
 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 0003330333 آبادیان  امیر ابراهیم  .1

 000,30333 آبادیان   .0

 003330333 آبیار  مهدی   .0

 103330333 آجرلو  مسعود  .,

 0330333 آذری  .5

 0330333 آذری   تینا  .6

 003330333 آراسته فر   .0

 603330333 آرام   اسکندر  .8

 5330333 آرایی   مریم   .9

 000130333 آرمند   مجید  .13

 1503330333 آروین راد  علی اكبر  .11

 630333 آریان   عاطفه  .10

 0330333 آزاد   سید جهانگیر   .10

 5330333 آزاد مرد   .,1

 10,330333 آزادگان  جهانگیر  .15

 1303330333 آزادگان  فاطمه   .16

 103330333 آزادگان  مریم   .10

 0330333 آزادمنش   .18

 530333 آزمون   پیمان   .19

 103330333 آژخ    فیروز   .03

 003330333 آسوار   مجید   .01

 0003330333 آسید باقر  اشرف   .00

 100330333 آشوری   مهناز  .00

 930333 آشوری  شیخی   .,0

 501510333 آصفی   فرانک  .05

 0,03330333 آصفی  حمید رضا   .06

 00,330333 آقا جانی   مهران   .00

 005330333 آقا جانی   ناصر   .08

 0303330333 جونی فینی  اصغر آقا   .09

 6303330333 آقا جونی فینی  آوا  .03

 6303330333 آقا جونی فینی  تینا  .01

 13303330333 آقا جونی فینی  حسین   .00

 5003330333 آقا قلی زاده   جاوید   .00

 103330333 آقا محمدی پرویز     .,0

 1303330333 آقاپور   سید حسین   .05

 1019006330333 آگاه   مریم و علی اصغر  .06

 5303330333 آل كاظم  محمدباقر        .00

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 5330333 آهنگران  اشرف  .08

 106030333 آهنگری  آمنا   .09

 0503330333 آیت اللهی   محمد صادق  .3,

 6830333 اباذری  راضیه   .1,

 005330333 ابارقی دخت   فاطمه   .0,

 1006,60001 ابراهیم حبیبی آزاده     .0,

 100030333 ابراهیم زاده    .,,

 0300500333 اهیمی   حاج صمد)مرحوم(ابر  .5,

 103330333 ابراهیمی   فاطمه  .6,

 8330333 ابراهیمی   منصور   .0,

 000330333 ابراهیمی   مولود  .8,

 10,330333 ابراهیمی   واجد   .9,

 003330333 ابراهیمی  محمد   .53

 803330333 ابراهیمی ارغوان   .51

 0330333 ابراهیمی تیرتاش  هادی   .50

 08330333, رضا ابوالحسنی   علی  .50

 0505330333 ابوالحسنی   محسن  .,5

 03303330333 ابویی مهریزی   .55

 00000330333 اتحاد     حمیدرضا  .56

 103330333 اثنی عشری اژید  اكبر  .50

 0303330333 اثنی عشری رضا  .58

 103330333 احدی مقدم   قدرت  .59

 103330333 احسان   محمد   .63

 103330333 احسانیان منفرد  مسعود   .61

 1503330333 احسنی زاده    محسن   .60

 0905330333 احسنی زاده   غالم حسین   .60

 105330333 احمد پناه  پرشنگ   .,6

 130333 احمد پور   .65

 05330333, احمد خانی  علی   .66

 0950333 احمدی   محمد  .60

 103330333 احمدی   منیژه   .68

 0505330333 احمدی   هومن   .69

 103330333 احمدی  منوچهر   .03

 5530333 ی زرمهری  محموداحمد  .01

 103330333 احمدی زهرانی   حمید   .00

 1303330333 احمدی مقدم  محمد  .00

 503330333 اخگری اسالمیه   محمدرضا   .,0
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 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 105530333 اخالقی   سما   .05

 105330333 اخوان   افسانه      .06

 503330333 اخوان  فاطمه فیروزه  .00

 8303330333 اخوان فر  منصوره        .08

 6303330333 فرید  اخوی   .09

 0003530333 اربابی   علی   .83

 0330333 ارجمند كرمانی   فرشاد   .81

 103330333 اردستانی   مهدی   .80

 13303330333 اردشیر آملی  حسام   .80

 603330333 اژدری  الدن             .,8

 003330333 اسبکیان   .85

 1330333 استوانه    محمدرضا   .86

 100330333 اسد ا.. تبار      .80

 000,30333 اسدا.. زاده    سمیه   .88

 5330333 اسدی   پژمان   .89

 003330333 اسدی   جعفر  .93

 100330333 اسدی   عباس    .91

 5850333 اسدی   مهدی  .90

 806330333 اسدی   مهدی   .90

 009330333 اسدیان   فاطمه   .,9

 103330333 اسعدی  فاطمه بیگم  .95

 1530333 اسفندیاری  حسینعلی  .96

 0006330333 د مهدی اسالمیان   محم  .90

 100333, اسماعیل بیگی  فرهاد     .98

 1800330333 اسماعیل پور   محمد  .99

 0303330333 اسماعیل زاده   فاطمه   .133

 003330333 اسماعیل زاده  احمد   .131

 103330333 اسماعیلی   سوسن  .130

 1603330333 اسماعیلی   عباس  .130

 503330333 اسماعیلی   محمد  .,13

 8930333 اسماعیلی   ناهید   .135

 103330333 اسماعیلی  بهزاد   .136

 5009530333 اسماعیلی دانا   رحیم   .130

 1530333 اسمعیلی ریکنده  محمود   .138

 003330333 اشرافی  محمدحسین             .139

 0330333 اشراقی  علی   .113

 5330333 اشرفی   رضا  .111

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 503330333 اشرفی  علی كاظم   .110

 003330333 اصغرپور  قربان علی   .110

 5330333 ری  محمد جواد اصغ  .,11

 103330333 اصفهانی   .115

 103330333 اعتمادی   بابک   .116

 ,800986000 اعضای جامعه جراحان  .110

 003330333 اعظم پور   مجید   .118

 003330333 اعلمی   بهادر   .119

 5330333 اعلمی   جعفر  .103

 503330333 اعوانی   مظفر   .101

 005330333 افخمی  احمد  .100

 005330333 افخمی  علی اشرف  .100

 005330333 افخمی محمد  .,10

 100530333 افروزیان   .105

 0330333 افزادی  علی اكبر   .106

 0530333 افشار     .100

 100330333 افشار  علی   .108

 103330333 افشاری    .109

 030333 افشاری  اسماعیل  .103

 001330333 افغانی   احمد   .101

 503330333 افالطونیان   حسین       .100

 103330333 افالك فر  محمود   .100

 503330333 اقدسی   سحر  .,10

 5530333 اكبر زاده    رضا   .105

 0303330333 اكبری  حسن   .106

 003330333 اكبریان   علیرضا  .100

 503330333 اكبری كرد لر هاشم         .108

 0609330333 اكبریان راد  زهرا  .109

 503330333 اكبریه  عبدا...    .1,3

 0630333 امامی   .1,1

 503330333 امامی  نازبانو     .1,0

 0800030333 امجد محمودی  حسن   .1,0

 8330333 امجد محمودی  محمد   .,,1

 1330333 امدادی هانی   .1,5

 1530333 امید   عاطفه  .1,6

 5330333 امیدوار  افسر  .1,0

 00,330333 امیر بیگی   بلقیس  .1,8



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 0330333 امیر زاده  قصری   حسین  .1,9

 1300530333 امیری   حمیدرضا   .153

 503330333 امیری  صابر      .151

 005330333 زاده   رضا امین   .150

 003330333 امینی   محمود     .150

 103330333 امینی  كاظم   .,15

 100530333 امینی مصلح آبادی  عباسعلی        .155

 1000,33 انصاری   نوش آفرین    .156

 0,303330333 انصاری  حمید   .150

 103330333 انصاری  رضا    .158

 1303330333 انصاری  عباسعلی  .159

 6330333 انصاری قاسم   .163

 5330333 انگجی سیدهادی    .161

 030333 انوشیروانی   علیرضا   .160

 5330333 اوصیا   .160

 503330333 ایپکچی   فرهاد   .,16

 103330333 ایثار  محمد  .165

 000330333 ایران پور مباركه   عطاءا...  .166

 1330333 ایرانی    رضا  .160

 00,0303330333 ایرانی نژاد  فرامرز  .168

 0303330333 ایروانی  سعید  .169

 503330333 یمانی  سهیال ا  .103

 0303330333 ایهامی  علیرضا   .101

 000330333 بابا زاده    .100

 8330333 بابا علی پور  شهروز  .100

 1930333 باباخانی  مرضیه    .,10

 6350333 بابائی راد  داوود    .105

 530333 بارانی   مهدی   .106

 1303330333 بازقلعه  محمد      .100

 103330333 بازمانده    محمد   .108

 0330333 ار   ابوالقاسم بازی  .109

 5330333 باغچه سرایی  موسی          .183

 0330333 باغخانی  حجت   .181

 5330333 باقر پور   .180

 106330333 باقری    .180

 105330333 باقری   شفیع   .,18

 6630333 باقری  جمشید  .185

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 005330333 باقری  علی   .186

 5030333 باقری جمال   .180

 5330333 باقری زاده   ابوالفضل  .188

 503330333 ری كیا  رشیدباق  .189

 1350333 باقری گیسو   یکتا  .193

 005330333 باقریان  محمد  .191

 530333, بانیانی   شاهرخ  .190

 003330333 باوند   .190

 5330333 بجستانی  محمدشریف   .,19

 103330333 بحر پیما   شهال   .195

 5330333 بحرینی   مریم   .196

 503330333 بختیار  مریم   .190

 0303330333 بخردی   .198

 1303330333 نده  عبدالمهدی بخش  .199

 609330333 بخشنده امینه رسول    .033

 005330333 بخشی نیا   محبوبه   .031

 1303330333 بداغی   اسفندیار   .030

 503330333 بدیع الزمان   علیرضا  .030

 003330333 بدیعی  لوریتا     .,03

 00000333, براتیان حسین آبادی  احمد  .035

 1800330333 برادران  علیرضا   .036

 503330333 ران  علیرضا براد  .030

 6330333 برانیان   احمد   .038

 0530333 برجی  حسن   .039

 0330333 برخوری  زهرا   .013

 1330333 بستار  حسین     .011

 105530333 بشری   مهدی   .010

 1530333 بصیرت نیا  رامین   .010

 1030333 بقایی   .,01

 503330333 بالغی  الدن  .015

 5330333 بمبویانی   مرتضی   .016

 1330333 نابندری   ماندا  .010

 005330333 بنکدار   وحید صفرعلی  .018

 005330333 بنکدار  محمد صادق   .019

 903330333 بنی اسدی   معین   .003

 5330333 بهاری  عطاء ا..  .001

 530333 بهبودی   شاهرخ   .000
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 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 1,03330333 بهپوری   فاطمه  .000

