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روزی حالل6

بسمه تعالی 

کــه در راه  کســی اســت  کــه بــرای اداره زندگــی خانــواده اش تــاش می کنــد، ماننــد  کســی  َکاْلُمجاهــِد فــی َســبیِل اهلل؛   ِلِعیاِلــِه 
ُ

»َالــکاّد
خــدا جهــاد می کنــد.«                         

 
کــه بــه مســائل معنــوی و عبــادات توجــه می کنــد، بــه زندگــی  کامل تریــن دیــن، همانطــور  دیــن اســام به عنــوان جامع تریــن و 
ــداری  ــر و ن ــکاری و فق ــرده و از بی ک ــویق  ــال تش ــد ح ــب درآم کس ــه  ــلمانان را ب ــت داده و مس ــز اهمی ــادی نی ــای م ــوی و نیازه دنی

برحــذر مــی دارد. 
کســب روزی  ج خــود و خانــواده اش  کــه از هــر راهــی بــرای تأمیــن مخــار در آموزه هــای دینــی، فــرد مســلمان، ایــن اختیــار را نــدارد 

کنــد.  کــه بایــد طبــق آن موازیــن عمــل  کســب روزی حــال، شــرایط و بایدهــا و نبایدهایــی بیــان شــده اســت  کنــد؛ بلکــه بــرای 
کار اســت؛ بــر شــخص مســلمان واجــب اســت  کســب و  آنچــه در نظــام اقتصــادی اســام بیــش از هــر چیــز اهمیــت دارد، حــال بــودن 

کنــد. ج خــود و خانــواده اش را تأمیــن  کــرده و مخــار کار  کــه در حــد ضــرورت و بــه قــدر تــوان، 
کــه خدمتکارانــم  امــام صــادق علیــه الســام در روایتــی می فرمایــد: »مــن در زمیــن خــودم تــاش می کنــم و عــرق می ریــزم، در حالــی 

کــه مــن در پــی روزی حــال هســتم.« کارم می خواهــم خداونــد متعــال ببینــد  کار را بکننــد، ولــی بــا ایــن  می تواننــد ایــن 
کــه بایــد در جامعــه بــه صــورت وســیعی مــورد  کســب روزی حــال از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و یکــی از معروف هایــی اســت 
کــه از منکــرات بــزرگ اســت و بــر آثــار ســوء، ضــرر و بدبختــی آن بــرای  کســب روزی حــرام قــرار دارد  گیــرد و در مقابــل  تشــویق قــرار 
کیدهــای مکــرری شــده اســت.  در  شــخص یــا اجتمــاع بشــری و بــه خطــر انداختــن امنیــت اقتصــادی و ســامت فــرد یــا جامعــه  تأ
ک در آخــرت وعــده داده  کیفــر ســخت در دنیــا و عــذاب دردنــا گنــاه شــمرده و بــر آنهــا  کســب حــرام و حــرام خــواری، جــرم و  اســام، 

اســت؛  
کم فروشــی  گران فروشــی و  ربــا، اصلی تریــن عامــل افزایــش فاصلــه طبقاتــی، رشــوه از موانــع اصلــی اجــرای عدالــت و قانــون، 
کــم فروشــی اســت( قاچــاق  کار خــود در ســاعت های اداری، از مصادیــق  گذاشــتن از  کننــده امنیــت روانــی جامعــه، )کــم  مخــدوش 
کاال و ســوخت از عوامــل اصلــی بــر هــم زننــده  تعــادل اقتصــادی در جامعــه، ِغــش در معاملــه، موجــب ایجــاد نگرانــی، ناامنــی و بــی 

اعتمــادی در جامعــه و مخــدودش ســاختن جامعــه اســامی و...  نمونه هایــی از تأثیــرات منفــی روزی حــرام هســتند. 
کــردن بــا حــرام خــواری، ماننــد بنــا )کــردن خانــه( روی  پیامبــر عظیــم الشــأن اســام، حضــرت محمــد)ص( می فرمایــد: »عبــادت 
کننــده زیــان می بینــد، عبــادت  کــه ســاختمان بــدون شــالوده محکــم، خــراب می شــود و بنــا  ریــگ اســت«؛ یعنــی همان گونــه 

ــه از حــرام پرهیــز نمی کنــد، ســودی نخواهــد بخشــید.  ک کســی هــم 
گــون حکومــت  گونا    سال هاســت نــام ســال در پیونــد بــا اقتصــاد برگزیــده شــده اســت تــا چــه بســا تحرکــی بیش تــر بــه بخش هــای 
داده و جامعــه را در قبــال اصلی تریــن مســائلش هوشــیار و فعــال ســازد. بــه نظــر می رســد یکــی از نســخه های مهــم بــرای رســیدن  
کســب  کســب روزی حــال و مبــارزه جــدی بــا  کشــوری مســلمان، تــاش بــرای  بــه وضیعــت اقتصــادی مطلــوب و در شــأن مردمــان 

