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 1396 یدزد غلبم و ناریا دزد نارادمتسایس زا یکچوک تسیل
 تسا هدش جراخ ناریا زا یزرا ھیامرس رالد درایلیم ٢٠ یعطقم رد « :تفگ یداصتقا نویسیمک سییر ،یمیھارباروپ اضردمحم
 ».دھدیم ناشن زین ار نیا زا شیب یمقر ،رامآ یخرب یتح و
 رالد درایلیم٣٠ زا شیب« ،٩۶ لاس ینایاپ یاھهام رد ھک دوب ھتفگ انسیا یرازگربخ اب وگتفگ رد ٩٧نیدرورف ۶ ،یمیھارباروپ
 ».تسا هدش جراخ روشک زا زرا
 رالد درایلیم۵٩ عومجم رد ،٩۶ و ٩۵ لاس رد تشون ،درک رشتنم ٩٧ دادرخ ھک یشرازگ رد زین سلجم یاھشھوژپ زکرم
 .تسا هدش جراخ ناریا زا ھیامرس
 اب .دنک ادیپ شیازفا ٩٧ لاس رد ناریا زا ھیامرس جورخ دنور ،ماجرب زا اکیرمآ جورخ زا سپ ھک دوب هدش دیکات شرازگ نیا رد
 .دناهدش طلسم دنور نیا رب دنیوگیم یناریا نالوئسم نونکا ،لاح نیا
 :تسا هدش رشتنم اکیرمآ یرادھنازخ ترازو یوس زا ھک اھنآ لوپ غلبم و یماسا تسیل„
 رالد نویلیم ۵۶ :ماھلا نیسحمالغ -١
 رالد نویلیم ١٧ :نایھانپ دیعس -٢
 رالد نویلیم ٨۴ :یمظاک دوعسم -٣
 رالد نویلیم ۴۴ :یمشاھ یلع -۴
 رالد نویلیم ۴٠ :یدمحم دمحم -۵
 رالد نویلیم ١٢١ :داژنیدمحا یدھم -۶
 رالد نویلیم ٢٩٣ :یاھنماخ یدھلاتنب -٧
 رالد درایلیم ۴.۵ :یاھنماخ یبتجم -٨
 رالد درایلیم ۶ :یلوصحم قداص -٩

 رالد نویلیم ٨٣ :هاوخیداعم نیسح -١٠
 رالد نویلیم ٧ :یرتنالک یسیع -١١
 رالد نویلیم ١٨٠ :بئات نیسح -١٢
 رالد نویلیم ١٧۶ :یتیالو ربکایلع -١٣
 رالد نویلیم ٢١٩ :یدیحو دمحا رادرس -١۴
 رالد نویلیم ١۵ :یئادخدک سابع -١۵
 رالد نویلیم ۴۶٣ :یدزی حابصم یبتجم -١۶
 رالد نویلیم ٣۴٧ :یدزی حابصم یلع -١٧
 رالد نویلیم ۵٠۵ :یدابآزوریف نیسح -١٨
 رالد نویلیم ۴٧ :حتاف زیورپ-١٩
 رالد نویلیم ١٢٧ :ینوجش نیسح -٢٠
 رالد درایلیم ١ :یزاجح رادرس -٢١
 رالد درایلیم ١ :یتنج نیسح -٢٢
 رالد درایلیم ۴.١٧ :یاھنماخ یضترم  – ٢٣
 رالد نویلیم ٧٩ :ییاشممیحر رایدنفسا -٢۴
 رالد نویلیم ١٢٣ :یدمحم اقآ نیسح -٢۵
 رالد نویلیم ۴۶۶ :یتنج یلع -٢۶
 رالد نویلیم ۴۵٣ :یرھشیر ینیسحدمحم -٢٧
 رالد نویلبم ٩١ :یمشاھ نسحم -٢٨
 رالد نویلیم ١٧ :هرمثیمشاھ نسحم -٢٩
 رالد نویلیم ۴٠٠ :یناجیرال یلع -٣٠
 رالد نویلیم ۵٢٠ :یدنوخآ سابع -٣١
 رالد نویلم ٢۶۶ :تسودقیفر نسحم -٣٢
 رالد نویلیم ١٣٠ :ینیسح دیمح -٣٣
 رالد نویلیم ۴٣ :ینیسح دمحم -٣۴



 

 

 رالد نویلیم ١۶ :ینیسح دومحم -٣۵
 رالد نویلیم ٢٢٨ :هرمثیمشاھ یبتجم -٣۶
 رالد نویلیم ١٠٨ :وجشناد نارماک -٣٧
 رالد نویلیم ٢٨۶ :نادار اضردمحا -٣٨
 رالد نویلیم ۵٠ :یناوج هللادی -٣٩
 رالد نویلبم ۴٧ :ضایف اضرمالغ -۴٠
 رالد نویلیم ۴٧ :ضایف اضر -۴١
 رالد نویلیم ٧٣ :یرشابم یلع -۴٢
 رالد نویلیم ٢٣٢ :یدقن دمحم -۴٣
 رالد نویلیم ٩ :وجشناد داھرف -۴۴
 رالد نویلیم ١٨ :وجشناد ورسخ -۴۵
 رالد نویلیم ٣٣ :ینیسح دیمح -۴۶
 رالد نویلیم ٢۴٨ :یزارخ رقابدمحم -۴٧
 رالد نویلیم ۵٠ :هرمثیمشاھ یدھم -۴٨
 رالد نویلیم ١۴٢ :یئاسر دیمح -۴٩
 رالد نویلیم ١۶٣ :یلیبدرا یوسوم نیسح -۵٠
 رالد نویلیم ٣٣ :یرشبم یلع -۵١
 رالد نویلیم ٣٧٩ :یرادمتعیرش نیسح -۵٢
 رالد نویلیم ١٢٧ :یدارمھاش نیسح -۵٣
 رالد نویلیم ۶٧ :وجشناد نارماک -۵۴
 یم ١٢۵ :داژنیدمحا یدھم -۵۵

 رالد نویل
 رالد نویلیم ٣٢٠ :یقارع هللادبع -۵۶
 رالد نویلیم ١٢۵ :یمشاھ نیدلاءاھب -۵٧
 رالد نویلیم ٩٧ :لضاف نیدلاایحم -۵٨
 رالد درایلیم ١.٧ :یتنج دمحا -۵٩
 رالد نویلیم ٣٠۵ :یناجیرال لضاف -۶٠
 رالد نویلیم ٢٢١ :تسودقیفر یضترم -۶١
 رالد نویلیم ۵۵ : اسراپ ح.م -۶٢
 رالد نویلیم ۵٩ :یدالوارگسع ھمطاف -۶٣
 رالد نویلیم ۴۶٠ :یمشتحم ربکایلع -۶۴
 رالد نویلیم ۵۶ :یمشاھ رسای -۶۵
 “ رالد نویلم ۵٨٠ :لداع دادح یلعمالغ -۶۶
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