
نام بانک صادر کننده نام صاحب کارت رقمی16شماره کارت  هدیه به ریالدوره نام مدرسه محل تحصیلنام شهرستانکد ملینام خانوادگینامردیف

1000000  متوسطهشهید زرینکالهاقلید2530370338اسلمیامیرصدرا1

1000000  متوسطهشهید احمد رحیمی اقلید  2530373418رحیمی رقیه 2

1000000  متوسطهحاج مهدیآباده2400367574موسویفاطمه سادات3

1000000  متوسطهشاهد ام ابیهاآباده2400358435سبزعلیان ریحانه 4

1000000  متوسطهدبیرستان بهار اندیشهآباده4121147596گودرزیالیانا5

1000000  متوسطهشاهد ام ابیهاآباده2400397066عباسیهانیه 6

1000000  متوسطهبهار اندیشه آباده 2400383227میرطالبی سیده سارا 7

1000000  متوسطهحضرت مریمبختگان6700064082تیرناکسمانه8

1000000  متوسطه آیت اهلل شب زنده دارجهرم2560613204صیرفی سبحان9

1000000  متوسطهدبیرستان بهاردانشجهرم2460584237شاکر جهرمینیایش10

1000000  متوسطهشاهد جهرم 2460589476کارگر فاطمه 11

1000000  متوسطهامام خمینیخرامه5480146343امیریفاطمه12

1000000  متوسطهفاطمه الزهرا سخرامه2284924689ایزدیمبینا13

1000000  متوسطهفاطمه الزهراخرامه5480166158مرادیآرمیتا14

1000000  متوسطه (ع)امام سجادعالمرودشت5150292605میرسامان15

1000000  متوسطهنرجسفراشبند2360938037ظهوری فرد اسما16

1000000  متوسطهحضرت معصومه سفراشبند6790090118خلیلیحدیث17

1000000  متوسطهشهید باهنرکازرون2360874527خدارحمیمحمدرضا18

1000000  متوسطهشهید نژادپورالر2560687471افراسیابی مائده 19

1000000  متوسطهحضرت معصومهالرستان2500641521کریمی الرستانفاطمه زهرا 20

1000000  متوسطهامام رضا1ناحبه2284654606امین صفاییزهرا21

1000000  متوسطه 2دبیرستان معلم 1ناحیه2460614381مجاهدی پورآرمیتا22

1000000  متوسطهعلوم و معارف اسالمی شهید مطهری 2ناحیه3510652967عبدالهی مهدیا23

1000000  متوسطه2معارف 2ناحیه2285032153محجوبکارن24

1000000  متوسطه2معارف 2ناحیه2284517048صالحیرضا25

1000000  متوسطهپویش3ناحیه2284423681آشوریهانیه26

1000000  متوسطههیات امنایی پویش3ناحیه5140098334جمالیمریم27

1000000  متوسطهپویش3ناحیه2460607938رحمتیانفاطمه زهرا28

1000000  متوسطهامام حسن عسکری یک3ناحیه2284928226خالقیمحدثه سادات 29



1000000  متوسطهفرشتگان4ناحیه5480178490شبانیستایش30

1500000  متوسطهبهار اندیشهآباده2400372632یوسفیمحدثه31

1500000  متوسطهعفافبیضا2360890441عباسیسمانه32

1500000  متوسطه(ع)امام رضا جهرم2460579446اسمعیلی فردمریم33

1500000  متوسطهشهید دستغیب یک2ناحیه2284000509نعمت اللهیمحمدمهدی34

1500000  متوسطهفرشتگان 4ناحیه2284845940جنگجویاسمن35

1500000  متوسطهفرشتگان4ناحیه2285033249گرامی دوستیسنا36