حــرام، حــرام خــواری و فســاد خواهــد بــود.  
گیراتریــن، اصیل تریــن و خالص تریــن زبان هــا یعنــی زبــان هنــر، به ویــژه هنــر نکته ســنج، دقیــق و عمیــق   بــی شــک بهره منــدی از 
کســب روزی  کاریکاتــور،  بــرای روشــنگری و ایجــاد تلنگــر و تذکــری عمومــی بــه مــردم و باألخــص مســئوالن، جهــت یــادآوری اهمیــت 
گرفتــه تــا ناامنــی اقتصــادی و مخــدوش  کــه ریشــٔه عمــدٔه مشــکات اقتصــادی، از فاصلــه طبقاتــی  حــال و دوری از حــرام خــواری 

کرم صلی اهلل علیه و آله و سلم حضرت رسول ا



7 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

کارتونیســت می تواننــد بــا نگاهــی فرازمانــی،  کــردن امنیــت روانــی جامعــه و  غیــره، جــزو بهتریــن روش هــا خواهــد بــود؛ هنرمنــدان 
آینــده نگــر، تیزبیــن و هشــدار دهنــده، دغدغــه مــورد نظــر را در ســطح عمومــی ایجــاد نماینــد. 

ــور حــوزه هنــری خراســان شــمالی،  نهمیــن دوره ایــن  کاریکات ــون و  کارت ــه دائمــی جشــنواره سراســری  ــه همیــن منظــور دبیرخان ب
ــرد:  ک ــزار  ــا محورهــای زیــر برگ ــا عنــوان »روزی حــال« و ب جشــنواره را ب

 
- روزی حال و آثار مثبت آن در زندگی فردی و اجتماعی 
- حرام خواری و آثار سوء آن در زندگی فردی و اجتماعی 

کشــور، تــا 20 مــرداد مــاه زمــان داشــتند تــا آثــار  گردیــد و هنرمنــدان  فراخــوان جشــنواره طبــق تقویــم هرســاله، در خــرداد مــاه منتشــر 
کــه دبیرخانــه بــه بداعــت و ســختی موضــوع جشــنواره از ابتــدا واقــف  کننــد. از آنجــا  تولیــد شــده خــود را بــه ســامانه جشــنواره ارســال 
ــا  بــود، الزامــًا بــرای تبییــن بهتــر محورهــا بایســتی اقداماتــی انجــام مــی داد. بــه همیــن جهــت در فاصلــه زمانــی انتشــار فراخــوان ت
پایــان مهلــت ارســال آثــار،  از راه هــای مختلــف بــا بیشــتر هنرمنــدان تمــاس برقــرار شــد و محورهــای جشــنواره حتی االمــکان تبییــن 
کــه  گردیــد  کاریکاتــور ایــران، توســط دبیرخانــه در  تیــره مــاه  منتشــر  کارتــون و  گردیــد. در همیــن راســتا، اولیــن فراخــوان دورهمــی 
کارتونیســت های  کشــور مواجــه شــد و در نهایــت، ورک شــاپی چهــار روزه بــا حضــور 40 نفــر از  بــا اســتقبال خــوب هنرمنــدان سراســر 
کارگاه تــاش شــد تــا بــا دعــوت از  گردیــد.  در ایــن  کشــور زیــر نظــر اســاتید دوره، آقایــان جــواد علیــزاده و مســعود ضیایــی برگــزار 

گــردد.  کارشناســان و اســاتید مختلــف، موضــوع جشــنواره بــه خوبــی بــرای حاضــران بیــان 
کاریکاتــور بــا چهــره اســتاد جــواد علیــزاده بــود  یکــی از تفاوت هــای ایــن دوره از جشــنواره بــا دوره هــای قبــل، اضافــه شــدن بخــش 
ــی ایــن هنــر  کــه ســال ها  بــرای تعال کــه مهمتریــن هــدف از ایــن اتفــاق، تکریــم از اســاتید و پیشکســوتان  ایــن رشــته هنــری اســت 