 005330333 بهراد    سیما   .,00

 0303330333 بهرام پور  شهاب   .005

 8330333 م بهرامی    بهنا  .006

 100330333 بهرامی    حسنا   .000

 1303330333 بهرامی    مهدیه   .008

 0330333 بهرامی  عباس    .009

 030333 بهروز   .003

 9803330333 بهروزی  علی   .001

 6303330333, بهروزی  كورش   .000

 606030333 بهمن پور  احمد علی  .000

 503330333 بهمن دانا   سیامک  .,00

 530333 بهمن شیر   مبین   .005

 0530333 تان مکان  شهربانوبوس  .006

 0603330333 بیابانی  امین  .000

 0603330333 بیابانی  فاطمه   .008

 0603330333 بیابانی  مصطفی   .009

 0603330333 بیابانی علی   .0,3

 900830333 بیات  پرویز  .0,1

 606350083 بیداد  عباس   .0,0

 003330333 بیرجندی    محمد   .0,0

 103950333 بیرجندی  رضا    .,,0

 1503330333 بیغم   پروین  .0,5

 105330333 بیکایی  .0,6

 003330333 بیگلی   محمود  .0,0

 003330333 بیگی   اشکان  .0,8

 1503330333 بیهقی  سید جواد    .0,9

 0330333 پازوكی   حسن   .053

 003330333 پازوكی نژاد   محمد حسین   .051

 003330333 پاك نیت   رضا   .050

 5330333 پاینده   .050

 03330333, پرهامی  علمداری  قاسم  .,05

 005330333 رهیزكار  حسین   پ  .055

 0330333 پرورش   كژال   .056

 5330333 پروری   سید علی  .050

 0530333 پریدار   سروش  .058

 5330333 پناهی بروجردی   بتول   .059

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 0303330333 پور بحرینی   هادی  .063

 5330333 پور جواد  عباس    .061

 101100533 پور حمیدی آزاده   .060

 006130333 پور حمیدی محمد رضا   .060

 1903330333 ر رضا  احمد پو  .,06

 103330333 پور گلستانی   .065

 5330333 پور مظاهریان حمید    .066

 003330333 پوربساط  ایمان   .060

 0330333 پورتیموری   .068

 0330333 پورجبار   طاهره   .069

 1,308330333 پوركاظمی  فاطمه   .003

 10005330333 پوركلباسی اصفهانی حسین  .001

 000,80,000333 پوست فروش تهرانی   ستوده   .000

 005330333 پوست فروش تهرانی   مهدی   .000

 50333, پوشکان   محمدرضا   .,00

 103330333 پوشیده نامجور   مریم   .005

 503330333 پوالیی   زهرا  .006

 0330333 پیروز فر   سید صاحب  .000

 103330333 تابش  احمد    .008

 005330333 تابعیان  پوریا  .009

 1050333 تبریزی  عبدا..  .083

 105330333 ابراهیم تحسیری   محمد   .081

 1303330333 تخت روانچی  محمدعلی  .080

 503330333 ترابی  بهروز       .080

 103330333 تربتی آروین   .,08

 0330333 ترخان   .085

 1830333 ترك پور  معصومه      .086

 6503330333 تفردی  فاطمه  .080

 1530333 تفرشی   فرهاد   .088

 003330333 تقوی  مرتضی     .089

 103330333 تقی پور   .093

 106330333 قی پور  الهامت  .091

 5330333 تقی زاده   .090

 009330333 تقی نیا   .090

 005330333 تمدنی    .,09

 608330333 تمدنی آزاده   .095

 803330333, تمهیدی  رضا    .096



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 105330333 تنکابنی   .090

 1350333 تهرانچیان   .098

 105330333 تهرانی آذین  .099

 530333, توتونچیان   حمیده   .033

 1530333 توسلی   حسین   .031

 5330333 توفیقی   .030

 800330333 توكلی حمید رضا   .030

 1303330333 توكلی   .,03

 09530333, توكلی   محبوبه  .035

 0330333 توكلی  مسعود   .036

 803330333 تیره گرطبری  نیره   .030

 50,330333 تیموری  .038

 1530333 تیموریان  .039

 100330333 ثاقبی  روشنک  .013

 005930333 ثقفی  حسین   .011

 005330333 ثقه االسالمی  یحیی   .010

 03330333, جاجرمی  ایمان   .010

 103330333 جان احمدی  رضا   .,01

 03330333, جان زاده   محمد   .015

 5330333 جاندل   .016

 5,00110659 جانقلی  مصطفی   .010

 1330333 جاهی  شیوا  .018

 503330333 جاوید     .019

 103330333 جاویدان  عباس    .003

 808530333 جایز  سعید  .001

 9030333 جایز  فرهود  .000

 1,03330333 جباری  بهروز   .000

 103330333 جدیدی   زهرا   .,00

 1330333 جدیری     .005

 003330333 جرجندی  امین   .006

 6330333 جرئتی  آیدا  .000

 003330333 جزینی زاده   ابراهیم   .008

 5330333 جزینی زاده   حوا   .009

 5530333 جزینی زاده   مصطفی  .003

 1303330333 جعفری  بهنام  .001

 0330333 جعفری  حکیمه   .000

 000030333 جعفری پناه   .000

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 03330333, جعفری نیا  مهدی    .,00

 800330333 جعفریان   فاطمه   .005

 600530333 جعفریان   مهدی   .006

 1303330333 جغتایی  محمدعلی  .000

 103330333 جفرودی        .008

 03330333, جالل آبادی  لیال   .009

 103330333 جالل الدینی  سید احمد  .0,3

 1003330333 جالل زاده   حیدر   .0,1

 1303330333 جاللی   علیرضا)دكتر(  .0,0

 1303330333 جاللی   كامبیز  .0,0

 503330333 جاللی  سید علی اكبر   .,,0

 803330333 جاللی  عطاء ا..      .0,5

 003330333 جاللی  فخرالسادات    .0,6

 9130333 جاللی  معصومه السادات    .0,0

 ,1,0365063 جاللی فریز هندی   سید حسن  .0,8

 011,0555, ی  مرضیه سادات جاللی فریز هند  .0,9

 11006530003 جاللی فریزهندی  سید مرتضی   .053

 5330333 جالیر حمید رضا   .051

 103330333 جلیلی  سید ضیاء  .050

 0090803 جم   مونا  .050

 5330333 جمعی از اهالی روستای قلعه شهید بم  .,05

 101630333 جمعی از دانشجویان بمی   .055

 6,30333 جمعی از كسبه بازار بم   .056

 0330333 هان شاه  حمید رضاج  .050

 503330333 جهان یاری   .058

 6330333 جهانگیری   غالمرضا  .059

 10603330333 جهانگیری  اسحاق   .063

 5330333 جهانی   .061

 003330333 جهانی  اسماعیل   .060

 103330333 جهانی  فرزاد   .060

 00,330333 جهانیان   حدیثه   .,06

 1006030333 جوادی  سید جاوید    .065

 530333 جوادی  محسن   .066

 303330333, جوانان خیر ارومیه   .060

 0330333 جواهری   .068

 003330333 جوشایی  علی   .069

 1330333 جوشایی  محمود   .003
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 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 03330333, چالی نژاد  اویس   .001

 103330333 چهارسوقی   .000

 103330333 چوپانی بنی كندی   حسن  .000

 003330333 حاتم پور  تهمینه    .,00

 10,330333 حاتم پور كنی   فریده   .005

 1330333 حاتمی   حسین   .006

 0603330333 حاتمی  محمد رضا   .000

 003330333 حاج عباس   بهروز  .008

 003330333 حاج محمدی  .009

 330333, حاج محمودی  امیر   .083

 005330333 حاجی   محمد جعفر  .081

 005330333 حاجی اسماعیلی   مهدی   .080

 5330333 حاجی حسینی   محتبی   .080

 003330333 حاجی زادگان  بهزاد   .,08

 1303330333 حاجی شفیعی   حسین   .085

 0003330333 حاجیان   محمدرضا   .086

 330333, حافظ نژاد   .080

 103330333 حافظی   طاهره   .088

 030333 حامد  حامد   .089

 503330333 حبیبی   .093

 0330333 حبیبی كبری  .091

 830333 حجت آبادی   محمد علی   .090

 803330333 حجتی   افشین   .090

 109130333 حجتی   سیده فاطمه   .,09

 1330333 حدادی  فرانک   .095

 1330333 حدادی مقدم  صدف  .096

 0303330333 حدادیان  رضا   .090

 105330333 حریر فروش   .098

 003330333 حسابی  زهرا  .099

 103330333 حسن زاده   .33,

 8330333 حسن زاده   .31,

 5330333 حسن زاده   افسانه   .30,

 103330333 حسن زاده   سمیه   .30,

 1330333 حسن نژاد   آزاده   .,3,

 9330333 حسن نیا  جعفرعلی  .35,

 03330333, حسن ولی  پریسا  .36,

 1003330333 حسنی   ناصرالدین  .30,

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 000330333 حسنی  ابوالفضل  .38,

