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بانکداری جمهوری اسالمی واکاوی طرح جامع 
 ایران
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 مقدمه

بدست جناب آقای محمد حسین بحرینی نماینده  1394طرح جامع بانکداری جمهوری اسالمی ایران طرحی است که از سال 
این طرح به علت مشکالت ساختاری و بنیادین فراوان همواره است. مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی در حال پیگیری 

با اصرار بسیار زیاد جناب آقای بحرینی همواره  مورد اعتراض اساتید اقتصاد، مجتهدان و مراجع تقلید بوده، اما با این حال
ها ایرادات  های متعددی بر آن نوشته شده است. اما علی رغم این تالش پیگیری شده و جهت جلب نظر مخالفان ویراست

تری نیز به طرح اضافه شده به نحوی که  های جدیدتر موارد مناقشه برانگیزانه اصلی طرح پابرجا بوده و در نسخه
 های اخیر با تشویق و استقبال اقتصاددانان لیبرال کشور مواجه شده است. نسخه

های پیشین موجود است پرداخته شده و  در این گزارش به صورت اجمال به فهرست ایرادهایی که در این نسخه و نسخه
ن جلسات در های مختلف انجام شده است که متن و صوت برخی از ای شرح و تفصیل آن در جلسات تخصصی در مجموعه

 فضای وب موجود است.

مردم را به مخالفت با این طرح  Reba.ir/Banking-planبه نشانی به علت اهمیت موضوع، نهضت با ایجاد پویشی 
خواهد که با امضای این پویش سرنوشت خود را تغییر دهند چراکه  ز همه آحاد مردم میکند و ا سوز دعوت می خانمان

 دهد مگر آنکه خودشان سرنوشتشان را تغییر دهند. ت قومی را تغییر نمیمعتقدیم خدای متعال سرنوش
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 نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا

 پویش متن بیانیه

 (Reba.ir/Banking-plan)امضاء در 

 

 آنروزی که امام خمینی فرمود:

توانیم بگوییم که جمهوریمان جمهوری اسالمی است،  و اگر چنانچه ربا در کشور ما خدای نخواسته، باشد؛ ما نمی
کنند، دقت کنند  تیفعال ار یمسئله بس نیکارشناسان، علما در ا دیجهت با نیاز ا جمهوری، اسالمی است.محتوای 

که  یزیهمچو چ کیمواجه هستند با  نکهیتوجه بکنند به ا دینجات بدهند، و ملت هم با یگرفتار نیما را از ا هک
ُنوا ِبَحْرٍب ِمَن هللاِ َو َرُسوِل دیفرما یم میقرآن کر

َ
ْاذ
َ
 ییبه آن معنا یو اگر چنانچه بانکداربا خدا.  دیه اعالم جنگ بکن: ف

 یتو نندینش یم مانند، یباز م زهایچ ر یمردم از صنعت و کار و سابکند،  دایهست رواج پ گر ید یکه در جاها
 کار بکند. دیو حال آنکه پول نبا کند یکار م شانیشان و پولشان برا خانه

های دنیا  های ایران را از بانک قانونی تصویب شد که نتوانست بانک 62مع االسف در سال آنطور که باید به آن توجهی نشد و 
نیز در نهایت بانکداری را به آن معنایی که در جاهای دیگر دنیا هست در ایران رواج داد و  67متفاوت بکند و اصالحات سال 

های ایرانی در بین صدبانک  فاوتی جز در لفظ وجود داشت، چگونه ممکن است بانکاکنون خودتان قضاوت کنید؛ اگر ت
 برتر جهان قرار گرفته و جایزه دریافت کنند.

خواهند پا جای پای آمریکا گذاشته و کارکرد شورای فقهی را نمایشی کنند تا احکام  اکنون وقاحت به جایی رسیده که می
دارانی که امام خمینی  اشند و بانک مرکزی را همانند آمریکا مستقل کنند تا سرمایهاسالم در عمل ظهور و بروزی نداشته ب

 ها دخالت کنند. گیری دستشان از پیش بازتر شده و در تصمیم عملا نامد  ها را زالو صفت و مکنده خون مستضعفان می آن

علوم انسانی غربی غیر توحیدی و کفر آمیز  ای شوند. اگر بنا به فرموده امام خامنه آری، اسالم و کفر در یک جا جمع نمی
توان اقتصاد را به شیوه غربی مدیریت کرد اما در نهایت به جایی که آمریکا رسید، واصل نشد! این نتیجه  است، نمی