ــه ایــن عزیــزان اســت.  کشــیدند و ایــن بخــش از جشــنوار، ادای دینــی ب زحمت هــا 
کــه پــس از  در  پایــان مهلــت ارســال آثــار، تعــداد 542  اثــر توســط 170 هنرمنــد از 27  اســتان، در هــر دو بخــش بــه دبیرخانــه رســید 
برگــزاری جلســه هیــأت داوری متشــکل از آقایــان بهمــن عبــدی، احمــد عربانــی، محمدرضــا دوســت محمــدی، ســعید نــوروزی و  
کاریکاتــور بــه نمایشــگاه راه یافــت و 19 هنرمنــد از 12 اســتان نیــز  کارتــون و 20 اثــر در بخــش  عبــاس ناصــری، تعــداد 80 اثــر در بخــش 

بــه عنــوان برگزیــده معرفــی شــدند. 
کــه انصافــًا در باالبــردن  تفــاوت  دیگــر و مهــم ایــن دوره، مشــارکت و همــکاری مؤسســٔه ســپهر ســوره در برگــزاری جشــنواره بــود 
کیفیــت ابعــاد مختلــف جشــنواره نقــش بســزایی داشــت؛ مدیــر عامــل و همــکاران محتــرم ایــن مؤسســه طــوری در رونــد برگــزاری 
کــه دلســوزی، پیگیــری و حمایــت بــی دریــغ ایشــان را شــاهد بودیــم و اثــرات ایــن همراهــی  کردنــد  جشــنواره دبیرخانــه را همراهــی 
کامــًا مشــهود اســت؛ لــذا صمیمانــه از زحمــات ایــن عزیــزان، همــکاران محتــرم و ســاعی  کیفیــت برگــزاری  صمیمانــه، در افزایــش 
کردنــد  کــه در برگــزاری هــر چــه بهتــر ایــن جشــنواره دبیرخانــه را یــاری  کســانی  حــوزه هنــری اســتان خراســان شــمالی و تمــام 

صمیمانــه سپاســگزاریم. 

 
عباس ناصری                                   وحید نمازی 
دبیر جشنواره                                 مدیر جشنواره



