
از  یریشگیبخاطر پ انیزندان یخواهان آزاد یاجتماع نیاز هزار نفر از فعال شیب

 کرونا شدند یماریآنها به ب یابتال

 

 انیم نی. اما در استیدر جامعه در امان ن یدر حال گسترش است. کس یجد اریکرونا بس یماریب وعیش

فرزندان  نیاز بهتر یادیقرار دارند. تعداد ز ییباال اریکشور در خطر بس یمحبوس در زندانها انیزندان

 زندانها محبوس هستند. نیدر ا یاسیکشور به اتهامات س نیا

 

نفر  کیکشور  یاز زندانها یدر زندانها اگر در هر بند یو پزشک یبه عدم وجود امکانات بهداشت باتوجه

 .شودیبدل م انیکرونا مبتال گردد آن زندان به قتلگاه زندان روسیبه و

 

و عدم  طیکردن مح یجهت ضدعفون یاقدام چگونهیبر عدم انجام ه یکه از داخل زندانها مبن یاخبار

و کل جامعه را به  انیزندان یخانواده ها رسدیاز زندانها م رونیبه ب یبه مواد بهداشت انیزندان یدسترس

 شدت نگران کرده است.

 

 ییتوانا چگونهیه یماریاز ابتال به ب یریشگیپ یاسارت، برا طیدر شرا انیاست که زندان نیا تیواقع

 نیتماماً با مسئول انیحفظ سالمت زندان تیجهت مسئول نیندارند به هم شیحفاظت از سالمت خو یبرا

 است. ییقضا

 

درخواست آنها، قاطعانه از قوه  دییو در تأ انیهمگام با خانواده زندان ریما امضا کنندگان ز نرویا از

دوران  انیتا پا یقبول مرخص ایو  انیزندان یکه نسبت به آزاد میخواه یمرتبط م یو نهادها هیقضائ

 .ندیبحران اقدام نما

 

 ثیش-یمحمد نیپرو-خداجو  دیناه-زاده  میآرش عظ-زاده  میعظ اشاری-پور  میرح اکرم 

-ساعد پناه  فیشر- یخیفرهاد ش-یجواد نینسر-ایمظفر صالح ن- یخسرویفواد ک- یامان

فرهاد -یچتان بیط-یلطف هللا احمد- یمیزاهد سل-یگیب نهیاد- یقربان دریح- یحسن قربان

 رضایعل-یفیلط نیهاوژ- فهیشر نیارم- یمیکر قیرف-یهاد دهللای-حسن کمانگر - یچتان

 شایان-یفرح حاتم- یصمد یدی- یواله زمان-یفتح لوفرین-عرفان کهزاد-یرحمان لیجل-فهیشر

- یساالر غفار- یمراد الیشک- یسنور صمد- یمانیرحمان سل- یمانیسل یهاد-یاسد اله

 یاحمد نیفخرالد -یقل ریام ریام-ینچم ریام- نهیاد رضایعل- یمومن ساعد- یعمران غفار



کاوه -فرهاد گل نما-ینادر قربان-فکور اریکام-یجبار قادر-یچتان اریهوش- یسوادکوه

 دیام -عبد خدا دایش- یقنوات لیاسماع-یشاکر نیحس-زاده  وسفیلونا -یغفار یمهد- یاحمد

 نیاسر- یبهاره زند-ینیحس مهیرح-راد منش  مایس-ینیام رشیه- یحامداحمد- ییمال

سالم -یشورش رحمت- یلیارسالن وک- یپوران رحمان-یمیکر نیریش- یزند یهاد-رادمنش 

- یافاق شکور- یاحترام شکور-رضا صداقت -یرحمان لیخل-یقاسم هراس- یخالد

- یزیزشهرام ع- یمحمد دهیفر-نیپرو لیجل- یسلطان اباد ثمیم-یمانیاکوسلید-یخسرواشنا

- یکرم وانیس-یمانیخانمه سل- انیوااحمدیه- یمانیرسلرزگا-یمانیکمال سل-یمانیجمال سل

-بهرام مقدم- یخالد رکویش- یبهمن کرم- یجوهر چ دهیوح -یکرم روانیس- یخبات کرم

- یشاهرخ محمد- ینیارام ام- یمیحک قیفا- یارستمیثر-بهروزمقدم -زاده  وسفیلونا 

 عیبد- یسیداله مرآدوی-  یمحمد یعل- یمانیسل نیفخراالد-  یمانیبهمن سل- یجبارمحمد

 وایش-گانهیرهام -یبداق ریپ رادیه- یعسل محمد- یفرهاد فرهاد- یمحمد لیجم- یسیمرادو

خبات -افشار  یعل-افشار  مینس- یزیعز هیمرض-یزمان اریهوش-یزمان دیام-زاده  یموس

سلطان  ریجهانگ- یرزایاوات م- یمانیجبارسل- یدیبرهان حم- یامجد رشیه- یفرهاد

انار - کزادین لیکائیم-  یاشکان رحمت- یمانیسل وانی،کیاتش ،خالدیاباد درسلطانیح- یاباد