2500000  متوسطهظهیر امامی آباده3540255699علی پوربهناز37

2500000  متوسطهفاطمة الزهرا خرامه5480193368کشاورز آتنا38

2500000  متوسطهشاهدفسا2560591197ابراهیمی علیرضا 39

2500000  متوسطهشهید محسن پور کازرون2360872095گیتی راد مهدی40

2500000  متوسطهپویش3ناحیه2284512046مهرپورزهرا41

2500000  متوسطهمدرسه فرشتگان4ناحیه2284675646برزگرغزل42

2500000  متوسطهشاهد ام ابیهاآباده2400392595تقی مالییفاطمه43

2500000  متوسطهحضرت مریمبختگان6700066042قره قانیزهرا44

2500000  متوسطهشاهدجهرم2460502370گچ کاران زهرا45

2500000  متوسطهمدرسه شهید نژادپور کوردهالرستان2500681955کارکنمریم46

2500000  متوسطهخسرو آصف 2ناحیه2284984657دهقان علیرضا 47

2500000  متوسطهحاج قاسم الگونه3ناحیه2284341128خواجه احمدی حدیث48

1000000اول ابتدایینیایشاشکنان6780081965محمدپور حمیدرضا 49

1000000اول ابتداییشهیدحسن پورپاسارگاد2421565391مهدوی نسبمطهره50

1000000اول ابتداییفرهنگیانخرامه5480244841علیاییمحمد طاها51

1000000اول ابتداییشهید منادیان شاهدداراب6540332858جعفریزهرا52

1000000اول ابتداییمدرسه شهداششده2560916126پیری امیرحاجلوامیرمحمد 53

1000000اول ابتداییوهاب تهمتنشیبکوه2560907224مقتدرییگانه54

1000000اول ابتداییشهداءعالمرودشت5150367125میر نسبحسین 55

1000000اول ابتداییمهرگانفسا2560904111بحرینی فاطمه 56

1000000اول ابتدایی2روزبهفیروزآباد2440937541پورزارعیفاطمه57

1000000اول ابتداییحاج محمدمهدی رفانکازرون2286951802جعفرییسنا58

1000000اول ابتداییعلویکوهچنار2380830851محمدیسید عماد رضا59



1000000اول ابتداییمهر سلیمی گراش6560153320ستودهمحسن60

1000000اول ابتداییمحمد حسن رجائیالر2500869131راستگوحانیه61

1000000اول ابتداییشهید حمید کریمی 1ناحیه2286966427بی طرف نوبندگانی ریحانه 62

1000000اول ابتدایی1شهید محمد حسین بخرد3ناحیه2286795487حسینیفاطمه63

1500000اول ابتداییشاهد فرزاد بنی زمانیالرستان2500850951میرشکاران محمدسام 64

1500000اول ابتداییرازی4ناحیه2286928762روستا محمد مهدی 65

2500000اول ابتداییدبستان سلطانیانجهرم2287008111زارعیان جهرمیعبدالصالح 66

2500000اول ابتداییدبستان دکتر امیرزاده اصلکازرون2361179660صنعتیسبحان67

1000000اول ابتداییشهید اصغر ابراهیمیارسنجان6480153987زرین مومیعاد68

1000000دوم ابتداییمهندس صفرپور3ناحیه2286395314میرزایی دهنوینیما69

1000000دوم ابتداییشیخ جعفر روستاارسنجان2286594895زاهدیان نژادامیر رضا70

1000000دوم ابتداییشاهد شهید شریفیاقلید2530445672مسعودیامیر حسین 71

1000000دوم ابتداییفرهنگیانآباده2400478902حیدری معصومه 72

1000000دوم ابتداییشهید آیتبوانات5130196831هاشمیساناز73

