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تا اًذٍّ فشاّاى تا خثش ؽذین، تاًْ عالوتاج کالًتشی )جضًی(، هادس تیژى جضًی، اص سُثشاى صاحة ًام فذائیاى خلك ّ 
 تِوي، دس تِشاى دسگزؽتَ اعت. ۲۲خْاُش صًذٍ یاداى، هٌْچِش ّ هؾعْف ) ععیذ( کالًتشی، دس سّص ؽٌثَ 

 

تاًْ عالوتاج کالًتشی دس ؽواس صًاى پیؾشّئی تْد کَ عالِا تشای گغتشػ ّ استما آگاُی صًاى ایشاى هثاسصٍ ًوْد ّ دس 
ایي ساٍ ُن دس حکْهت ؽاٍ ّ ُن دس سژین جوِْسی اعالهی تَ صًذاى افتاد. اّ دس ؽواس صًاًی تْد کَ تشای دادخْاُی 

اعی دس صًذاى ُای سژین ؽاٌُؾاُی، تَ ًِادُای دهْکشاتیک ّ علیَ ؽکٌجَ ّ آصاس ّ حثظ ّ اعذام صًذاًیاى عی
خْسؽیذی، پغشػ تیژى  ۴۵۳۱فشّسدیي هاٍ  ۴۱حمْق تؾشی، ؽکایت تشدًذ. تاصجْیاى ّ کاسگضاساى عاّاک ؽاٍ دس 

هثاسص صًذاًی دیگش، کَ دس حال عپشی کشدى هحکْهیت خْد دس صًذاى تْدًذ، تذّى ُیچ تاصپشعی ّ  ۸جضًی سا ُوشاٍ 

 اکوَ ای، دعت تغتَ دس تپَ ُای صًذاى اّیي تَ گلْلَ تغتٌذ.هح
 

پظ اص جٌایت عاّاک، تاًْ عالوتاج کالًتشی دس اًذٍّ فشصًذػ تیژى جضًی ّ تشادسػ هؾعْف)ععیذ( کالًتشی، تالػ 
یَ ُای افؾاگشاًَ ی خْد سا علیَ دعتگاٍ ؽکٌجَ سژین ؽاٍ، گغتشدٍ تش کشد. اّ دس سژین جوِْسی اعالهی ًیض، عل

ؽکٌجَ ّ حثظ ّ اعذام صًذاًیاى عیاعی، دس کٌاس ّ ُوشاٍ خاًْادٍ صًذاًیاى عیاعی تْد، تَ صًذاى افتاد اها تش عِذ 
 خْد اعتْاس ایغتاد.

 

دسگزؽت تاًْ عالوتاج کالًتشی سا تَ خاًْادٍ ّ تغتگاى اّ ّ تَ خاًْادٍ صًذاًیاى عیاعی، تغلیت هی گْئین ّ خْد سا 
 داًین. دس ایي اًذٍّ ؽشیک هی

 
سضا اکشهی، اصغش خشعٌذ، ایشاًذّخت اًصاسی، فشیثا ثاتت، اتشاُین آّخ، حغي حغام، ؽِشصاد چگٌی، هٌصْس 

اًصاسی، ژیٌْط پضؽگی، پشّیض ًْیذی، ًاصش سحین خاًی، فشصاًَ عظیوی، هغعْد فتحی، هغعْد ًمشٍ کاس، فشدّط 

کشیوی، فاطی ؽوظ کُْي، ؽِال جوؾیذی، حجت کغشائیاى، عِیال گلؾاُی، حغي گلؾاُی، تِضاد 
ُْؽیاس، اکثش عْسی، ًاُیذ جعفشپْس، ًاصش لاضی صادٍ، سضا دلتی، علی ؽوظ، عیاهک صًذ، فلْس جاّیذ، اعفٌذ 

جاّیذ، ، تیژى ععیذپْس، ُذایت علطاًضادٍ، ًاُیذ ًاظوی، تِشّص عاسفی، تِشّص فشُاًی، ایشج حیذسی، عِشاب 
عفش هغعْدی، هشین عطْت، هِذی فتاپْس، احوذ فشُادی، ًاصش هِاجش، هثؾشی، ؽاُْ حغیٌی، هِشاى اعظوی، ج

ثشیا علیوحوذی، ًاصش پاکذاهي، تالش هْهٌی، فشٌُگ لاعوی، فشُاد ًعواًی، علی عتذالی، حغي عضیضی، ؽواء 
هشین  تیژى صادٍ، جْاد اعکْئی، اکثش عیف، فشخ ًگِذاس، تِشّص عاسفی، صسی تاثشیاى، فشُوٌذ سکٌی، اعواعیل ختائی،

تاساًی، ًغین خاکغاس، هحوذ جاللی، فشیذٍ حماًی، اهیش هوثیٌی، حغي جعفشی، کاهثیض فاسّلی، ًیٌا حمی، تالش 

هشتضْی، ضشغام هحوْدی، علی اضغش علیوی، عِیال عتاسی، عثاط علیوی، ؽِشًاص ؽِشیضاد، عشّس 
یذ طاُشی پْس، هجیذ عثذالشحین علیوحوذی، سعْل آرس ًْػ، ّجیَ لاعوی، ؽِشام لٌثشی، هجیذ کیاًضاد، جوؾ

پْس، تْساى داًا، هِشداد تاتاعلی، ؽیذا ًثْی، حواد ؽیثاًی، کاظن کشدّاًی، هشضیَ داًؼ، عیشّط کغشائیاى، رتیح 
هْعْی، هِذی اخْاى، هصطفی هذًی، هحوْد تٌِام، هجیذ عیادت، تِشّص خغشّی، تِشّص هعظوی، تِشّص خلیك، 

ٍ تشادساى، اصغش ایضدی، عطا هحغٌی، ًغشیي علواى هظفش، سئْف کعثی، علی خاطشٍ هعیٌی، سحواى عاکی، هٌیش

کشیوی، اکثش هیشجاًی، حویذ پْسلاعوی، تمی سّصتَ، تِشًگ آتکٌاسی، ًاصش جُْشی، حؾوت هحغٌی، فشج آلیاسی، 
اؽکاى، هشضیَ تالش اتشاُین صادٍ، حویذ جِاًثخؼ، آسػ کواًگش، تاًْ اعکٌذاًی، لادس اعکٌذاًی، علی ًذیوی، فشیذ 

داًؼ، عیشّط کغشائیاى، پْساى اًصاسی، ًغاى اًصاسی، هجیذ داساب تیگی، حغیي ًمی پْس، علی دهاًّذی، یاّس 
اعتواد، ّیذا ُْؽیاس، عیاهک جِاًثخؼ، فشاهشص داّس، ُویال ًیغگیلی، ًغشیي اتشاُین صادٍ، فخشی رسؽگَ، هحوذ 

یا، تْساى ُوتی، هشین هتیي دفتشی، ُذایت هتیي دفتشی، اکشم اعظوی، تیژى الذعی، علی هختاسی، هٌْچِش همصْدً
 کُْغاسی هشًذ، جوؾیذ هِش، هجیذ صستخؼ، ایشج ًیشی، حویذ سیاحی، هِذی پشّیض، ًادس عصاسٍ، فاطوَ یْسچی

 

 