ارش - کزادین وانیک-یارسطو احمد-یاحمد نیحس- یطاهر احمد-یاحمد نیحس- یاحمد

 - انیصریعثمان ق-یصالح زیپرو- انیصریمحمد ق- انیدیمج دهیوح-انیدیمج الیسه-انیصریق

- یمختار صالح- یصالح زیپرو- یصالح الیناز-یفیطساالر ل- یکمال ایمار-یشبنم اشور

مهران - اتیحسام ب-ییاقا دهیفر- ییاقا دیام-ییاقا میمر-ییبهار اقا-ییاقا بایفر- انیصریآفاق ق

 -تبار  یمسعودنادر-تبار  ینادر یخانعل-ینیحس دیزیبا-ینیرئوف حس- ینیحس

-اشکان دلشاد -یجالل ییحی-ینیحس مانیپ- ینیلقمان حس-یقنبر عیمحمد شف- یحسن قنبر-

محمد - ینیشاپور حس-نجف زاده  وسفی-یاریحسن سم-یاجالل دیسع-یاحمد رضایعل

خسرو -یمیپرستو سل- یافشار نیریش-یفرزاد حسن-یخالد طاووس- انیدیمج دیمج-ییبابا

 مانینر-یمستانه غفار-یلطف رایسم-یاذر کنج-موحد نیشرو-ترانه موحد-ییقاسم بابا-یمهتد

 قیشقا-ییخدا میمر-یدیتوح لیجل-یینسترن خدا-یشفاعت دیام رایحم- نیسهراب مت-یعقوبی

الهام - یفخر یمهد-یپناه ریمش مهیرح- مانیشاهرخ نر-ییاقا ژهیمن-یقادر لطف- یبهزاد

 -یصالح

سامان -یرودبار رجیا-پور  میرف رحعا-یسیارزو مرادو-سامان قادر نژاد -یبهرام امام

-یافسانه قربان-یمحسن محمد-ینگار مسعود-یلیاسماع هیفوز-پور میعارف رح-یرحمان

 فیس- یزیعادل عز-یانور قربان- یکاوه محمد-یفرشاد شاد- یجعفر شاد- کیکوئ ایپور

فاتح -یزیعادل عز-یزیفرزاد عز-یشاپور روسیس- یسیوعطاله -یاحمد رحمان- یهللا شاد

مسعود - یقناد دیفر- یمحمد زدانی-یوزیعبدهللا - یمحمد قربان-یعبدهللا قربان- یروحان



 عیبد-یمهناز نور-نیمت یهاد-محمد فراست - یسحر ناز عمران- انیفرهنگ مانیپ- یقناد

 دهیفر-یمروت یسور-یرشهناز قنب-یجمال مروت-یرسول یمهد-یفیشر نینشم-اقازاده 

-یسهراب فرهاد-یوسفی میمر-یوسفی ایثر-یجالل شوق-یمحمد یهست-یبهرام نور-یشجاع

 ریام-یفاطمه اسد-ییزهرا محمد رضا-فاطمه زارع-یافاق مصطف-ینور بایفر-یشوق نینسر

شهرزاد -قاسم زاده  زیعز- یمیسل نیپرو- یساره برکات- یگیب یمرادعل بیحب-زاده ینب

اکرم - یاریاسفند نیپرو- انیطناز کالهچ-فاطمه محرر- یگیب یمراد عل هکاو- یریقد

- یموسو نبی-اصل فالح نایت-یاکرم رمضان-یمعصومه اجالل-سوسن وانیک- یرمضان

 ستهیشا-ینوشاد یپر-یریش الیژ- یمصطف وایش-ییچنور اقا-ییاقا سایپر-انیمیفاطمه کر

محمد - یریحر نیالو-ینرگس زارع-یبیرگلنار ق- رانمهریا دیفرش-پور دیسارا رش-دژبند 

 -یمولود

-هوشفر رهیمن-محست تکرلو-یلنگرود دیمج-اعتضاد  ترایم-یزهرا اقا جان-یدیسادات شه ه

 رضایعل-یدربند بایفر-یبهناز لطف-یسحر احمد-اضیزهرا ف-یزدیا یعل-یفرنوش احمد

-فاطمه اسانلو-فرشته اسانلو-صدرزاده میمر-یزهره طراوت-یانیک ریام دهیسع-یزدانی