ایست که هنوز در آن انقالبی صورت نگرفته است. و ربایی که بنا به فرموده حضرت رسول از هفتاد  لیبرالیسم افسار گسیخته
حجابی اولین پدیده است و باید منتظر موج زنا  زنا با مادر در کنار کعبه بدتر است. وقتی لقمه لقمه زیر پوست مردم رود، بی
 شان را سالهاست در نوردیده. و لواط در جامعه بود؛ آنگونه که در کشورهای غربی این پدیده شوم جامعه

کنیم که طرح جدید بانکداری مجلس به علت عدم پرداختن به ریشه موضوع یعنی  و مسلمان ایران اعالم می مؤمنما امت 
ای برای کنترل خلق پول، مجهول شدن کامل ریال، رفع تسلط فقه از تصمیمات بانک  کپیتالیسم، نداشتن سازوکار و برنامه

شاد کن است به نحوی که اساتید بنام لیبرال کشور این مرکزی، عدم وجود شفافیت در ساختار این طرح، یک طرح دشمن 
 اند! طرح را بسیار خوب ارزیابی کرده

کنیم که با طرح مخالف بوده و در جبهه خدا باقی خواهیم  اعالم می عجما مردم، ضمن بیعت مجدد با حضرت هللا و ولیعصر 
ک با مطالبه از نماینده استان خود و آگاهی بخشی ماند و نخواهیم گذاشت جمهوریمان اسالمی نباشد؛ و از این خطای مهل
 به همه مردم در مورد خطرات آن، جلوگیری و با آن مقابله خواهیم کرد.
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بانکداری جمهوری اسالمی واکاوی طرح جامع 
 ایران

 

 ایرادات طرحاجمالی فهرست 

 

 ینظام پول تیریعدم روند مشخص مد 16 است. سمیتالیو کاپ سمیبرالیطرح مقوم ل 1

 تیعدم وجود نظارت و شفاف 17 پذیرفتن رمزارزها و ترندهای تمدن غرب 2

 و مقامات آن یضعف نظارت بر بانک مرکز 18 یغرب یبانکدار یالگو دیباز تول 3

4 
با حرکت به سمت تمدن  یهمخوان گونه چیطرح ه

را مدنظر  یتمدن یها نداشته و سنجه یاسالم نینو
 ندارد

 یساز یعدم حل مشکل صور 19

5 
استفاده از منطق مدرن و مایل کردن فقه به 

 طرح
با عنوان مجهول  یبانک ستمیس یربا ِی قانون رشیپذ 20

 عقد مرابحه

 21 یفقه ینامناسب شورا گاهیجا 6
و دست  ها بانک یبه مشکل بنگاه دار یتوجه یب

 هیبه بازار سرما شان یانداز

 ریتأخ مهیجر افتیدر ز یتجو 22 کند. رئیس بانک مرکزی فقهای دلخواه را انتخاب می 7

8 
گانه و حوزه  سه یاز قوا یاستقالل بانک مرکز

 و ایجاد قوه چهارم هیعلم
 یکاهش تخلفات شرع نیعدم تضم 23

 کشور به دشمن یامکان انتقال اطالعات اقتصاد 24 یبانک مرکز ینامطمئن برا یانتخاب ساختار 9

 تهیه شدن طرح توسط محفلی بسته و محدود 25 یبرداشت اشتباه از استقالل بانک مرکز 10

 ای امام خامنهگذاشتن از  هیطرح، با ما اتیکل بیتصو 26 کل سیاقتدار فوق العاده رئ 11

12 
مجموعه مستقل  کیطرح پول کشور توسط  نیر اد

 هیبردن هدف اول ادیاز  27 یاداره خواهد شد و نه دولت

 بیتصو یدر متن و شتاب برا ادیز راتییتغ 28 ایجاد پلیس و دادگاه خصوصی )مشابه آمریکا( 13

 1362مثبت قانون  یها جنبهاز دست رفتن  29 نشده است. دیموضوع ربا و خلق پول تحد 14

 30 و تورم باقی است مجهول بوده الیپشتوانه ر 15
ایجاد نکردن پشتوانه فکری برای بانک مرکزی به جهت 

 گیری ساخت تصمیمات مبتنی بر مسئله جهت تصمیم

جزئیات بدون مشخص کردن پشتوانه فلسفی و مبانی فقهی طرح است. این ترین ایراد طرح، ورود به  گرچه مهم
وارد بایدها و نبایدهای اجرایی شده است. مستقیما   ،طرح بدون طراحی یک نقشه راه  
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 نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا

 

 ایرادات برخیشرح مختصر 

 