کمک داوران: فیض هللا بهتری/ محبوبه خلیلی





روزی حالل10

رتبه اول
جابر اسدی
تبریز



11 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

رتبه دوم
طاهر شعبانی

همدان



روزی حالل12

رتبه سوم
مهناز یزدانی
اصفهان



13 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

تقدیر
سجاد رافعی

اهواز



روزی حالل14

تقدیر
مجتبی فیضی
فوالدشهر



15 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

تقدیر
محمود نظری

همدان



روزی حالل16

تقدیر
محمدحسین اکبری
جهرم



17 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

تقدیر
محمد افالک

کرج



روزی حالل18

تقدیر
مجاهده پورشمسیان
کرج



19 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

تقدیر
ناهید مقصودی

کرج



روزی حالل20

تقدیر
پویا عبدلی
کرمانشاه



21 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

تقدیر
سامان احمدی

کرمانشاه



روزی حالل22

تقدیر
رضا حمیدی مطلق
سمنان



23 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

علی شعبانی
اراک



روزی حالل24

هدی بختیاری
اراک



25 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

مهدی عزیزی
اراک



روزی حالل26

مهدی عزیزی
اراک



27 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

سهیل محمدی
اراک



روزی حالل28

حامد مرتضوی علوی
بجنورد



29 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

حامد مرتضوی علوی
بجنورد



روزی حالل30

حامد مرتضوی علوی
بجنورد



31 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

عماد صالحی
بندر انزلی



روزی حالل32

منیره احمدی
بوکان



33 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

ابوالقاسم طهانیان
برازجان



روزی حالل34

سمانه صابری
بجنورد



35 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

اسماعیل جانبالغی
بوکان



روزی حالل36

فرید امیرسرداری
بروجرد



37 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

آیت نادری
اصفهان



روزی حالل38

آیت نادری
اصفهان



39 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

آیت نادری
اصفهان



روزی حالل40

مهناز یزدانی
اصفهان



41 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

منصوره دهقانی
اصفهان



روزی حالل42

مسعود ضیایی زردخشویی
فوالدشهر



43 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

چیمن شجاعی
سنندج



روزی حالل44

اکبر ترابپور
همدان



45 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

شادی دلپاک
همدان



روزی حالل46

محمدحسین اکبری
جهرم



47 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

محمدحسین اکبری
جهرم



روزی حالل48

محمود برخورداری
ایالم



49 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

خدایار نارویی
ایرانشهر



روزی حالل50

مستانه فاطمی
کرج



51 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

علی قناعت
کرج



روزی حالل52

سعید صادقی
جهرم



53 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

علی دلفانی
کرج



روزی حالل54

محمدرضا ثقفی
کرج



55 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

عارف نیازی
کرمانشاه



روزی حالل56

بابک ولیپور گودرزی
کرج



57 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

حمید صوفی
کرج



روزی حالل58

فخرالدین دوست محمد
کرمانشاه



59 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

حمید قالیجاری
کرمانشاه



روزی حالل60

الهام خلیلی مهر
کرمانشاه



61 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

طیبه خلیلی مهر
کرمانشاه



روزی حالل62

حسین وقاری
مشهد



63 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

پژمان علیپور
مهاباد



روزی حالل64

جواد تکجو
الهیجان



65 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

عفت امجدی پور
مشهد



روزی حالل66

سیدحسین فتحی پناه
نیریز



67 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

داود هوشمند
قوچان



روزی حالل68

محسن اسدی
مشهد



69 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

محمدعلی رجبی
نطنز



روزی حالل70

حسین نقیب
مشهد



71 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

احسان چراغی ایرانشاهی
قم



روزی حالل72

اسماعیل بابایی
رشت



73 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

یوسف علی محمدی
سنندج



روزی حالل74

داریوش مهردالن
بجنورد



75 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

امیر سهیلی
سنندج



روزی حالل76

رضا احمدیاری
سنندج



77 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

سامان صولی
سنندج



روزی حالل78

صائب ضیایی
ساری



79 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

احمدرضا سهرابی
شیراز



روزی حالل80

ژاله یوسفی نژاد
سنندج



81 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

زهرا کیانمهر
گرگان



روزی حالل82

جالل پیرمرزآباد
تبریز



83 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

یلدا هاشمی نژاد
تهران



روزی حالل84

محمدعلی خلجی
تهران



85 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

راضیه درزی
تهران



روزی حالل86

محمد محمودی
بوکان



87 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی



روزی حالل88

رتبه اول
داود هوشمند