 003330333 حسنی  مجید   .39,

 6103330333 حسنی بافرانی   نامی   .13,

 505330333 حسیبی محمد آبادی  محمد  .11,

 603330333 حسیبی محمد آبادی  مهری  .10,

 5330333 حسین زاده   .10,

 105330333 حسین زاده   طراوت   .,1,

 5330333 حسین شاهی سعید  .15,

 003330333 حسین نژاد     فرح   .16,

 103330333 حسینی   .10,

 5303330333 حسینی   شاپور   .18,

 05930333, حسینی   هایده   .19,

 5330333 حسینی  محمد     .03,

 530333 حسینی امین   .01,

 0330333 حسینی زمانی  سید علی   .00,

 003330333 انکی  نادرحسینی سی  .00,

 103330333 حسینی هاشمی  فرزانه    .,0,

 803330333 حسینی)خانواده(  .05,

 0330333 حق پناه    مرضیه   .06,

 603330333 حق جو  صادق   .00,

 0303330333 حقوقی اردبیلی  محمد حسین  .08,

 03330333, حقیقی   سیامک   .09,

 5330333 حقیقی  جعفر  .03,

 1303330333 حقیقی طلب  مهین    .01,

 105530333 کمت نیا  رضا  ح  .00,

 10,330333 حلفی  احمد   .00,

 0330333 حیدرتبار   .,0,

 5330333 حیدری   .05,

 030333 حیدری   پریا   .06,

 330333, حیدری  بهزاد   .00,

 5330333 حیدری  مریم   .08,

 1330333 حیدری عراقی  علیرضا  .09,

 1303330333 حیدری نامی  سارا   .3,,

 0330333 حیدریان   .1,,

 11,05330333 خاتمی    همایون   .0,,

 503330333 خاتمی   احسان   .0,,

 05005330333 خاتمی   كامران   .,,,



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 103330333 خاتمی  هوشنگ    .5,,

 105330333 خاكپور   نسرین   .6,,

 030333 خاكزاد   حسین   .0,,

 0680333 خالداری اپو رواری   مرضیه   .8,,

 000330333 خالق زاده  سمانه   .9,,

 0930333 خامسی پور  احمد   .53,

 11503330333 راخامنه ای  میت  .51,

 1050333 خامه پیله رود    فرامرز  .50,

 03330333, خانجانی   زینب   .50,

 001330333 خانواده امیری   .,5,

 008330333 خاور پور   عادله  .55,

 6330333 خاور پور   مریم  .56,

 101530333 خجسته  رضا    .50,

 0105330333 خجسته زنوزی  كیوان   .58,

 003330333 خدابخش زاده  علی   .59,

 11,05330333 الله لو  پرسیماخدابخش   .63,

 003330333 خدارحمی   سعید   .61,

 005330333 خدایی آذرخیاوی  جعفر  .60,

 005030333 خدایی چوپاری  مهرداد   .60,

 19003330333 خدر   عباس   .,6,

 1330333 خرازی   سامان   .65,

 105330333 خراسانی   .66,

 0330333 خرد پژوه   نغمه   .60,

 001330333 خرمتاش    مهری   .68,

 100030333 ان  علیرضاخرمی  .69,

 5330333 خزلی  روژین  .03,

 1303330333 خسرو آبادی  علی   .01,

 5330333 خسرو جردی    .00,

 108330333 خسرو نژاد    حسن  .00,

 5330333 خسروی   .,0,

 5330333 خسروی   مریم  .05,

 5330333 خسروی  رضا   .06,

 000333 خسروی  محمد  .00,

 0303330333 خسروی  محمد علی  .08,

 803330333   خسروی راد  محمدرضا  .09,

 0330333 خطاطی   محمدرضا   .83,

 103330333 خطیبی   خسرو   .81,

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 503330333 خطیبی  حمید  .80,

 103330333 خطیبی  كسری  .80,

 105330333 خطیبیان  مرتضی    .,8,

 100330333 خلیلی   .85,

 03330333, خلیلی   سیپیده   .86,

 330333, خلیلی  محبوب     .80,

 0330333 خلیلیان   بهروز   .88,

 103330333 مانه خلیلیان   س  .89,

 0600000333 خلیلیان   شهرام   .93,

 003330333 خماهانی   عزیز ا..  .91,

 503330333 خوش فرمان  عباس   .90,

 6,03330333 خوشرو   ابوالقاسم    .90,

 1303030333 خوشنویس    بهرخ )پروفسور(  .,9,

 1303330333 خیبری  فرامرز   .95,

 06605060550 خیرین  الرستان   .96,

 105330333 دارا    یزدان   .90,

 5330333 داشاب   مهدیه   .98,

 1003330333 دانش فهیم   رضا   .99,

 0330333 دانشور   پونه   .533

 109330333 دانه كار   معصومه   .531

 003330333 داود آبادی  مصطفی   .530

 103330333 داودی  زینب  .530

 1330333 داودی  سید عبدالرضا  .,53

 03303330333 داودی  یوسف  .535

 001030333 دربندی فراهانی  اكرم   .536

 0330333 درخشان   آرش  .530

 0330333 درخشان  آرش   .538

 103330333 درخشانی  قاسم  .539

 103330333 درخشنده   مرتضی   .513

 0603330333 درگاهی   طاهره  .511

 101330333 درودی   علی   .510

 803330333, درویش   خجسته   .510

 103330333 دریجانی   رضا  .,51

 5330333 دریجانی   طوبی   .515

 003330333 د دریجانی   مجی  .516

 103330333 دریجانی   محمدحسین  .510

 103330333 دریجانی   هادی   .518
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 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 6030333 دریجانی  عباس   .519

 603330333 دریجانی  علی  .503

 003330333 دژاكام   فاطمه  .501

 06330333, دسپینایی   مهناز   .500

 5330333 دستجردی  حسین   .500

 0330333 دستی   طاهر  .,50

 103330333 دشتی  رضا  .505

 108330333 محمد  دشتی    .506

 8103330333 دلیری  فرداد  .500

 005330333 دماوندیان    زهرا   .508

 803330333 دمشقی  محمد   .509

 0303330333 دمیرچی  مصطفی  .503

 105330333 دهقان   .501

 005330333 دهقان   اصغر   .500

 105330333 دهقان دولتی میثم  .500

 00,330333 دهقانی  محسن   .,50

 0530333 دهقانی پشترودی  علی  .505

 103330333 دولتشاهی   شهاب   .506

 5330333 دیباج  آزیتا     .500

 005330333 دین محمد پور   احمد   .508

 5330333 دیهیم  فرید     .509

 5330333 ذاكری   حسن   .5,3

 101330333 ذبیحی   معصومه   .5,1

 1303330333 ذبیحی  هاله   .5,0

 003330333 راجه   افسانه   .5,0

 103330333 راد    منوچهر   .,,5

 0330333 عید رادهوش   س  .5,5

 5330333 راستی   مرضیه   .5,6

 103330333 رامش   .5,0

 005330333 رامش   زهرا   .5,8

 0530333 ربیعی   شروین   .5,9

 005330333 ربیعی جاه   صادق   .553

 103330333 رجایی  علی اكبر      .551

 103330333 رجایی جدیری  محمدصادق    .550

 1108130333 رجایی جدیری محمد علی   .550

 330333, رجایی نغمه   .,55

 505330333 رجبی   زهرا  .555

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 103330333 رجبی   عباس   .556

 03330333, رحمانی   مجید  .550

 103330333 رحمانی  میترا   .558

 0333,,00108 رحمت   حمید   .559

 0830333 رحمتی آق كاریز  محمد  .563

 900,80333 رحیم زاده    معصومه  .561

 603330333 رحیم زاده  هایده   .560

 030,530333 رحیمی   عادل   .560

 105330333 رحیمی  رحمت  .,56

 003330333 رحیمیان   زهرا  .565

 1330333 رزاز پور   .566

 001330333 رستم آبادی  حسین   .560

 330333, رستم پور   رضا   .568

 005330333 رستم پور   علی اصغر  .569

 800330333 رستمی   .503

 106530333 رستمی   محمد   .501

 5330333 رستمی زاده   .500

 003330333 رسولی    .500

 103330333 رشتی   .,50

 8303330333 رشید پور    محمد علی      .505

 001680000 رشیدی   .506

 8303330333 رشیدی   باران   .500

 003330333 رشیدی   فهیمه   .508

 00,330333 رشیدی   مجید   .509

 1900330333 رشیدی   منصور  .583

 005330333 رشیدی زاده   مجید  .581

 530333 رضا زاده   زهرا   .580

 005330333 رضا زاده  ناصر  .580

 0330333 رضا زاده كازرونی    محمد  .,58

 1901510633 رضا قلی  احمد   .585

 503330333 رضا قلی  علی اكبر  .586

 003330333 رضا یوف   حمید رضا   .580

 103330333 رضاپور  محمدرضا  .588

 103330333 رضامند    طاهره  .589

 1000330333 رضایی  امید   .593

 5330333 رضایی  عبدالعزیز   .591

 105330333 رضایی  علی    .590
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 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 005330333 رضایی  محمود  .590

