحمد کهگيلویه وبویراحمد 80

 532020 مصطفی بهامين تمرقره قوزی تمران مرکزئ کالله گلستان 80

 230257 عليم براهوئی بلوچ اباد ینقاق مرکزی گاليكش گلستان 85

 720877 گل بانو صمدی حيدرآبادی حيدراباد روشن آباد مرکزئ گرگان گلستان 87

 773073 کمال آق ارکاکلی ایگدرسفلی فجر مرکزئ گنبدکاووس گلستان 88

 507772 ابراهيم هدایتی حسن کياده   35منطقه  _رشت  مرکزئ رشت گيالن 87

 773202 گلباجی عزیزی مقدم نصيرمحله لپوندان احمدسرگوراب احمدسرگوراب شفت گيالن 87

 575777 کامران حاجت پور حاج شهباز محله اسالم اسالم طوالش گيالن 73

 280088 محسن گودرزی   31منطقه  _بروجرد  مرکزی بروجرد لرستان 71

 700387 جواد بيرانوند   32منطقه  _خرم آباد  مرکزی خرم آباد لرستان 72

 870222 هوشنگ اميدی شكری   الشتر مرکزی سلسله لرستان 70

 573751 فریدون فيضی   کوهدشت مرکزی کوهدشت لرستان 70

 770100 حسين جعفر زاده سئيج سائيج محله پائين خيابان ليتكوه مرکزئ آمل مازندران 75

 777511 عيسی نصرالهی هریكندئی   31منطقه  _بابل  مرکزئ بابل مازندران 77

 157775 حسن یزدانی   تنكابن مرکزئ تنكابن مازندران 78

 730508 سيد مهدی شفيعی امرئی   30منطقه  _ساری  مرکزئ سارئ مازندران 77

 070335 علی طاهانی   نكا مرکزئ نكا مازندران 77

 777770 علی کردمنجيری منجير پنجک رستاق کجور نوشهر مازندران 73

 870570 مهدی جمالو   31منطقه  _اراک  مرکزی اراک مرکزی 71

 207077 رحيم خرمی   31منطقه  _ساوه  مرکزی ساوه مرکزی 72

 000257 محمد قویدل حمامی   32منطقه  _بندرعباس  مرکزئ بندرعباس هرمزگان 70

 521387 خيری شرفه   خمير مرکزئ خمير هرمزگان 70

 758773 منصور محمدی گذرآباد مسافرآباد رودخانه رودان هرمزگان 75
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 772171 قنبر مرادی دهوسطی بازیاری حومه مرکزئ ميناب هرمزگان 77

 777157 ذبيح اله مقيمی   31منطقه  _همدان  مرکزی همدان همدان 78

 701171 هادی فالحتی مروست   مروست مروست خاتم یزد 77

 080727 محمدحسين دهقانی زاده بغدادآباد   مهریز مرکزئ مهریز یزد 77

 177702 مصطفی فتاحی   30منطقه  _یزد  مرکزئ یزد یزد 133

 