قوچان



89 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

رتبه دوم
عقیل رستگاری

آشخانه



روزی حالل90

رتبه سوم
سامان ترابی
اهواز



91 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

تقدیر
ابوالقاسم طهانیان

برازجان



روزی حالل92

تقدیر
عارف نیازی
کرمانشاه



93 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

تقدیر
نادر رحمانی

شهسوار



روزی حالل94

مهسا اسکندری
اهر



95 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

هادی اسدی
همدان



روزی حالل96

محمدباقر رنجبر
اصفهان



97 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

ایمان نعمتی
مازندران



روزی حالل98

حمید صوفی
کرج



99 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

حسین طاهرپرستار
مشهد



روزی حالل100

پرهام وفاتبار
رشت



101 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

وحید رحیم بخش
قروه



روزی حالل102

پیام وفاتبار
رشت



103 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

رضا احمدیاری
سنندج



روزی حالل104

علی رونقیان
تهران



105 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

حمیدرضا حیات روشنایی
تهران



روزی حالل106

سهیل محمدی
اراک



107 نهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی

سیدتقی رضایی
بجنورد



روزی حالل108

کارتون
اهواز 

سجاد رافعی

اراک
علی شعبانی 

هدی بختیاری
مهدی عزیزی

سهیل محمدی
وحید علی محمدی

اردبیل
شهرام رضایی
سهراب خیری

زهرا موذنی

بندر انزلی
عمادصالحی

بجنورد
حمیدرضا عطائیان

بهار پشام
داریوش مهردالن

حامد مرتضوی علوی
سمانه صابری

سید مجتبی سیدی 

بوکان 
اسماعیل جانبالغی

محمد محمودی
منیره احمدی
منیره شریفی

سلیمان مام رحیمی

برازجان
ابولقاسم طهانیان

بروجرد
فرید امیرسرداری

دزفول
رضا محرمی پور 

اصفهان 
آیت نادری 

مهناز یزدانی 
منصوره دهقانی

محمد راعی
مصطفی ستاریان

ثاراهلل جعفری
ستایش انصاری

فوالد شهر
مسعود ضیایی

مجتبی فیضی

گنبدکاووس
مجتبی بالقدر

گرگان
فروزان شهری
زهرا کیان مهر

همدان
اکبر تراب پور
محمود نظری
طاهرشعبانی

ایالم
محمود برخورداری

ایرانشهر
خدایار نارویی

جهرم
مهسا سرمدی

مریم فرد
محمد حسین اکبری

سعید صادقی

کرج
علی دلفانی
علی قناعت

بابک ولی پور 
گودرزی

حمید صوفی
مستانه فاطمی

محمد افالک
محمدرضا ثقفی

مجاهده 
پورشمسیان

ناهید مقصودی
سیده زهرا فاطمی 

قمی

کرمانشاه
عارف نیازی 

طیبه خلیلی مهر

الهام خلیلی مهر
فخرالدین دوست محمد

حمید قالیجاری
پویا عبدلی

سامان احمدی

الهیجان
جوادتکجو

مهاباد
پژمان علی پور

مشهد
عفت امجدی پور

حسین نقیت
حسین وقاری
محسن اسدی

مریم خلج
علی آهنگر

نطنز
محمد علی رجبی 

نی ریز
سید حسین فتحی پناه 

نیشابور
هادی لگزیان

حسام پیرایش نیا

پیرانشهر
جمال دانا

قزوین
مژگان نوایی

نسرین اقبالی 

قوچان
داوود هوشمند

قم
عبدالرحیم نوری 

احسان چراغی ایرانشهایی
معصومه ادریانی

رشت
اسماعیل بابایی

هدیه صدیقی کسمایی

سنندج
یوسف علیمحمدی

امیر سهیلی
چیمن شجاعی
رضا احمدیاری
سامان صولی

ژاله یوسفی نژاد

سراوان
سمانه بزرگ زاده

ساری
شاهین هوشمند

صائب ضیایی 
بهمن جاللی نوکنده

سمنان
حامد کریمیان

هانیه ابراهیمی
مریم سادات میر حسینی

رضا حمیدی مطلق

شیراز
احمدرضا سهرابی

فرامرز کشتکار
حسین کشتکار

گیلدا خلیفه
مریم رضایی مظفری

تبریز
علی کبیریان

حمیده فرهادپور
حسنیه اکبری کامران

جابر اسدی
جالل پیرمرزآباد

سعید داوری

تهران
داوود افرازی 

حسین رحیم خانی
مهران ابراهیمی

محمد علی خلجی
راضیه درزی

ساره اسعدی
طیبه مقدم

یلدا هاشمی نژاد

یزد
الهام سادات میراب زاده

زهرا زرین پور

زاهدان
آمنه انصاری نسب

اسما بذرافشان
الهام میرقلعه نو

هاجر کرد
محبوبه میرصادق

معصومه حسین زاده
غالم رضا سرگزی

زنجان
محمدرضا جلیلی

کاریکاتور
اهر

مهسا اسکندری

اهواز
ایناس دلفی
سامان ترابی

آمل
ایمان نعمتی

اندیمشک
مینا تافی

اراک
مهدی عزیزی

سهیل محمدی
وحید علیمحمدی

اردبیل
شهرام رضایی

آشخانه
عقیل رستگاری

بجنورد
داریوش مهردالن

مسعود زمانی
سید مجتبی سیدی

سید تقی رضایی

برازجان
ابولقاسم طهانیان

بوشهر 
آرش دلداری
مدینه رفیعی

دشتستان
سعید جوانمرد

دزفول
فرج محمدی

اصفهان 
محمود رضا صنعتی

محمد باقر رنجبر

گرگان
فروزان شهری

سید محمد حسینی جبلی

همدان
هادی اسدی

شادی دلپاک

ایالم
جعفرپورقهرمان

ایرانشهر 
خدایار نارویی

جهرم
مریم فرد

کرج
علی قناعت

بابک ولی پور گودرزی
حمید صوفی

مستانه فاطمی

کرمان
مهدی دهقانی

کرمانشاه
عارف نیازی

بهرام زنگنه نیا
الهام خلیلی مهر
طیبه خلیلی مهر
حمید قالیجاری

مشهد
حسین نقیب

حسین طاهر پرستار

شهسوار 
نادر رحمانی

نیشابور
هادی لگزیان

حسام پیرایش نیا

قزوین 
علی فیضی

ر آبادی محمد ز
مژگان نوایی

قوچان
داوود هوشمند

قم
احسان چراغی 
رضا سهیلی راد

قروه
وحید رحیم بخش
نوید رحیم بخش

رشت
پرهام وفاتبار

پیام وفاتبار

سبزوار
مریم دولت آبادی

سنندج
امیر سهیلی

محمد آزاد محمدی
رضا احمدیاری
سامان صولی

ژاله یوسفی نژاد

سمنان
بنفشه شریعت پناهی

شفت
متین اسالمی

شیراز
فرامرز کشتکار

سید وحید رضایی

سیرجان
منصورپورخسروی

تبریز
حمیده فرهادپور

میرپیمان احمدی پور

تهران
علی رونقیان

فریبا منوچهری
فاطمه نظردخت

حمیدرضا حیات روشنایی
مریم سیدی فضل الهی

ندا خداوردی
نیلوفر تقوی
راضیه درزی

رضا نیک خواه متین

یزد
الهام سادات میراب زاده

زاهدان
اسما بذر افشان

بهروز بردبار

زنجان 
محمد رضا جلیلی 