 سمیتالیو کاپ سمیبرالیاهداف ل نیتأم

ای  ترین هدف از انقالب، استقرار اسالم در ارکان مختلف حاکمیت و سبک زندگی است. از همین روست که امام خامنه مهم
داند. در  ها را به آن معطوف می و تمامی تالش 1دانسته یسازسازی اسالمی غایت انقالب را تمدن  تمدن ره  یزنجذیل مبحث 
بایست برگرفته از  دانند که می و مکتب خاص آن می« سبک»افزاری و  را بخش نرم« اصلی»سازی نیز بخش  بحث تمدن

به صورت یک دهکده درآمده که فعالیت نهادهای اجتماعی  2آلوین تافلر« کلبه دیجیتال»اسالم باشد. اکنون، دنیا با نظریه 
در تمدن مدرن غرب که به نوعی  3گرایی مشاهده است. مکتب سرمایه تمدن مدرن در سراسر آن به صورت یکپارچه قابل

شده است و اکنون نهادهایی مانند بانک که  پاردایم حاکم بر همه مکاتب اقتصادی موجود است، در سراسر جهان پذیرفته
اند. افزون بر اقتصاد در سیاست،  ارچه در ایران و جهان در حال فعالیتکنند به صورت یکپ این پارادایم را تأمین می‹ غایت›

شود، از  ها به وضوح مشاهده می فرهنگ سازی و نابودی خرده معماری، فرهنگ، سبک پوشش و خوراک نیز این جهانی
 های جهان. مدیریت شهری و قوانین ارتش وه  یشهای اداری گرفته تا  وشلوار، برج پیتزا، کت

های فنی و مهندسی  الخصوص در حوزه ها محسوب شده و علی ازی گرچه انباشت تجارب بشری در برخی حوزهس جهانی
های علوم انسانی مانند، مدیریت جامعه، مدیریت معیشت )اقتصاد( و اداره  توان آن را نادیده انگاشت؛ اما در حوزه نمی

پذیرش نیست.  کند، قابل ه آن را ملتزم به فلسفه غرب میهای قبلی، ک میهن )سیاست( به علت ارتباط مستقیم با انگاشته
 :4فرمایند ای می که امام خامنه نحوی به

 یغیرتوحیدی است؛ این با مبان یاست، مبنا یماد   یاست، مبنا یغیراله ی، مبنایغرب یعلوم انسان یمبنا»
صحیح  کننده   تیتربصحیح و مفید و  یوقت آن یسازگار نیست. علوم انسان یدین یسازگار نیست، با مبان یاسالم

ر اله باشد؛ این امروز  یاله یبین و جهان یانسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند که بر اساس تفک 
 «کار کرد، فکر کرد. یاین بایست یوجود ندارد؛ رو یدر وضع کنون یهای علوم انسان در دانش

و آدام اسمیت که پدر « است 5مبنای علوم انسانی غربی ماتریالیستی»که  بدیهی است مبنای مادی به معنای آن است
کند که  . این سؤال را در ذهن متبادر می7گردد محسوب می« 6لیبرالیسم»گذاران  یکی از پایه  شود، اقتصاد نیز شناخته می

سم را به عنوان زمین بسط خود گرایی برپاشده و لیبرالی توان اقتصاد متعارف در دنیا را که بر فلسفه مادی چگونه می
 گرایی( ندارد را با اسالم عزیز یکی بدانیم. آوری مال و سرمایه )سرمایه انتخاب کرده و هدفی جز جمع

                                            
  25/05/1392تشکیل دولت اسالمی یکی از مراحل رسیدن به تمدن اسالمی است.  1

https://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=23539 
2 Alvin Toffler 
3 Capitalism 

 11/04/1393ها  بیانات در دیدار اساتید دانشگاه 4
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26859 

5 materialism 
6 Liberalism 

 ۸4ص   شهریار زرشناس، درباره دموکراسی، 7
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بانکداری جمهوری اسالمی واکاوی طرح جامع 
 ایران

برای تأمین کارکردهای  8بر کسی پوشیده نیست که نهاد بانک در کنار سایر نهادهای اقتصادی، طی تطور پس از رنسانس
شوند. و ارتباطی به  احث فنی و ریاضی آن به نوعی ابزارهای درون سیستمی محسوب میاند و مب این اقتصاد ایجاد شده

 هدف اصلی آن نهاد ندارند.