 003330333 رضایی سلیم   مریم   .,59

 1603330333 رضایی مهر   .595

 003330333 رضائیه  فرهاد    .596

 03330333, رضوانی   اكبر  .590

 103330333 رفعتی   .598

 1,03330333 رفیع    .599

 5330333 رفیعی   .633

 103330333 رفیعی   ام البنین  .631

 030333 رفیعی  شادمان  .630

 030333 انی  صهبارفیعی سام  .630

 108330333 ركنی  سودابه   .,63

 530333 رمضانی  عباس   .635

 5330333 رنجبر   محمدرضا   .636

 001330333 رنجبر   موسی   .630

 5330333 رنجبر   نیره   .638

 005330333 رنجبر  صادق   .639

 1530333 رنجبر  عباس   .613

 105330333 رهبر  محمد         .611

 003330333 رهبر  محمد حسین        .610

 5330333 رهنما   الهام  .610

 16,00600301 رهیده   شفیقه   .,61

 503330333 روان سر   رامین   .615

 003330333 روایی   سام  .616

 103330333 روایی  نگین   .610

 005330333 روح افزا   افسانه   .618

 1300530333 روحانی   حسن   .619

 105330333 رود مشکی   سمیه   .603

 503330333 روزبه   هادی   .601

 1150533 یلروزی طلب جل  .600

 003680,000333 ریاحی   محسن   .600

 5330333 ریاحی چالشتری  همایون   .,60

 5330333 ریحانی   سید جواد   .605

 1303330333 زاد رفیعی )بزرگی(   ام البنین  .606

 105330333 زاده صالحی   مصطفی  .600

 1330333 زارع بیدكی  محمد جواد   .608

 9330333 زارعی   .609

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 5330333 زارعی  علی    .603

 008330333 ی  مهدی زارع  .601

 03330333, زارعی  هادی   .600

 03330333, زاهدی  محمدقلی   .600

 1303330333 زاهدی صادق   .,60

 100330333 زحلی   مهوند   .605

 003330333 زرشکی  مریم   .606

 100330333 زركف  غالمرضا   .600

 1600330333 زعفرانی   نوشین   .608

 103330333 زعیمی   حوریه  .609

 1330333 زمانی سده  محمد  .6,3

 00,30333, زمانیان   پویان   .6,1

 0503330333 زنبلی شبستری نیا  حسن  .6,0

 0630333 زندیه  امید   .6,0

 003330333 زنگی   ایران   .,,6

 003330333 زورایی  .6,5

 530333 زورونی  رضا   .6,6

 530333, زیبایی  خسرو   .6,0

 18303330333 زیرك نژاد  علی  .6,8

 03330333, سادات   فاطمه   .6,9

 103330333 سادات گوهری  ندا  .653

 5809860333 ساسانی  علی   .651

 0330333 ساعی  .650

 103330333 ساالر   ناصر  .650

 003330333 ساالری   محمد  .,65

 103330333 سالکی   .655

 5330333 سالکی  ابراهیم    .656

 003330333 سالمی     .650

 1330333 سام پور  الیاس  .658

 6330333 سام نژاد كروكی  غالمرضا  .659

 303330333, سامبرانی  هوشنگ   .663

 0030333 سامپور كروكی  الیاس  .661

 1303330333 سامی زاده    سیروس   .660

 103330333 سبحانی پور   محمد حسین   .660

 003330333 سبز پوش رشیدی   محسن   .,66

 03303330333 سبزواری   یوسف   .665

 9303330333 سبزواری  زهرا   .666
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 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 105330333 سبک خیر  محسن   .660

 105330333 سبکتگین  هوشیار   .668

 0330333 سمیرا سپاس     .669

 0150333 سپهر   زیبا   .603

 6050333 سپهر  زینب  .601

 0303330333 سپهری راد   محمد  .600

 105330333 سپهری نهاد فریبا   .600

 0530333 ستاره  مجید   .,60

 103330333 ستوده منش  رسول    .605

 330333, سجادی      .606

 16000110333 سجادی   مهدی   .600

 600330333 سجادی  سیدعلیرضا    .608

 800330333 دی  عصمت سجا  .609

 003330333 سجادی  فاطمه   .683

 5000900333 فرزانه و هانیه سادات  سجادی  فهیمه 0  .681

 0330333 سرآبادانی   مسعود  .680

 303330333, سراوندی راد   شیرین  .680

 303330333, سراوندی راد  دانیال  .,68

 05330333, سربندی  بابک   .685

 803330333 سربی تهرانی   محمد مهدی  .686

 003330333 ررشته دار مهری س  .680

 1303330333 سروران مهرام  بهزاد   .688

 900330333 سروری   امیر حسین   .689

 5330333 سروش   .693

 006030333 سعادت   سید فؤاد   .691

 003330333 سعادت  محمد  .690

 105330333 سعادت  معصومه   .690

 003330333 سعادت صابر   .,69

 10,530333 سعادتی  محمد سعید  .695

 1003330333 مد حسن سعد ا..   مح  .696

 1330333 سعدانیه   محمدرضا  .690

 5330333 سعید زاده   .698

 0050533 سعیداوی  فؤاد  .699

 105330333 سعیدی   .033

 5303330333 سعیدی   لطف ا...  .031

 330333, سعیدی   محمد مهدی   .030

 005330333 سعیدی  بهنوش   .030

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 005330333 سعیدی نژاد  سعیده  .,03

 005330333 سعیدی نژاد  عبدالمجید  .035

 6330333 سفیدیان   .036

 330333, سکوتی  پروانه   .030

 003330333 سالمت   .038

 5330333 سلطان دهقان  مرتضی   .039

 1330333 سلطانی  .013

 003330333 سلطانی   محمد   .011

 0330333 سلطانی  نصرت  .010

 103330333 سلطانی دستگردی  محمدرضا  .010

 108150333 سلیمان ریزی  احترام السادات  .,01

 1303330333 سلیمان زاده   .015

 03330333, سلیمانی   امیر  .016

 5330333 سلیمانی   روزبه   .010

 0003330333 سلیمانی  بهروز   .018

 0330333 سلیمانی  عباس    .019

 005330333 سلیمانی  غالمرضا  .003

 005330333 سلیمانی نفیسه   .001

 003330333 سلیمی   ثروت   .000

 0330333 سلیمی   مریم  .000

 0330333 سلیمی  معصومه  .,00

 1003330333 حبیب ا.. سمیع    .005

 330333, سمیعی  یگانه  .006

 05505330333 سنایی سید حسین   .000

 503330333 سهرابی امباد  ثریا  .008

 503330333 سواد كوهی سعید   .009

 1050303330333 سوری  محمد   .003

 9503330333 سوری  نسرین   .001

 0305330333 سیاح   جمیله   .000

 5330333 سیادت خو  نوشین  .000

 106330333 یدونسیامک نژاد  فر  .,00

 1103330333 سید جاللی گنابادی  محمد شهاب   .005

 00303330333 سید خاموشی   سیدابوالحسن  .006

 0330333 سید خاموشی   فاطمه سادات   .000

 005330333 سید زاده  حسین  .008

 6303330333 سیدخاموشی   سیدعلینقی  .009

 009330333 سیدطبری  رقیه بیگم  .0,3
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 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 1303330333 سیستانی   علی    .0,1

 00603330333 سیستانی   علی ) آیت ا.. العظمی(  .0,0

 5330333 سیستانی   مریم   .0,0

 830333 سیستانی اله آبادی رضا   .,,0

 50333, سیستانی معصومه   .0,5

 005330333 سیف   علی  .0,6

 005330333 سیف   ولی ا..   .0,0

 0330333 شاطریان محمدی  محمدعلی  .0,8

 6330333 شاعری  فاطمه    .0,9

 1303330333 شاكری شمیرانی مجتبی  .053

 105330333 شاه كرمی  سمیه    .051

 1330333 شاه محمدپور  مهسا   .050

 1503330333 شاه محمدی  محمد امین  .050

 803330333 شاهسوند اینانلو  ابوالفضل  .,05

 1503330333 شاهین جعفری  آریو    .055

 6330333 شاهینی   حمیده   .056

 0503330333 شبستری  سپیده   .050

 0330333 شبندی   فروزان   .058

 6330333 شجاع حیدری  حسین  .059

 000,30333 شجاعی   احمد  .063

 103330333 شجاعی  پری   .061

 103330333 شجاعی  پری و بهرام  .060

 105330333 شرافتی   ایمان   .060

 0303330333 شروقی  منیژه   .,06

 1303330333 شریعتی  عبدالوهاب    .065

 03003330333 شریعتی نیاسر   محمود   .066

 103330333 شریف  منصور   .060

 5005330333 شریف رضویان   مجتبی   .068

 100330333 شریف زاده  پروانه   .069

 103330333 شریف زاده اصلی  ابراهیم   .003

 1330333 شریفی  احترام   .001

 1803330333 شریفی  محسن   .000

 9330333 شعبان پور   .000

 06303330333 شعبان پور  شبنم    .,00

 5330333 شعبانی  حوریه  .005

 003330333 شفا  علی   .006

 09330333, هی  محمد حسنشفا  .000

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 5330333 شفقی  مهدی   .008

 0330333 شفیع زاده   مرضیه   .009

 006330333 شفیع زاده  مرتضی   .083

 0303330333 شفیع منفرد  احمد  .081

 6030333 شفیعی   .080

 00,530333 شفیعی   زهرا   .080

 003330333 شکروی    رسول  .,08

 503330333 شکیبا   شهریار  .085

 0330333 شکرانی   فاطمه   .086

 003330333 شکری   محمد  .080

 105330333 شکوری  محسن   .088

 5330333 شکوهی   مهدخت  .089

 6303330333 شکیبا   علی اكبر   .093

 03330333, شمشکی  .091

 1800330333 شناسا   حسن  .090

 330333, شنیدی   فروزان   .090

 003330333 شهاب نیا   .,09

 5330333 شهباز خانی   شهرام   .095

 003330333 شهدایی  .096

 5330333 شهدایی   .090

 003330333 شهرآبی   محمد   .098

 103330333 شهریار پور  .099

 00603330333 شهالیی  شفیع   .833

 0030333 شهماری وفا   آناهیتا   .831

 103330333 شیخ  .830

 001830333 شیخ   میالد  .830

 1303330333 شیخ االسالمی   رضا  .,83

 6303330333 شیخ منش  مهدی   .835

 0330333 شیخ نژاد    ابیها   .836

 1530333 کر شیخی   عس  .830

 0330333 شیدایی  علی  .838

 109330333 شیدایی  مهشاد   .839

 103330333 شیردل  بهمن   .813

 1330333 شیرزاد  مریم   .811

 0303330333 شیرزادی  سعید   .810

 503330333 شیروانی  جهانبخش  .810

 0330333 شیروانی جوزدانی   رضا   .,81



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 5330333 صابری      عبدالرضا   .815