 اسمنی-یگل گز یعل-نیداووددف-نیاعظم دف-اسانلو نرمضا-ملوک اسانلو-منصوره اسانلو

اولدوز -اکرم مصباح-بایزهرا شک-یجبار یمهد-جالل مدبر دیس-ینیزهره مع-یانیک ریام

 بیحب-یازاد ژهیمن-زادهیمهد نیحس-یرضا اسر-احترام عبدوس- ریپاک ضم جهیخد-یهاشم

-فرحبخش مهمعصو-یطاهر رهین- گانیفرزانه شا-یفرخنده جعفر-یاحمد یزر-یزیعز

 زهرا حقگو-ترانه راد

 بتیه-یرینص زیعز-یانیمحمود ک-یریمحمد بص-پوریاشکان برف-یاحمد مراد-یگیب رحمان

 مانیپ-یفرحان مانیا-انیپور ک انوشیک-یاثیغالم غ-یاحیداوود ر-یترک روزیف-یاله ترک

- یاقدم دیام-یباقر نهیسک-یباقر دالهی-سالم  مانیپ-زاده  میعظ الیل-یالهام رسول-یراتیشج

- یخالد لطف- یصابر صفر-یسرور سالم-یاسد اله یتیگ-ینیسمانه عابد-یمیجعفر ابراه

 وبیا-هما رئوف -یماهان زند-یسرور زند-یفیعباس لط-یزیعز ایرو-اسد زاده  منیه

 لوفرین-یگودرز ونیهما-راستگو  ماین-یواف رهیمن-یمحمد رفتار- انیشا دیسع-یمحمد

 زیگلر-یزمان وایه-نژاد  عقوبی دیمج- ونی یپرستو نب-یباقر یمان-یصبور ایرو-یشفاه

اصغر -ینیساالر حس انیرو یرضا پر-یلیوک انوشیک-یبهاره سالک-یرزگار زمان-یجاریتال

 تایاز ینیطلعت حس-ینیکامل حس- یموریت ونسی-ینیآزاد حس- یمفتاح دیسع- انیرو یپر

-ینیکژال حس-یفاطمه باران-ینیفواد حس- ینیفرهاد حس-یحسن نینرم-ینیام قیتوف-یخیش

-ینیحامد حس- یمیکاوه کر- ینیحس رانیا-یطاها شاهمراد-ینیسر گل حس- یاحمد وهکا

-فرزانه کمانگر -یسهراب لیخل-یخضر ریاشرف پ- ینیام میابراه- یعدنان فتح-ینیام لیخل

-یعطااله صارم- یمهرنوش مهدو-یرستم نینرم-یپدرام نادر- یحامد جالل-ییعسکر خدا



-یقطب هیفوز-اشنا  الیسه- نیمت ایفار-ییرستم بابا-ینیاسد مشک-یشوق ماین-یدیحسن خورش

ستاره -یقربان رهیمن-یقربان ایثر-ینور یموس-یقربان نیحس-رامان ساعد-یبهاره حسن

واحد - یمردوخ یمرتض- یمحمد حسن قربان-پور  نیحس رهیحر-یفاطمه قربان-یجالل

عرفان - یخیش دیسع-یقربان دهیفر- یرحمان رحمت-یبرهان قربان-یصالح زمان-یقربان

 اریزان-یقربان ایسون-یخیش ستهیشا-یقربان ثمیم-یقربان جهیخد-نژاد  کین مانیپ-یقربان

-یگالله قربان-ینیام لیخل-ینیحسن حس- یگیب یاشرف مراد عل-نژاد  کین میابراه- یقربان

 یعل-یقربان سیادر-یزهرا قربان-یرحمان وانیک-یشامل نیرام-یجعفر امان-یقربان اسیال

 وانیک-یدیبهروز فر-گو  نیحس دیوح-بهمنش اریماز-یقربان وایه-یقربان وایش-یرحمت

 الیسه-یپروانه جوانمرد-یفاطمه قربان- یمیند الیل-یقربان نیفرد-یحامد امان- یشامل

فرح -یسهام وایه-یانتظار میکر-پور فاضل یهاد-منش یمیحامد فه-آرمنده  روسیس-یقربان

-الهام وثوق-تبار   یفخر-ینیمع زالهیعز-ینیمع هیفوز-ینیفرزانه مع-ینیپدرام مع-ایقادر ن