1000000دوم ابتداییشهید کمینیپاسارگاد6650117374استقامتامیر حسین 74

1000000دوم ابتداییسلطانیانجهرم2286587124رحمانیان کوشککیمحمد 75

1000000دوم ابتداییدبستان فرهنگیان پسرخرامه5480236016امیریامیر حسین76

1000000دوم ابتداییآموزشگاه ابوذر الغرخنج7230099072شکریهلنا77

1000000دوم ابتداییمدرسه کوثرزرین دشت6540314701ظهوری نرجس خاتون78

1000000دوم ابتداییامینفسا2460775891زینلیسجاد79

1000000دوم ابتدایی2روزبه فیروزآباد 2440902284مظفریفاطمه80

1000000دوم ابتداییمهر سلیمی گراش6560136477راهپیماامیرعباس 81

1000000دوم ابتداییعالمه بحر العلومالمرد5150355437سیفاییمسعود82

1000000دوم ابتداییشهیدحمیدکریمی1ناحیه2286501947مقدممونا83

1000000دوم ابتداییشهدای کوی ازادگان4ناحیه2286560277عبدالهیامیرحسین 84

1500000دوم ابتداییام البنینعالمرودشت5150361844هاشمیزهرا85

1500000دوم ابتداییدبستان شهید قدسیکازرون2361167662حیدریابوالفضل 86

2500000دوم ابتداییهاشمی زادهالرستان2500841936اقبالآتنا 87

2500000دوم ابتداییشهید محمد پرند2ناحیه2286640823دهقانی زادهنازنین زهرا88

1000000سوم ابتدایی شاهد سردار شهید احمد خادمی ارسنجان 6480144414زارعی زهرا89



1000000سوم ابتداییهدایتاستهبان2520292016ماهکآیه90

1000000سوم ابتداییشکوفه های دانش بوانات 5130195108سلیمی مطهره 91

1000000سوم ابتداییتمدن سازانپاسارگاد6650113905کریمی علیرضا 92

1000000سوم ابتداییدبستان انقالبخرامه5489930985رحیمیمحمد طاها 93

1000000سوم ابتداییشهداعالمرودشت5150343862حسن زاده علیرضا 94

1000000سوم ابتداییسبحان فسا2560847566آرامش نیاعلی95

1000000سوم ابتدایی2  روزبه فیروزاباد2440869430رستمیمهدیه96

1000000سوم ابتداییسلمان فارسیکازرون2361118009غالمیمونا97

1000000سوم ابتداییشهید جوکارکوار6830219434رحیمیرضا98

1000000سوم ابتداییحدادنژادالر2500796558سیاحعلی99

1000000سوم ابتدایی1فرهنگ 2ناحیه2286146063عبدالهی وانیا100

1000000سوم ابتدایی1شهید محمد حسن بخیر 3ناحیه2286273642زارعیان آبده گاهیروژان101

1500000سوم ابتداییشهید احقاقجهرم2286264491فاتح نیافربد102

2500000سوم ابتداییسید احمد خمینی  4ناحیه2286100284رادفررضا 103

2500000سوم ابتداییسلطانیانجهرم2460738692جهان مهینمحمد104

1000000چهارم ابتدایی 2شهدای فرهنگی استهبان 2285816197میرزایی فاطمه 105

1000000چهارم ابتداییشاهد باقرالعلومآباده2400454019نعمت اللهیمحمد حسن106

1000000چهارم ابتداییمدرسه شکوفه های دانشبوانات5130183606 همتی زینب107

1000000چهارم ابتداییشهیدان قربانی و پورعسکریپاسارگاد6650109282موسوی یارمریم السادات 108