 6330333 صابری   حمید   .816

 900530333 صابری   شهین   .810

 006330333 صابری  داریوش  .818

 80,050,33 صابری  سید محمد   .819

 006330333 صابری  كورش  .803

 1803330333 صابری  محمد   .801

 500330333, صابری محسن   .800

 5330333 صاحبان   هستی   .800

 103330333 صادق نحوی  حوا   .,80

 103330333 صادقپور   مائده  .805

 003330333, صادقی  ابراهیم  .806

 130333 صادقی  فاطمه   .800

 6330333 صادقی  محمد    .808

 103330333 صادقی  مریم    .809

 001330333 صادقی  ناهید    .803

 5330333 صادقی افروز   اسماعیل   .801

 0330333 صادقی حسین     .800

 80500330333 صادقی رشید  كریم   .800

 903530333 صالح كندری   مرتضی   .,80

 9303330333 صالحی   پرویز)دكتر(  .805

 0303330333 صالحی   فریبا   .806

 5330333 صالحی   فرید   .800

 503330333 صالحی  اعظم   .808

 103330333 صالحی حیدری  محمد صالح   .809

 0330333 صالحی عمران   .8,3

 0530333 صالحیان  هستی   .8,1

 00,530333 صانع پور   صدف   .8,0

 603330333 صباحی   .8,0

 0330333 صباغ  علیرضا  .,,8

 005330333 صحرایی رضا   .8,5

 503330333 صحرائیان   سعید  .8,6

 1330333 صداقت    بالل   .8,0

 803330333 صداقت مهر  رضا   .8,8

 005330333 صدرایی محمد   .8,9

 11000530333 صدرحاج سید جوادی   سید علی نقی  .853

 103330333 صدیق پور  محمد   .851

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 1503330333 صدیقی   محبوبه   .850

 003330333 صدیقی   مریم   .850

 103330333 صدیقی  محسن    .,85

 5330333 صدیقی دریجانی  عباس   .855

 6330333 صفائی اصل   بهنام   .856

 1005330333 صفر چراتی   انوشه   .850

 05830333, صفر زاده  مطهره   .858

 13303330333 صفری  عباس   .859

 000530333 صفوی زاده  سید رضا   .863

 30333, صفی پور  حسین   .861

 330333, صلواتی میبدی   صالح  .860

 1303330333 صمد زاده   .860

 000330333 صمد زاده   امیر رضا  .,86

 0330333 صنعتی  علی  .865

 100330333 صنعتی  علی   .866

 003330333 صوفی آبادی   .860

 1303330333 صوفی آبادی   ایراندخت   .868

 103330333 صوفی آبادی   ناهید   .869

 005330333 صوفی آبادی  شیما  .803

 503330333 صولتی  فریدون   .801

 10,330333 صیاد   بیژن   .800

 1303330333 صیاد شیرازی   .800

 0330333 صیادی زاده  صدیقه    .,80

 5808050333 صیادی زاده  عباس   .805

 103330333 صیادی زاده  محمد    .806

 050333, صیدی   مهدی   .800

 5330333 ضرغام   محمد   .808

 1360333 ضیایی   .809

 005330333 ضیائیان   سید محمدعلی  .883

 1330333 ضیغمی   .881

 10503330333 طاحونی  پوران   .880

طاحونی  علیرضا)حجت االسالم   .880
 والمسلمین(

,03330333 

 003330333 طاعتی  لیال   .,88

 503330333 طاعتی انبوهی   رسول  .885

 030333 طالبیان   سید محمد  .886

 003330333 طاهباز   حسین   .880



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 100330333 طاهر پور   .888

 103330333 طاهر نژاد   .889

 103330333 طاهری   .893

 5330333 طاهری   مرتضی   .891

 003330333 طاهری زاده   معصومه   .890

 101330333 طباطبائی وكیلی  سهیال   .890

 103330333 طبرستانی   .,89

 0130333 طبری   .895

 105330333 طبسی  خسرو   .896

 005330333 طراز   علیر ضا   .890

 001330333 طرف   محمد  .898

 1330333 طالیی  مریم   .899

 1330333 طهورا  آزادی ستان  .933

 1330333 طوسی  سیدحسن  .931

 0330333 طوسی وند  محمدحسین   .930

 0100,30333 طیار   تابنده   .930

 503330333 طیبی   شایان  .,93

 0530333 طیبی كمردی محمد مهدی   .935

 603330333 طیفوری   .936

 000530333 ظاهری   مجید   .930

 103330333 ظرافت   حنانه  .938

 003330333 ظفری   .939

 03330333, عابدی   پرویز  .913

 5330333 عادل   علیرضا  .911

 5330333 عادل شوفر  علیرضا  .910

 0303330333 عاصم نخجوانی  رضا   .910

 003330333 عاصمی   امیر حسین   .,91

 0096600,0 عامری الحسینی   سید مهدی   .915

 101330333 عامری همت آبادی  آذردخت  .916

 5330333 عاملی  شمس الدین   .910

 5330333 عاملی  میترا  .918

 503330333 عبادی  مرتضی   .919

 605330333 سید مجتبیعبادیان     .903

 0330333 عباس زاده  افسون   .901

 003330333 عباس زاده  سیما  .900

 1530333 عباس زاده جهرمی  امین   .900

 506,30333 عباسپور   رسول  .,90

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 0330333 عباسی   سعدی   .905

 5330333 عباسی   عبدا..  .906

 503330333 عباسی ابیانه  عباس   .900

 103330333 عباسی زاده   عاطفه   .908

 0303330333 صمدی   محمدعبدال  .909

 103330333 عبدالغنی زاده   میر مرتضی   .903

 608330333 عبداهلل  زاده   مینا  .901

 105330333 عبداهلل زاده   مهین   .900

 5330333 عبداللهی  خلیل   .900

 60,330333 عبداللهی فریز هندی    داود   .,90

 1,00001 عبدیان   محمدعلی  .905

 103330333 عدنانی   پری  .906

 1303330333 درضا عرب  محم  .900

 003330333 عرب اسدی  علیرضا   .908

 09003330333 عرب زاده جمالی ابراهیم   .909

 003330333 عرب مقصودی  مسعود  .9,3

 5330333 عرب یزدی   زهرا   .9,1

 103330333 عرفانیان جدی  محمد  .9,0

 003330333 عریان  .9,0

 503330333 عزتی   نازنین  .,,9

 003330333 عزیز اختیاریان   مریم   .9,5

 03503530333 یزی  احمد عز  .9,6

 09303330333 عزیزی  احمد   .9,0

 103330333 عزیزی  رضا  .9,8

 03503330333 عزیزی  سعید  .9,9

 1003330333 عزیزی  محمدرضا   .953

 103330333 عزیزی نژاد   مریم  .951

 0303330333 عسگر اوالدی   محمدباقر  .950

 5330333 عسگری     .950

 5330333 عسگری   زهرا  .,95

 10,830333 عسگری   محمدجواد   .955

 103330333 عسگری  هوشنگ  .956

 10,3303330333 عسگریان  ابراهیم  .950

 0303330333 عطاریان   علی اصغر  .958

 0330333 عطایی فر   .959

 5330333 عظیمی   فرحناز   .963

 003330333 عظیمی تبریزی  مهدی   .961



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 30333,, علوی    ارفع   .960

 503330333 علوی نسب  صدیقه   .960

 503330333 علی اكبریان  باقر   .,96

 5330333 علی بیگی مارال  .965

 105330333 علی حسینی   فرشته   .966

 303330333, علی عسگری   علی   .960

 003330333 علی قاسمی  كاووس    .968

 103330333 علی گلی  حسین   .969

 103330333 علیان نژاد   سارا   .903

 103330333 علیخانی  نصرت   .901

 1000630333 علیرضا زاده  بهناز  .900

 0330333 طاهر علیرمجی   محمد  .900

 05930333, علیزاده   پارسا   .,90

 903330333 علیم مروستی   فرخ  .905

 003330333 عماد زاده   .906

 103330333 عمادی  پیمان  .900

 0330333 عمادی  علیرضا   .908

 03330333, عمران   اقدس   .909

 0330333 عنایتی   .983

 606330333 عنایتی    كوروش   .981

 101330333 عیوقی  بدرالسادات    .980

 503330333 ریان چهارسوقی  حسین غدی  .980

 003330333 غروی   عالیه   .,98

 5330333 غزالی فرد   علیرضا  .985

 5330333 غزالی فرد   علیرضا   .986

 1505330333 غزنوی اسکویی  طاهره  .980

 6303330333 غضنفری   علی   .988

 0330333 غضنفری پور  پدرام    .989

 103330333 غفاری  .993

 106000333 غفاری   سودابه   .991

 03330333, اری   محمد حسین غف  .990

 03330333, غفاری  عباس   .990

 003330333 غفاری  محمود  .,99

 00303330333 غفاری نژاد كرمانی  اشرف  .995

 5003330333 غفرانی  صدیقه   .996

 003330333 غالمپور  .990

 5330333 غالمحسین نژاد   میالد   .998

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 003330333 غالمرضایی  .999

 003330333 غالمشاهی  سکینه   .1333

 105330333 مولود  غالمی    .1331

 103530333 غالمی  مهدی   .1330

 103330333 غنی زاده  طیبه   .1330

 1503330333 غیاثی  حسام الدین   .,133

 103330333 غیاثیان   جمشید   .1335

 103330333 غیاثیان   محمدرضا   .1336

 1505330333 غیاثیان  بهمن  .1330

 5330333 غیاثیان  عذرا   .1338

 1105330333 غیاثیان  وحید   .1339

 900330333, علی   فاریابی دوست   .1313

 1303330333 فاضل     رضا   .1311

 0,303330333 فاضل  ایرج   .1310

 0530333 فاضل زاده  رضا   .1310

 0303330333 فاضل مطلق   محمدرضا  .,131

 003330333 فاضلی  علی   .1315

 003330333 فاضلی  علیرضا  .1316

 103330333 فاطمی  حسین   .1310

 1303330333 فاطمی  سید حسین   .1318

 1530333 فانوسی  طناز  .1319

 00303330333 فتاح نجم آبادی  حسام الدین  .1303

 1303330333 فتاحی  محمدباقر  .1301

 008330333 فتاحی بندپی  زری  .1300

 600,30333 فتحعلی پور محمدرضا   .1300

 1330333 فتوحی   ندا  .,130

 0603330333 فراهانی   محمد   .1305

 003330333 فراهانی  سیده زهرا   .1306

 5850333 فراهانی  فرزانه   .1300

 601630333 یرضافرج پور  عل  .1308

 1330333 فرجی   رسول   .1309

 530333 فرخزادیان   محمد جواد   .1303

 5330333 فرخی   .1301

 103330333 فرخی   .1300

 330333, فرخی   فائض  .1300

 5303330333 فردقاسمی   محمد   .,130

 103330333 فردوسی حسین آبادی سیدجواد  .1305



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 1300330333 فرزاد   فرزانه  .1306

