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از استان اصفهان با کد  یمحمود یاپور یآقا یور،شهر 21برنده روز جمعه 

 22191009920111 یکشقرعه

با کد  یزدزاده از استان  یخانم الهام دهقان یور،شهر 21روز شنبه  برنده

 29127231029221 یکشقرعه

 یکشاز استان قم با کد قرعه یربان یهاد یآقا یور،شهر 23 یکشنبهروز  برنده

12912297172 

با کد  یلاز استان اردب یانصار یرضاعل یآقا یور،شهر 21روز دوشنبه  برنده

 19123171173322 یکشقرعه

از استان تهران با کد  ییخانم فاطمه رضا یور،شهر 29شنبه روز سه برنده

 29211231111991 یکشقرعه

 استان قم از یصبوح اکبریعل یآقا یور،شهر 22روز چهارشنبه  برنده

 20192391221292 یکشبا کد قرعه 

 یکشبا کد قرعه یمیظفر رح یآقا یور،شهر 27روز پنجشنبه  برنده

 آذربایجان شرقیستان از ا 7731399339139
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 یکشبا کد قرعه یباغقره یرجا یآقا یور،شهر 20روز جمعه  برنده

 از استان زنجان 0021129922911

 یکشبا کد قرعه پور یمبابک کر یآقا یور،شهر 19 شنبهروز  برنده

 اردبیلاز استان  2101131172112

 از استان خراسان متعلمی یناس یآقا ی،استقبال شما، برنده افتخار پاسبه

 22232912772293 یکشبا کد قرعه یرضو

با کد  گلستاناز استان  یجرا یمهد یآقا یور،شهر 12 یکشنبهبرنده روز 

 22979199321127 یکشقرعه

د با ک گلستاناز استان  یطوران یرجبعل یآقا یور،شهر 11 دوشنبهبرنده روز 

 13391219111199 یکشقرعه

 تهراناز استان  آقامیری سیدمحمدعلی یآقا یور،شهر 11 سه شنبهبرنده روز 

 3199711732107 یکشبا کد قرعه

چهار محال و از استان  یسیرئ محسن یآقا یور،شهر 13 چهارشنبهبرنده روز 

 0912099137909 یکشبا کد قرعه بختیاری

با کد  تهراناز استان  یاکبر محمدرضا یآقا یور،شهر 11 پنج شنبهبرنده روز 

 20919133909222 یکشقرعه

با کد  لرستاناز استان  یزیحمزه عز یآقا یور،شهر 19 جمعهبرنده روز 

 20919133909222 یکشقرعه
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با کد  تهراناز استان  یطاهر وحید یآقا یور،شهر 12 شنبهبرنده روز 

 20919133909222 یکشقرعه

با کد  صفهانااز استان  یتوکل حسن یآقا یور،شهر 17 یکشنبهبرنده روز 

 21112311223231 یکشقرعه

د با ک منانساز استان  یستانیس مرضیهانم خ یور،شهر 10 وشنبهدبرنده روز 

 21729031792211 یکشقرعه

 نارستلاز استان   یدریح یانکاظم علیقای آ یور،شهر 19 ه شنبهسبرنده روز 

 29729179921103 یکشبا کد قرعه
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