نام در حوزه ساخت نظامات اجتماعی استحصال نشده  توان گفت، متأسفانه در این طرح نظر اندیشمندان صاحب پس می
کلی موجود نیست. از همین رو این طرح در زمین  بهو پشتوانه نظری و فلسفی طرح چه به صورت تطبیقی، چه مجزا 

افزاری تمدن  مانده و به نوعی در تعارض با بخش نرم نهادهای ساخته شده در حوزه لیبرالیسم و به تبع آن کاپیتالیسم باقی
 قرار گرفته است.‹ به عنوان غایت جمهوری اسالمی›نوین اسالمی 

 دیناتوان است. طرح جد ز ین ییگفتن ندارد بلکه در حل مشکالت بنا یبرا یفحر یطرح نه تنها در حل اشکاالت ساختار نیا
که  نیمحور باشند نه ا دیکه اسالم و احکام با یفقه را با آن منطبق کند. در حال خواهد یگرفته و م گر ید یساختار را از جا

. مشکالت و ساختارها را حل ستین دیطرح در تراز حرف جد نی. امیبده یزیچ وردکرده و به خ یاحکام اسالم را دستکار
 یقانون فعل یشفاف ساز دیدرصد مطالب طرح جد 70 یال 60 .ستیگام دوم ن هیانیو ب ی. در تراز انقالب اسالمکند ینم

در جامعه  ها بانکاست که  یانونوجاهت ق الظاهر طرح بدنبال یتحول نخواهد بود بلکه عل جادیا هدف از آن است. فلذا
گام رو به جلو  کی صرفاا قانون  نیا کنند یمطرح اظهار  انیمتول .اند محتاجبه آن  ینگیو توسعه نقد اتیامه حاد یبرا یاسالم

 خواهد کرد. یگذار لیر ندهیسال آ 50را در  یو بانک مرکز ینظام بانک ر یمس طرح مطروحه نکهیاست غافل از

 

 موضوع ربا و خلق پول

ها وجود داشته است، اکنون به چهار دسته خرد )نزول  ی که در تمامی ادیان و تمدننیفرا د« موضوع»ربا به عنوان یک 
ربای دولتی )خلق بدون پشتوانه پول و   حقیقی( ربای بانکی )سود و دیرکرد بین فرد حقیقی و حقوقی( دو فردبازاری بین 
خلق بدون پشتوانه )( و ربای جهانی عمومی الناس حقی از تمامی حوزه مصرف آن واحد پولی بین فرد حقوقی و سود خوار

ترین ایراد وارده به نظام پولی  شود این اصلی بندی می دالر و سودخواری امپریالیسم جهانی از تمامی اهل کره زمین( تقسیم
 است. و بانکی

توسط اکل مال به باطل و حرام است به صورت گسترده  9مکارم شیرازی هللا تیآکاهش ارزش پول ملی که بنا به حکم 
های لیبرال تجویز شده و مدیران سیستم نیز به عنوان تنها راهکار مدیریتی از آن به صورت محدود یا گسترده در  اقتصاددان

حائری شیرازی به عنوان یک فقیه و عضو خبرگان رهبری در  هللا تیآ مرحوم آنکه حالاند.  های مختلف استفاده کرده دوره
اید، پول اسالم ثابت بوده و خلق پول به شیوه امروزی نباید در آن باشد. با این اوصاف در فرم می 10«احیای پول اسالم»کتاب 

ای برای کنترل خلق پول بانکی و تقویت  این طرح اثری از توجه به این مهم دیده نشده و به لحاظ تئوری نیز این طرح برنامه
روز به روز افزایش خواهد یافت. الزم به ذکر نیست که  نقدینگی کشور  طرحارزش ریال کشور را ندارد. لذا در صورت تصویب 

همت رسیده است و این نقطه ضعف اصلی نظام بانکی  3300در حال حاضر حجم نقدینگی کشور به چیزی بالغ بر 
 گردد. محسوب می

                                            
 های اکونومی، کلبه کرامت انقالب 8

http://kolbeh-keramat.ir/Documents/Single/3556 
9 http://reba.ir/15853 
10 http://book.reba.ir/184/ 
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شده توسط  جادیدر کشور، خلق پول ا ینگینقد شیو افزا ختهیعامل تورم لجام گس نیتر مهم یطبق نظر نخبگان اقتصاد
 ینگیاقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است. نقد یتیقابل جبران شده و نارضا ر یغ یها بیآساست که موجب  ها بانک
 .باشد یمدر اقتصاد  یو خود منشأ آثار مخرب کند یمرشد  قتصادا از یاز خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن ن یناش

 