 005330333 فرزام  حمید  .1300

 180,830333 ا   مهسافرزان نی  .1308

 330333, فرزانه   رویا  .1309

 003330333 فرزین   احمد   .13,3

 009030333, فرشاد  پروین   .13,1

 100630333 فرشچی   خانم  .13,0

 503330333 فرهاد  حسن   .13,0

 503330333 فرهت   .,,13

 003330333 فرهت  رضا   .13,5

 003330333 فروتن   .13,6

 105330333 فروزنده علی   .13,0

 105330333 فروغی   .13,8

 103330333 اكبر   فرید  .13,9

 1530333 فریور  سید مهدی  .1353

 100530333 فزونچی  حسین  .1351

 6330333 فضل اللهی   .1350

 103330333 فالح  الهام   .1350

 000530333 فالح پور   .,135

 1008030333 فالحت پیشه   شهداد   .1355

 106330333 فالحتی   فاطمه   .1356

 105330333 فالحیان   عذرا بیگم  .1350

 106330333 فهام   اردشیر  .1358

 603330333 فهرجی   مظفر  .1359

 803330333 فوالد بازو   محمدرضا  .1363

 03330333, فوالدی    نیاز   .1361

 103330333 فوالدی  محمد   .1360

 0303330333 فیروز پور   علی   .1360

 103330333 فیروز پور  مرمر   .,136

 5330333 فیض   سید محمد  .1365

 003330333 قاروئی   مهرداد   .1366

 105330333 قاسمی   اسماعیل  .1360

 503330333 اسمی   رشیده ق  .1368

 100330333 قاسمی   مهدی  .1369

 000330333 قاسمی   نرجس  .1303

 0330333 قاسمی  مریم   .1301

 5330333 قاضی زاده  سیدعلی   .1300

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 1,30333 قانع  .1300

 003330333 قائد امینی  محمود  .,130

 1330333 قائدی  علی   .1305

 1330333 قائم آبادی  زینب   .1306

 0330333 قائم مقامی فراهانی   نازنین    .1300

 0330333 قائمیان   پونه   .1308

 503330333 قائمیان نژاد امیری  زهرا   .1309

 1303330333 قائمیان نژاد رویا    .1383

 103330333 قدحی    .1381

 1303330333 قدسی   محمد   .1380

 03330333, قدیر  .1380

 1303330333 قدیری  مهسا   .,138

 10303330333 قدیریان  سارا  .1385

 01009,30333 قرآن نویس  حاج رضا    .1386

 06530333, رائتی   حسن ق  .1380

 1,30333 قرائی گرگانی   عباس  .1388

 03330333, قربان ابراهیمی  رمضان   .1389

 0330333 قربانی   یاسمن   .1393

 003330333 قربانی  لیال    .1391

 5330333 قره داغی پور   مهدی   .1390

 5330333 قره نی   .1390

 503330333 قریشی نژاد اسفرجانی    سارا   .,139

 503330333 سید محمدقریشی نژاد اسفرجانی      .1395

 903330333 قریشی نژاد اسفرجانی    مهسا   .1396

 0330333 قریشیان  .1390

 09,03330333 قرینی  دادا...  .1398

 1303330333 قزوینی   دیبا   .1399

 10303330333 قزوینی   فتحعلی   .1133

 1303330333 قزوینی  آریا   .1131

 1303330333 قزوینی  حسینعلی   .1130

 1303330333 قزوینی  محمد رضا  .1130

 530333 ضایی   شرمینه ق  .,113

 030333 قطبی   سیدرضا   .1135

 5330333 قلعه خانی   .1136

 803330333 قلعه خانی  رضوان   .1130

 5330333 قلندری   رضا   .1138

 05330333, قلی پور   محمد  .1139



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 100330333 قلی زاده  فاطمه زهرا  .1113

 008360053, قمی  زهره )مرحومه(  .1111

 1103330333 قمی  هاله   .1110

 0303330333 قمی پور   .1110

 1105330333 قناعی  عبدا...  .,111

 100330333 قنبری   علی   .1115

 109530333 قنبری   محمدرضا   .1116

 103330333 قندچی زاده  .1110

 1503330333 قندی  فاطمه   .1118

 003330333 قندیلی  لطیف  .1119

 103330333 قهاری   اسماعیل  .1103

 0830333 قهرمانی پشترودی  امین   .1101

 903330333 قوام صدری  محمد  .1100

 0003330333 چیان   هایکقولتوق  .1100

 008330333 قیاثیان  ربابه   .,110

 0530333 كارگر   .1105

 0106330333 كربالئی بشیریان   احمد  .1106

 003330333 كمالی پور   .1100

 103330333 كوهستانی  حمیدرضا   .1108

 5330333 كوهستانی  مهری   .1109

 5330333 كیاكجوری   .1103

 000330333 كاركنان بهزیستی بابل   .1101

 000330333 ام هدایت در بم كاركنان مدرسه پی  .1100

 0530333 كارگر    .1100

 1830333 كارگر  نجمه   .,110

 6330333 كارگران   .1105

 0330333 كاشانی   محمد   .1106

 5330333 كاشانیان  آتنا  .1100

 005330333 كاشفی پور  كاظم  .1108

 103330333 كاظم نژاد   عذرا   .1109

 003330333 كاظمی  علیرضا  .11,3

 005330333 كاظمی زاده  محمد   .11,1

 003330333 ی سعید كاظم  .11,0

 1303330333 كاظمیان  فرزانه   .11,0

 505330333 كافی    فیروز   .,,11

 00330333, كامکار   فرشته  .11,5

 103330333 كاوكانی  سعید   .11,6

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 103330333 كتانی         .11,0

 805330333, كتانی   احمد   .11,8

 005330333 كتانی   محمدرضا   .11,9

 108330333 كثیریان   محمد صادق  .1153

 105330333 كرباسی   .1151

 1803330333 كرباسی زاده   معظم  .1150

 5330333 كردستی  جواد   .1150

 103330333 كردی   مهدی  .,115

 5330333 كرمانی   محمدعلی  .1155

 10,330333 كریمی   طاهره   .1156

 03330333, كریمی   مهدی   .1150

 503330333 كریمی  فرشته   .1158

 330333, كریمی  مسعود  .1159

 108330333 كریمی رفیع   محمد میثاق  .1163

 903330333 می مانداناكری  .1161

 000330333 كسرایی   درویش   .1160

 0030333 كشیر   مهدی   .1160

 105330333 كفاشیان   .,116

 103330333 كاللی   حسین   .1165

 005330333 كالنتر پور  بهرام  .1166

 603330333 كالنترنیا  سودابه   .1160

 103330333 كلباسی   فاطمه   .1168

 005330333 كلباسی  كرتروت   .1169

 005330333 كلباسی  مرتضی   .1103

 603330333 كمالی  میترا  .1101

 03330333, كمالی نادر   .1100

 005830333 كنگرلو  مریم   .1100

 0500,330333 كهن خاكی  علی  .,110

 030333 كهنسالی سهرابی   پرویز  .1105

 00530333, كوثری  امیر    .1106

 5330333 كوشا   بهرام  .1100

 06330333, كوشان   فرزانه   .1108

 105330333 كوهپایه   نریمان   .1109

 103330333 انی  جهانگیركوهست  .1183

 5330333 كوهی   مرتضی   .1181

 0330333 كوهیان افضل  سیمین  .1180

 330333, كیان   ارغوان   .1180



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 0330333 كیقبادی لمجیری  مریم  .,118

 105330333 كیوانی   میترا  .1185

 103330333 كیومرثی آزاده   .1186

 00,330333 گرجی   احمد   .1180

 503330333 گل شناس  مسعود  .1188

 801050333 گلچی  احمد   .1189

 003330333 گلستان  فرزانه   .1193

 5000530333 گلستانه   اشرف السادات   .1191

 303330333, گلستانه  پریسا  .1190

 900330333, گلستانه  سیما  .1190

 0330333 گلستانی  .,119

 00330333, گلستانی   شهال   .1195

 105330333 گلشنی  محمدرضا  .1196

 0330333 گلناری تبریزی   پروین   .1190

 08330333,  گلی كریم آبادی   مجتبی  .1198

 005330333 گلیان   حمیدرضا   .1199

 0530333 گنج دوست علی   .1033

 503330333 گنجعلی   علی   .1031

 1303330333 گنجعلی  علی   .1030

 003330333 گنجی  اكبر   .1030

 0330333 گودرزی  ابراهیم   .,103

 1330333 گودرزی  مریم   .1035

 603330333 گوری   علی   .1036

 105330333 گیلی   .1030

 101330333 الدن  مرجان   .1038

 030333, الرچی   نگین   .1039

 105330333 الریجانی  بتول   .1013

 000530333 الریجانی  زهرا  .1011

 5330333 لبافچی  مصطفی   .1010

 00,330333 لشکری  افسانه   .1010

 1330333 لطف بخش   سحر   .,101

 0530333 لطفی  .1015

 5330333 لطفی     .1016

 5330333 لطفی  عزیز ا..  .1010

 103330333 لطفی  محمد   .1018

 03330333, لطفی  محمود   .1019

 003330333 لطیفی  .1003

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 1330333 لنکوری  تانیا   .1001

 5330333 مازندرانی  بهناز  .1000

 0330333 مازیار   امید   .1000

 330333, مافی   زهرا   .,100

 6500330333 مافی  ناهید   .1005

 003330333 مافی محمد   .1006

 503330333 ماوایی  ارسالن   .1000

 11105330333 مبلغ  اصغر   .1008

 1330333 مبین   یونس   .1009

 1503330333 متقی  حاج اصغر  .1003

 0303330333 متین  امید   .1001

 005330333 مثنویان مطلق   .1000

 103330333 مجابی   سعیده   .1000

 00330333, مجذوب      مهوش   .,100

 1303330333 مجمریان  سید حسن   .1005

 5530333 مجیدی     .1006

 100330333 مجیدی فر  مهدی   .1000

 005530333 محبوبی   سید احمد  .1008

 005330333 لی محترمی   سیدع  .1009

 003330333 محترمی   ناهید   .10,3

 03330333, محجل شجاع  حامد   .10,1

 103330333 محجوبی  مصطفی  .10,0

 1330333 محرابیان احمد   .10,0

 13309030333 محقق   اكبر  .,,10

 1303330333 محالتی   صالح الدین  .10,5

 5330333 محمد پور  نرگس  .10,6

 5330333 محمد پوری   مریم   .10,0

 105330333 محمد زاده   .10,8

 103330333 محمد زاده   حسن  .10,9

 0810655 محمد زاده   نجمه   .1053

 003330333 محمد سلطانی   متین گل   .1051

 6330333 محمد نژاد   امیر  .1050

 103530333 محمدپور  محمد تقی  .1050

 03330333, محمدپور  مرتضی   .,105

 330333, محمدرضایی   مجید  .1055

 003330333 محمدرفیع زاده  فاطمه   .1056

 00903330333 رضا محمدزاده   حمید   .1050



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 5330333 محمدلطفی   منصور  .1058