اسد - یفروغ بیحب- یافتخار دیفر-یاسد هللا مودت-یاقاجان رهیمن-یشوق دیحم-اورزه ژهیمن

طناز -یصادق قباد-یکوروش قباد-نیمهربانو مت-یفیشر یهاد-یلیهوشمند خل-یخرم

-یعاطفه خرسند-یخرسند وایه-ییطباطبا تیهدا-ینسترن فرخ-شفاعت دیام نینسر-یعباد

قادر -یفرهاد نیمع-یفرهاد نیریش-یمهناز مراد-اشکان کاوه-یریقد میمر-یشکوفه حسن

محمد -یحاجعل نیمیس-یعرفان احمد-یاحمد نیفرد-یفرزاد اظهر-یدریح ناصر-یشفاعت

 رضایهمسر عل تایاز-عطوفت نیهمسر روئ دریزارع پور ح هیرق-یراحله راحم-یصادق

-یامام یمجتب-یمیزهرا رح- انیزدیا میمر-یمادر نرگس محمد ازرگانعذرا ب-پور  یگل

فرهاد -یرضا سهراب دیحم-یاندر نیریش-یفرخ طهماسب-ینادر پورمحمد-یبیطاهر خط

مهران -یاحیرسول ر-یشکار ریام بیط-بهناز اقا زاده-شهروز بهکوش-یقاسم تهران-وریکد

 یبراتعل-یطعام ومرثیک-شهیمهران ت- یوسفیبهار -هاشم قداست-یاریترانه شهر-یمیند

-یمکوند الیژ-یذات اوری-ییاحسان رضا-ییرضا دیسع-حسن نورزاد - شهیبهزاد ت-یقاسم

-یمحترم زمان-مرادنژاد بیط-ییاقا ریبش-نیشرف الد یصغر-یموسو یکبر-یزهرا اذعان

-یقادر وایش-یشاهرخ قادر-یسبز عل یشاد-یاثیغ دریح-مروت یمصطف-نژاد  کیصالح ن

احسان -یینوا یمجتب-یصداقت نایال-یهاجر رسول- یافسانه نور-یکرامت یهاد-مپوریندافسانه 

انوشه -شهرام قداست-یمحبت لطف-یلطف وایش- یآذرلطف-یکاظم لطف-کوشا دینو-یچراغ

-یزهره قاسم- بیفرح اد-مپوریسارا ند-یفتاح نینازن-یبیخط یمهر-یبیمهرداد خط-یمراد

-یمحب دیناه-یصبحان عقوبی-یصادق صبحان-حورا مهر پرور-یخاور جواد-نورا متاپور

 فهینظ-کمانگر اراسته -یصارم لیجل-انیخلوت یمهد-یثروت زیشورانگ-یترانه ثروت

 نیشرو-رستم پور بایفر- یحسن محمد-رنجبر  وبیا-یمانیحشمت ا-یذوق یعل-یقهرمان

-یرزگار زمان-یزانکو محمد رضا- نیترانه مع-یفرهاد یغالمعل-یصدرا توران-رستم پور

 یخانیشهاب ول-یسرهنگ تایاناه-یقادر نیاو-یخبات زارع-یمحمد زارع-یلیوک انوشیک



 اکویچ-یاکو محمد رضا-یجاریتال منیه-یجاریغزال تال-کامل رایحم-زادهیغزال عل-یچگن

-محمد کرد-یفاطمه بهمن-بهمن پور  نینسر-رانوندیمهرزاد ب-یدیمحمد حم-یمحمد رضا

 عقوبی-اهپوریسارا س-انیمنصوره عرفان-رشکاریم دیوح-انزادگ ریاصغر ام- ریخ الیژ

 یعل-یهاشم رینرگس م-ییمحسن رضا-زاده نالیمسعود ز-پور  انیفرزانه ناظر-یزدانی

 یمصطف-اخوان  رجیا-یمهسا احمد-یخالق سایپر-ییصادق رضا-درود  هیمرض-یسلطان

-یسارا صلوات-تارا محبت-یسهراب هیشوق-ییاصغر بابا-دهیپوران پناه- یریام موریت-یداداش