1000000چهارم ابتداییشهید باقری عالمرودشت5150326690نهفته دلمریم 109

1000000چهارم ابتداییتمدن سازان فراشبند2285997140غضنفری ریحانه 110

1000000چهارم ابتداییبنت الهدی صدرفسا2560818957بردبارزهرا111

1000000چهارم ابتداییبهارآزادیکازرون2361057921بحرانیان کازرونیالهه 112

1000000چهارم ابتداییمدرسه پاکزاد گراش6560135462فرجیمریم113

1000000چهارم ابتداییشهدای فرهنگیالرستان2500784290محمودزاده جهرمی زهرا114

1000000چهارم ابتدایی2شهید میرابیمرودشت2421439108شادیمحمد115

1000000چهارم ابتدایی 2مالصدرا2ناحیه2285990189قربان نازنین زهرا 116

1000000چهارم ابتدایی6معارف 3ناحیه2550385721علی مردانیپارمیدا117

1500000چهارم ابتداییستایشجهرم2460715145پاسستایش118

1500000چهارم ابتدایی2فردوسی 4ناحیه2285911343قاسمی دشتکیعرشیا119



2500000چهارم ابتداییدبستان احمد علی فیض یک1ناحیه2286027749صفریمارال120

2500000چهارم ابتداییطلوع مهرداراب6540298706جعفرینگین121

1000000پنجم ابتداییشهید احقاق جهرم2460680767شفیعی فاطمه 122

1000000پنجم ابتداییشهدای فرهنگی الر2500760200راستی الریفاطمه 123

1000000پنجم ابتداییشاهد باقر العلومآباده2400437750کسرائیامیرحسین124

1000000پنجم ابتداییشهیدان قربانی و پور عسکرپاسارگاد2421382467استواری فائزه 125

1000000پنجم ابتداییفرهنگیان پسرانهخرامه2285761732کشاورزیامیرعلی126

1000000پنجم ابتداییشهید حاج قاسم سلیمانی زرقان 2285714602صاحبان حلما 127

1000000پنجم ابتداییشهیدباقریعالمرودشت5150315346محمدپورامیرمحمد128

1000000پنجم ابتداییبنت الهدی صدر فسا2560767643اسکندرپورنازنین129

1000000پنجم ابتداییمدرسه ابتدایی امام علی عکازرون2361028387ورعنیما130

1000000پنجم ابتداییدبستان شهدای فرهنگی الر2500749584غیرتمند نازنین زهرا 131

1000000پنجم ابتداییشاهد فرزاد بنی زمانالرستان2500754847اسدی الریمحمد132

1000000پنجم ابتدایی2امام هادی 1ناحیه2285529597مهدوی یارامیر علی 133

1000000پنجم ابتداییدخترانه علوم پزشکی شیراز  2ناحیه2440820911رحمانی پور حنانه 134

1000000پنجم ابتداییشاهد حیات3ناحیه2285547137حقیقیعلی 135

1000000پنجم ابتدایی2سید ایمان حسینی 4ناحیه2285641532زارعیمحمدمتین136

1500000پنجم ابتداییدبستان شهید مجید فالحیسروستان5140119064بیژنییسنا137

1500000پنجم ابتدایینورالهدیکازرون2361024063دهقانیحسنا138

2500000پنجم ابتداییامید فردا یکجهرم2460695764ابوئیان جهرمیامیر عباس 139

1000000پنجم ابتدایی2شهید قاسم سلیمانی 4ناحیه 2285626525بذرافشانمحمدطاها140

2500000پنجم ابتداییسنگبربوانات5130178289شبانیرقیه 141

1000000ششم ابتداییشهید حاج قاسم سلیمانیاستهبان2520262788فقیهیزهرا142

1000000ششم ابتداییفاطمیهآباده2285275498گردان اسفیانینازنین زهرا143

1000000ششم ابتداییولیعصردخترانهبوانات5130171810همتینازنین زهرا144

1000000ششم ابتداییشهیدان قربانی وپورعسکری  پاسارگاد6650096202باقریحدیث 145

1000000ششم ابتدایی2قائم مقامجهرم2460663900مشتاقیامیرعلی146

1000000ششم ابتداییمدرسه فرهنگیان پسرانهخرامه5480197509بذرافکنابوالفضل 147

1000000ششم ابتداییزینبیهخنج2285256574مرادی جیحونیفاطمه 148

1000000ششم ابتدایی(س)حضرت رقیهشیبکوه6730080310بناءمبینا149



1000000ششم ابتداییام کلثومعالمرودشت5150299571فضلیکوثر150

1000000ششم ابتداییسید عبداهلل شاه امیریکازرون2360991590خلیلی زادهمهدی 151

1000000ششم ابتداییدبستان نجف پناهالرستان2500722465خائفیطاها152

1000000ششم ابتداییشهید بهرام کاووسیمرودشت 2421305519چراغی سارا153

1000000ششم ابتدایی2دکتر حسابی 1ناحیه3770428161زمانیسیده نسترن154

1000000ششم ابتدایی6معارف3ناحیه2285318235رسولی حقیقیهانیا155

1000000ششم ابتدایی1شهدای ارتش 4ناحیه2285453590رحیمیمنا156

1000000ششم ابتداییمدرسه فرزانه4ناحیه2285412606دبیریسیده ستایش157

1500000ششم ابتداییشهید نبیئیفسا2560744325فتاحیزهرا158

1500000ششم ابتداییدکتر حسابی2ناحیه2285189044جعفری ناهیج ابادیماهان159

2500000ششم ابتداییمهندس لطیفیخفر2460669781مردانیمبینا160

2500000ششم ابتداییشهید منصور محبوبیجهرم2460653972 صحرائیان محمد 161