 6330333 محمدی   بهرام   .1059

 103330333 محمدی پور  احمد   .1063

 03330333, محمدی ثابت   داوود  .1061

 103330333 محمدی زاده  مرتضی  .1060

 0330333 محمدی صدر   محدثه   .1060

 003080,0000 محمود   محمد   .,106

 03330333, محمود زاده احمدی نژاد  مسعود  .1065

 103330333 محمودی  قاسم  .1066

 30333, مختاری  حامد  .1060

 0003330333 مختاری  شروین   .1068

 5830333 مدرس   حیدر  .1069

 505830333 مدرس   رسول   .1003

 10900330333 مدرسی قوامی  سید ضیاء الدین   .1001

 8303330333 مدرسی قوامی  سیدعبدالرضا   .1000

 1303330333 مدرسی قوامی  مرجان   .1000

 0303330333 مدنی  محسن  .,100

 003330333 مدنی  محمد   .1005

 00630333, مرات  شاهین   .1006

 1330333 مراد زاده   مهرناز   .1000

 530333 مرادی   سمیه   .1008

 5330333 مرادی  شهرام   .1009

 1330333 مرادی  محمدرضا  .1083

 100530333 مرادی  محمودرضا  .1081

 0330333 مرتضوی  .1080

 003330333 مرتضوی    سید احمد   .1080

 5330333 مرتضوی  مسعود   .,108

 10806,30,50 مرحوم ناصر باقری   .1085

 0303330333 مرحومه سیده خانم جاللی  .1086

 005330333 مرحومه عفت السادات جاللی  .1080

 109330333 مرحومه مهر آفاق فهام  .1088

 103330333 مرزدار   مهدی   .1089

 003330333 مرشدی    سیاوش   .1093

 5330333 مرعشی   عماد   .1091

 15303330333 مرعشی حسین   .1090

 005330333 یمانی   جعفرمرعشی سل  .1090

 005330333 مرعشی شوشتری   حنانه   .,109

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 11505330333 مروستیان  سید داود   .1095

 1303330333 مروستیان  مسعود   .1096

 0303330333 مروستیان محسن   .1090

 0303330333 مروی   محمدرضا   .1098

 503330333 مزاریان   حسین   .1099

 103330333 مستفیدی   علی   .1033

 503330333 مستوفی  علی   .1031

 005330333 مسجدی  اسرا  .1030

 103330333 مسرت   تیدا  .1030

 0303330333 مسعودی بهمن   .,103

 008330333 مسلمی   .1035

 005330333 مسننی  محمد   .1036

 1903330333 مسیح   كاملیا  .1030

 00,330333 مشایخ   مسعوده   .1038

 103330333 مشعوف  مهریار  .1039

 8003330333 مشکور   مشکان  .1013

 503330333 مصباح  جعفر  .1011

 103330333 طفی زاده مص  .1010

 005330333 مصطفی نژاد   سید ابوالقاسم  .1010

 0330333 مصلحی  وحید   .,101

 103330333 مطفریان   گیتی   .1015

 500530333 مطلب زاده  حبیب  .1016

 1330333 مطهری  هومن   .1010

 530333 مطیع حق  حمیدرضا  .1018

 5330333 مطیعی  سیروس  .1019

 03330333, مظفری  فاطمه  .1003

 10,530333 معادی   ماهان  .1001

 005330333 معادی  مرجان   .1000

 103330333 معارفچی   حسین   .1000

 003330333 معارفی  اشرف   .,100

 8330333 معافی  اشرف   .1005

 009830333 معانی  مازیار   .1006

 900330333 معبودی   علیرضا   .1000

 03330333, معتمدی  بهمن   .1008

 0330333 معتمدی  علی   .1009

 005330333 معصومی  مهیار   .1003

 1330333 مرتضی  معصومی اوزانی   .1001



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 503330333 معظمی  مهرداد   .1000

 103330333 معقول  نیره   .1000

 0803330333 معلم زاده حقیقی   جعفر  .,100

 003330333 معماری   یدا...  .1005

 6303330333 مفتخر   فرامرز   .1006

 605530333 مقامی نیک علی   .1000

 1530333 مقتدری  صدیقه   .1008

 003330333 مقداری  علی   .1009

 101330333 مقدری   لیال  .10,3

 800330333 مقدری   مریم   .10,1

 503330333 مقدسیان  علی   .10,0

 005330333 مقدمی محسن   .10,0

 0330333 مقیمی   حمید  .,,10

 03330333, مقیمی   فریناز  .10,5

 930333 مقیمی نجف آبادی  سعید  .10,6

 100330333 مکانیک   مهری  .10,0

 5330333 مکری    .10,8

 1103330333 مال  غالمرضا   .10,9

 000330333 مالح    مائده   .1053

 803330333 مالحی   حوریه   .1051

 5,30333 مالعلیزاده   سینا  .1050

 0303330333 مالكی   محمد   .1050

 003330333 مالیری  مصطفی   .,105

 103330333 ملک پور  عبدالحسین   .1055

 005330333 ملک زاده   حسین   .1056

 8303330333 ملک زاده   رضا   .1050

 0330333 ملک زاده   .1058

 103330333 ملک عالیی  محمدحسین   .1059

 5330333 ملکشاهیان  محمدحسین   .1063

 003330333 ملکوت   .1061

 03330333, ملکوتی  مصطفی  .1060

 5330333 ملکی  عبدالعلی  .1060

 0330333 ملکی  هانیه   .,106

 1030333 ملکی  یدا..  .1065

 503330333 منتخبی   اسکویی  محمدرضا   .1066

 1330333 منتظرالمهدی   حسین   .1060

 1303330333 منتظری  حسینعلی )آیت ا.. العظمی(  .1068

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 500630333 منصف   شیرین   .1069

 0303330333 منصوری   ناصر   .1003

 003330333 منصوریان  منصور  .1001

 6030333 منعمی  امید   .1000

 603330333 مهاجری تهرانی محمد حسن   .1000

 003330333 مهدوی  جعفر  .,100

 5330333 مهدوی زفرقندی   عباس   .1005

 100330333 مهدی   محمد  .1006

 330333, مهدی پور  علیرضا  .1000

 5330333 هدی پور  مهدی م  .1008

 530333 مهدی جانی   .1009

 0330333 مهدی نیا  عارفه   .1083

 030333 مهدیان فر  بهاره   .1081

 003330333 مهدیون   مرتضی   .1080

 0300330333 مهر آئین   ندا   .1080

 1503330333 مهر آیین  افالطون   .,108

 005330333 مهران پور  ساره   .1085

 0503330333 مهنی زاده حجت   .1086

 5330333 مه مواجی   فاط  .1080

 1330333 موحد   .1088

 5330333 موحدی  محمدرضا  .1089

 9330333 موحدیان   زینب   .1093

 5330333 موسوی  نادیا  .1091

 1330333 موسوی پرست   امیر   .1090

 503330333 موسوی شیرازی  سیدكمال   .1090

 6330333 موسوی علی اصغر   .,109

 16900000333 موسوی مدنی  سید محمد رضا  .1095

 100330333 موسی   زاده   احمد  .1096

 003330333 موعودی افسانه   .1090

 5330333 موالیی  مجید   .1098

 1303330333 موالیی  ناصر   .1099

 100930333 مولوی  آذر  .1,33

 005330333 مؤمنی  شمس الدین   .1,31

 1330333 موید فر   رزیتا  .1,30

 103330333 میثمی فرد   كمال   .1,30

 503330333 میر میران   .,1,3

 005330333 میرجانی   سارا  .1,35



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 003330333 یلی   ساسان میرحسینی وك  .1,36

 003330333 میرخانی  احمد   .1,30

 0330333 میرخانی  سارا  .1,38

 905330333, میرخانی رشتی  داوود  .1,39

 105330333 میرزاده   .1,13

 0303330333 میرزامحمدی مصطفی امین  .1,11

 0330333 میرزایی   .1,10

 330333, میرزایی بابک   .1,10

 000330333 میرسعیدی  محمدرضا   .,1,1

 13303330333 میرسلیمی  سیدمهدی  .1,15

میرطالبی  سید حسین)حجت االسالم و   .1,16
 المسلمین(

6330333 

 1303330333 میرعمادی  اصغر  .1,10

 603330333, میرغفاری   سید محمد   .1,18

 1,03330333 میرغفاری  سیده آیه   .1,19

 0603330333 میرغفاری سید آیین   .1,03

 0330333 میرهاشمی   .1,01

 103330333 میکائیلی  جواد   .1,00

 103330333 نسرین  میالنی نژاد    .1,00

 003330333 ناجی)هاشمی(  .,1,0

 003330333 نادر اصلی  حمید  .1,05

 0330333 نادمیان   .1,06

 103330333 نادی   .1,00

 0330333 نارده منش  داود   .1,08

 003330333 ناصحی  حسن  .1,09

 100330333 ناصری  .1,03

 000030333 ناصری   محمود   .1,01

 530333, ناصری   معصومه   .1,00

 803330333 ناصری مقدم    نوید   .1,00

 110,9,0333 ناصری مقدم   سیاوش  .,1,0

 000330333 ناصریان   محسن   .1,05

 330333, ناطقی   احسان  .1,06

 103330333 ناطقی   سیدمحسن  .1,00

 103330333 ناطقی  زهره  .1,08

 0580096 ناظم  محمد حسین   .1,09

 605030333 ناظم پور وزیری مریم   .3,,1

 ,,1006 ناظم دلیگانی   بهداد   .1,,1

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 103330333 نام آور  محرم   .0,,1