 الیژ-یباسشرافت ع-یحسن عباس-مباشر نایت-مباشر ایرو-یافسانه زمان-یجاریعبداله تال

-شهروز هاشم زاده-یبرهان قاسم- یعرفان خلق-یخلق مانینر- زیهاشم نبات ر-زینبات ر

 -یحورا فرهاد- یپدرام محمد-یمحمد اسری-ینور وانیپشت-بهزاد کمانگر-یعبداله قاسم

هوشمند -یمنور عباس-یشبنم عباس- یارزو عباس- یتوران نیاسی-یستاره محسن- یفرهاد فه

افسانه -یگلریروناک ب-یگیب میکر میمر-یدائم نیحس-یدائم سهیان-افراشته یهاد-یغالم

-یتورج گورکان-یمحسن عمران-حق شناس میمر-زحمتکش یمحمد عل-یمراد میمر-یگلریب

 لیسه-یاکرم محمد-یامنه محمد-زاده  میعظ سانهاف-یجشن اباد یلیالرضا جل یموس

-یزهره بهمع-سروش راد -نگار رهبر زارع-رستگار نایم-اتیپرستو ب-لواریپ نایمل-یمحمد

سرور -رانوندیبرزو ب-یسهراب فرهاد-روشن زاده  نیپارم-عباسپور هیاس- نانلویفاطمه ا

عارف -یسورخ نیصالح الد-ییپاشا دیفر-ییفرهاد پاشا-ییپاشا دیفرش-ییتمام پاشا-یروانیپ

محمد -مختارزاده  ریام-مطلق یآرش احد-یرمک هیثان- یفواد کرم- یناصر کرم-یکرم

 ریاردش-یاریترانه اسفند-یمحمد قاسم-یاسحاق راست-یحسن جهانچ-انیمیحسن کر-یمحمد

-نور ایثر-یزهرا سلطان-انیمیشکوفه سل-ینجف ژنیب-ویخد نویم-ختهیمسعود فره-یاریاسفند

منصوره فرح -یمحبوبه فرح زاد-ینیحس دیناه-باد کوبه  مهیفه-شهپر بامدا -یریما میرح

صالح -یضیف روزیف-یاریفاطمه دولت-یاریحسن دولت-یاریدولت دریح-یوثوق تیعنا-یزاد

بالل -یمراد نیافش-یمراد میرح -یمحمد وایش-یرینص قیمحمد صد-یضیفرهاد ف- یضیف

 روزیف میابراه-یسبز میابراه- یحسن سبز-یبیحب یصبر-یبیحب قیفا-یبیمحمد حب-یبیحب

 بایفر-یعثمان کرم-یکرم سایپر-یمحمد کرم-یعزت کرم-زارع روزیاسحاق ف-زارع

-یباقر میمر-محمد رضا رمضانزاده -ژاله روح زاد- انیاشکان خالد-انیزهره خالد-یکرم

-ادهرضاز دهیفر-یرهاشمیاردش-یاقبال هاشم-یهاشم یصبر- ینگار سنندج-یمحبوبه کرم

-زادهیجابر عل-ینوروز میمر-یسوسن دهیفر-یفرهاد سوسن-یشاهو نوشاد-احمد رضازاده

 میمر-یشهال مصطف-یمحب هیراض-یمحمد هیصبر-یمهال کمپان-زادهیسها عل-نیارزو نخست

باهر -زاده  دریمهرنوش ح-تکابلو نینازن-یرفیرفعت ص ریام-زاده دریمهر نوش ح-یزارع

هما -یبتول کاظم-یفاطمه ملک-ینیالد میکر حهیمل-یمردان هللاروح -انیفتعل دیناه-یعلمدار

 یشاد-یمحسن جواهر- داریپا نیریش-داریپا نینسر- یفواد هاشم- یمهسا محب-یاسداله

افاق شاه -یطوفان بهیط-یطوفان دیجمش- یخلق هیآس-یخلق دیسع-یعدنان جواهر-یجواهر



-انیریاکرم نص-یمحمد میمر-نانسترن توا-یمحب وایش-یمرسده محب-یبیاقبال شاه غ-یبیغ

کاظم -حدابنده شهرام-اذر خدابنده - انیحامد ک-یوحدان یسیع-درکاله  نیاسر-یشقاق دیناه