 5330333 نامجو   .0,,1

 00,930333 نائیج حقیقی  جعفر   .,,,1

 600330333 نبوی  بنفشه  .5,,1

 505330333 نجار تبار   .6,,1

 1303330333 نجاری  فاطمه  .0,,1

 503330333 نجفی    مریم  .8,,1

 0330333 نجفی  رضا   .9,,1

 1303330333 نجفی پور   حسنعلی   .1,53

 0303330333 نجفی محمد علی   .1,51

 809030333 نجمی زاده  لیلی   .1,50

 105330333 نحوی  فاطمه   .1,50

 5330333 نخعی  اكرم   .,1,5

 0330333 نخعی  محمدرضا  .1,55

 0330333 نراقی   كسری  .1,56

 330333, نریمانی   .1,50

 0330333 نژند فومنی   فرزاد   .1,58

 003330333 نصر   سعید   .1,59

 103330333 نصرآزادانی  پرویز  .1,63

 000330333 نصیری امینی  فرهاد   .1,61

 0530333  نظر خواه پیشخوانی  مثیم  .1,60

 003330333 نعمت زاده  محمدرضا  .1,60

 003330333 نعمتی   .,1,6

 0330333 نعمتی   شایسته   .1,65

 600333 نغمه سنج   محمدجواد  .1,66

 06303330333 نکو نظر  مصطفی  .1,60

 000030333 نمازیخواه  عمید  .1,68

 18,08330333 نمازیخواه  محمدصادق  .1,69

 0330333 نمازیخواه  وحید  .1,03

 030333, نمکشناس   جواد   .1,01

 5330333 نها   محمد   .1,00

 103330333 نهالی   محسن   .1,00

 5330333 نهاوندی  محمدرضا  .,1,0

 103330333 نوابی  تورج  .1,05

 001330333 نواده   طوبی  .1,06

 1303330333 نوبری  عبدالعظیم   .1,00

 103330333 نوحی   قربانعلی  .1,08



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 503330333 نوذری   عبدا..   .1,09

 105330333 نوذری   محمد علی  .1,83

 050333 نا نورایی    سی  .1,81

 8303330333 نورباال تفتی   احمد علی   .1,80

 1503330333 نوربخش  ایمان   .1,80

 503330333 نورمند  محمود  .,1,8

 0330333 نوروز  لیال   .1,85

 001330333 نوروزی    .1,86

 5330333 نوروزی   فرزانه   .1,80

 1505330333 نوری  مصطفی  .1,88

 303330333, نوری زاده فیروز آبادی   سمیه  .1,89

 0330333 محمدنوری عنبران    .1,93

 003330333 نوشیروانی پور   .1,91

 1330333 نوع پرست كیوان  .1,90

 000333 نوید   محمود  .1,90

 1,303330333 نوید  حمید   .,1,9

 1303330333 نیرویی   نوا   .1,95

 003330333 نیرویی  مونا   .1,96

 000,330333 نیکنامی   محمدرضا   .1,90

 103330333 نیکو بذل   مظفر  .1,98

 9330333 نیک بین   .1,99

 103130333 شاهین نیک بین    .1533

 1030333 نیک رفتار محمد آبادی  محمد تقی   .1531

 103330333 اله آبادی   عصمت   .1530

 105330333 هابیلی   .1530

 105330333 هادیان  سیدجواد   .,153

 503330333 هاشم زاده  بیت ا...  .1535

 101330333 هاشمی     .1536

 1503330333 هاشمی  سید محمد   .1530

 0005330333 هاشمی  شیما   .1538

 130333 محسن هاشمی    .1539

 8530333 هاشمی اپورواری  سیدحسن  .1513

 630333 هاشمی آرانی   محسن   .1511

 1330333 هاشمی سید حسن   .1510

 005330333 هاشمی فشاركی   شادی  .1510

 005330333 هاشمی فشاركی   شروین   .,151

 005330333 هاشمی فشاركی   نجمی   .1515

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 03005330333 هاشمی فشاركی  سیدمحمدجواد  .1516

 6330333 هاشمی ماكان   .1510

 003330333 هاشمیان  محمد   .1518

 5330333 هداوندی  محبوبه  .1519

 0030333 هدایت   .1503

 005330333 هدایت   ثمره   .1501

 105330333 هدایت   ریحانه   .1500

 1,01330333 هدایت  بهاره   .1500

 800330333 هدایت  مهدی   .,150

 503330333 هراتی    علیرضا  .1505

 0103050333 همایونی  ماشاء ا...  .1506

 503330333 همت  كوروش  .1500

 1103330333 همتی   .1508

 10003330333 همتی   حسن   .1509

 0303330333 همتی  بهاره   .1503

 1330333 همتیان دهکردی   فرزانه   .1501

 1530333 همدانی   عبدالرضا  .1500

 8503330333 هنرجو    زهرا   .1500

 003330333 هورفر   پرویز   .,150

 005330333 هوشنگ پور  .1505

 101980830 هویدا  فاطمه   .1506

 0330333 هدیه    الهیان    .1500

 5330333 واحدی  رضا   .1508

 103330333 واحدی  همایون   .1509

 0330333 واشقانی فراهانی  علی   .15,3

 101830333 واعظ زاده  سید محسن   .15,1

 530333 واقعی ایران   .15,0

 103330333 وثوقی   .15,0

 005330333 وحید زاده  روح ا...  .,,15

 105330333 وحید مقدم   زهرا   .15,5

 1103330333 وحیدی  علیرضا  .15,6

 1503330333 وحیدی  محمد رضا   .15,0

 605330333 وحیدی  مهدی   .15,8

 1303330333 ورثه مرحوم احمد علی اشتری   .15,9

 03303330333 ورثه مرحوم اسماعیل خلیلی  .1553

 1303330333 ورثه مرحوم ثریا كوچه مشکی)قزوینی(  .1551

 1303330333 ورثه مرحوم جواد قزوینی   .1550



 به بنياد خيريه سپهركمك كرده اند 8931مهرماه  تا بيست و چهارمكه از ابتداي تأسيس  حقيقي ايرانيفهرست اشخاص 

 

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 5033303330333 ی لرورثه مرحوم حاج آقا جواد فتوره چ  .1550

 1303330333 ورثه مرحوم حاج رحیم قزوینی   .,155

 1303330333 ورثه مرحوم حاج علی اكبر قزوینی   .1555

 6303330333 ورثه مرحوم حاج غفار قزوینی  .1556

 1303330333 ورثه مرحوم حاج فتحعلی قزوینی   .1550

ورثه مرحوم حاجیه خانم روحی قزوینی   .1558
 )فتوره چی لر(

5033303330333 

 1303330333 ثه مرحوم ستار قزوینی ور  .1559

 1303330333 ورثه مرحوم سعید قزوینی   .1563

 0303330333 ورثه مرحوم شمس تبریزی  .1561

 0303330333 ورثه مرحوم علی آقا جونی  .1560

 1303330333 ورثه مرحوم غالمرضا شجاع الدینی   .1560

 003330333 ورثه مرحوم مجید قائمی   .,156

 0530333 میبدیورثه مرحوم محمد آقا آخوندی نسبت   .1565

 503330333, ورثه مرحوم مرتضی بیابانی  .1566

 005330333, ورثه مرحوم مرسل طاحونی  .1560

 8101530333 ورثه مرحومه الهه اسماعیلی  .1568

ورثه مرحومه بتول پریدخت   .1569
 اشتری)قزوینی(

6303330333 

 1303330333 ورثه مرحومه بی بی سلیمی )قزوینی(  .1503

 908930333 یرزادهورثه مرحومه حاجیه بانو نصرت كث  .1501

 10303330333 ورثه مرحومه حسن و مینا كلباسی   .1500

 1303330333 ورثه مرحومه خجسته تقوی)قزوینی(  .1500

 1303330333 ورثه مرحومه رباب قزوینی   .,150

 1,906330333 ورثه مرحومه زهرا فخاری  .1505

 1303330333 ورثه مرحومه سیما رویانیان  .1506

 13503330333 ورثه مرحومه فاطمه آخوند اف  .1500

 13303330333 ورثه مرحومه فاطمه دلیریان مقدم   .1508

 1503330333 ورثه مرحومه فخری زاهدی   .1509

 1303330333 ورثه مرحومه كبری صدقیانی)قزوینی   .1583

 503330333 ورزقانی   ویدا   .1581

 0330333 وزیری  شمس الملوك  .1580

 103330333 وطنچی راد   محمد  .1580

 1303330333 وفایی   مجید  .,158

 0330333 حسین    وكیل آزاد  .1585

 103330333 وكیلی  سیروس  .1586

 0330333 ولی  علیرضا  .1580

 )ریال(اهدایی  مبلغ نام و نام خانوادگی  ردیف

 103330333 ولی پور  .1588

 0330333 ولی زاده  حسن   .1589

 1903330333 وهاب آقایی  حنانه   .1593

 8330333 وهاب زاده اتوئی   ناهید  .1591

 08303330333 ویسه  رضا   .1590

 0330333 یارم احمدی  آفرین   .1590

 503330333 یارمقدم   سعید  .,159

 000330333 یاری رسان خیرا..  .1595

 5330333 یراقچی   مریم   .1596

 00,830333 یزدانی   گیتی   .1590

 0603330333 یزدانی  جمیله  .1598

 530333, یزدانی  فاطمه   .1599

 003330333 یزدانی ورزنه   علی   .1633

 105330333 یزدی  عباس  .1631

 0303330333 یزدی زاده محمد رضا   .1630

 103330333 یزدی نژاد    سیامک   .1630

 0505550033 عقوبی  سیامک   ی  .,163

 5303330333 یوسف خان   محمدرضا  .1635

 00,330333 یوسفی  حمید   .1636

 603330333 یوسفی بختیار    اسماعیل   .1630

 101330333 یوسفیان   فاطمه   .1638

 101,30333 یونس تبار   حسین   .1639

 8000805,10000 یاوران بی نام  
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