 تیهدا-ارامش نینگ-بتیه دیمهش-یمقداد دهقان-یغالم یعل-فرج زاده الدیم-یپکچیا

 نینسر- یپژمان دشت-یسمانه دشت-کیتوران تاج- کیتاج نیریش- کیمهرانه تاج-یخسرو

عاطفه -روحزنده لهیجم-یریام هیعال-یاحمد نیریش-یفتاح لیاسماع-ییاقا نیحس- یچراغ

 ریفاطمه م-یالمع میمر-نژاد یمنصوره منصور-یفاطمه فتوگراف- دواریام یعل-یالمع

-یتیافسانه عنا-یداوود داور-زحمتکش یمحمد عل-یفرح سادات-انیلیرضوان تحو-یابوالحسن

-انیاعظم رضائ-نژاد یمیکر دهیفر-ینصرت بهشت- دوستاقدام  هیصف-اقدام دوست هیعال

 میمر-فاطمه جاللوند-یسیرئ ژهیمن-نژاد مانیمحسن سل-ارزو تنومند -یهللا سالک بیحب

 میابراه-توشه  دیسع-یمرادافتخار-یریفرهاد نص-یمنصور سیادر-نگویحس دیوح-یقیعق

 هیرق-انیرینص لهیجم-ینیفراست بحر-یسیفوژان چراغ و-بهرام خرمدل-یعامل مهیفه-یریام

 نبیز-هاله صفر زاده -یزهره شمسان-یبهمن محمد-یزهرا شمسان-ریرضا زمهر-یشقاق

گودرز -ریمظفر مالم-ریعباس مالم- ریمحسن مالم-کاردان رجیا-یاریاتوسا شهر-یسپهر

 نیدیا-خواه یفروغ فالمرز-ازاده محمد پور -انیرینسترن ام-معصومه خسرو شاه -ریمالم

 نینسر- یقانع یعل-یاصالح یعل-اتیب نیسام الدح-یپژمان همت-یمعقول محدثه-حالل زاده 

-یخیش رضایعل-محمد مقدم-یبهنام فتح-یمراد سیمحمدرضا و-وندیمحمد کول-یخداداد

رضا اله -یکشتخوان یعل-ناصر رنجبر یعل-بهنام فاتح-حامد ترکاشوند-یمهرداد بهرام

 روزیف نایمب-عابد بابکان-یمحمد محراب-یالیمحمد دان-ینیرضا عابد-یروشن دیوح-یوردن

 یعل-یخدارحم مانیپ-یمسعود گروس-یگروس یعل-یلیخل دیمج-فرهنگ لیناصر خ-زارع

 میرح-اتیحسن ب-یادگاری نیحس-یعباس مزگراد-یمراد دیسع-وندیکول دیوح-یخدارحم

-کشتکار دیحم-کشتکار ثمیم-یلیجل ثمیم-یانصار یمرتض-منش یمحمد رضا طاهر-یواحد

-یمحمود رضایعل-دهقان  نیام رضایعل-یمیرح نیحس ریام-کشتکار  الدیم-یلیخل ثمیم

 یهاد-یعرفان سالم-یسالم نیحس-یسالم نیمت-دهقان  نیاحمد ام-دهقان نیمحسن ام

 دیمج-رواریپ نیحس-یذولفعل یعل-یشور گشت دیام-ترکاشوند یعل-یسالم یعل-ترکاشوند

 هیبدر-یمحمد نیحس-یمدشارام مح-یعسکر نیحس-یافتخار دیحم-یمیرح ریام-یاسد

 نینجم الد-یخیش وانیک-یخیکاوه ش-یخیش مانیسل-یغالم نیحس-یمحمد وشیپر-یمحمد

 دیمج-انیصریشپول ق- انیصریافاق ق- یقاسم دیسع-یابوالفضل فتح-پور دیجمش دیسع-یخیش

محمد -گانهیمحمد -یمیرضا سل-یبهرام یمجتب-انیصریق نیپرو- انیصریساالر ق-انیصریق

 ریام-یعرفان سعادت-یاشکان سعادت-یرضا اکبر-یاکبر نیرام-یرسول اکبر-یخداداد

-یمحمد مانیا-یارام دیام-ییرضا وانیک-یدلخوان ثمیم-یمحسن متهن-یخان سار نیحس

 ریام- انیمحمد چوپچ-یکرم دیفر-رهبر  دیفر-رهبر  دیفرش-عارف رهبر -طلب مانیسجاد ا

 -روستا یازاد ریام-انیچوپچ



 

 