 کایآمر یپا یپا جا ،یاستقالل بانک مرکز

رسد این طرح برای جلوگیری از مداخله مکرر دولت در نحوه اداره بانک مرکزی که به افزایش حجم نقدینگی،  به نظر می
افزایش پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی، افزایش قیمت ارز و ... منجر شده است، در پی ایجاد نوعی از استقالل در بانک 

اختار هیات عالی و جایگزینی آن با شورای پول و اعتبار در عمل اداره بانک مرکزی در مرکزی است. بر این اساس با طراحی س
ها از مراکز قدرت و ثروت داخلی  اقتصاددان و حقوقدانی قرار گرفته است که هیچ کنترل و نظارتی بر تأثیرپذیری آن 6اختیار 

رغم این  ها قرار بگیرد. علی مطمح نظر این گروه ها، و خارجی وجود ندارد و بدیهی است با توجه به حساسیت تصمیمات آن
ها که از  های هیات عالی مد نظر قرار نگرفته و عزل آن گیری وضعیت هیچ نوع پاسخگویی و استیضاح درباره عواقب تصمیم

ت هذا با عنایت به تبعات گسترده تصمیمات هیا شده، تقریباا غیرممکن است. علی ینیب شیپطریق اجماع سران سه قوه 
کنیم. الزم به ذکر است  خطر می عالی در اقتصاد برای سالیان متمادی نسبت به تصویب نهایی این با چارچوب فعلی اعالم

متحده از دیرباز اجرا شده و  های خصوصی الگویی است که در ایاالت که الگوی استقالل بانک مرکزی و اداره آن توسط بانک
 کرات به اثبات رسیده است. های مالی به ناموفق بودن آن در بحران

 یاز ابتداو  به وقوع پیوسته ای است که سالیان دراز در ایاالت متحده استقالل بانک مرکزی از دولت پروژهالزم به ذکر است 
موضوع وجود  نیاقتصاددانان مختلف نسبت به ا یهمواره انتقادات از سو ،یمطرح شدن گفتمان استقالل بانک مرکز

در  میپارادا نیوجود، از زمان استقرار ا نیبا ا پررنگ شد. ار یانتقادات بس نیا 2008سال  یداشته است. اما پس از بحران مال
 منشأدوره محدود مشاهده نشده است. علت آن است که  کیجز در  ها آن اقتصاددر  یتر باثبات تیکشورها، وضع یبعض

 باتو ث یمتیثبات ق نیبده بستان ب کیکاال و خدمات؛ و  یهستند نه بازارها یمال یبازارها امروز  یاقتصادهادر  یثبات یب
و عوامل تورم به  ها یانرژ نیا قتیدر حق د،یایب نییهر چقدر تالش شود تورم در بازار کاال و خدمات پا یعنیوجود دارد.  یمال

 .گردد یمنتقل م یمال یبازارها

 

 ینظام پول تیریعدم روند مشخص مد

بر  یعدم نظارت مؤثر بانک مرکز نیو همچن یاز مداخله گسترده دولت در بانک مرکز یعمدتاا ناش یفعل ییاجرا اشکاالت
 یبانک التیو عدم اختصاص تسه یتکاثر بیو ضر یپول هیپا شیدر افزا دیشد یانضباط یاست که موجب ب یبانک ستمیس

نبوده بلکه با  دیوضع قانون جد ازمندیمعضالت، ن نیحل ا رسد یشده است. به نظر م یبه بخش مولد در نظام اقتصاد
 قیبودجه ساالنه از طر نیدر قوان یمند کردن ارتباط دولت و بانک مرکز و اهتمام مجلس بر نظام یاصالح قانون فعل

در  ینکبا ستمیجهت بهبود عملکرد س یو مؤثر بانک مرکز ینظارت قو نیو تورم و همچن ینگینقد شینرخ افزا یگذار هدف
 .کند یم تیراستا کفا نیا
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بانکداری جمهوری اسالمی واکاوی طرح جامع 
 ایران

 یفعل نیبر قوان تیعدم وجود نظارت و شفاف

 یها از سامانه یا رهیو استفاده جز یو فعاالن اقتصاد ینظام بانک ،یتیبا ارکان حاکم یارتباط بانک مرکز تیشفاف عدم
عزم  ازمندیمسئله ن نیشده است. حل ا یاخالل گران در نظام اقتصاد گسترده  موجب سو استفاده  یاطالعات اقتصاد

هم  یفعل نیمهم با عمل به قوان نیمذکور بوده که ا یها سامانه ز ا حیدر استفاده جامع و صح یدولت و بانک مرکز یجد
 است. ر یپذ امکان

 

 تجویز دریافت جریمه تأخیر

ها به سبب تأخیر است،  بانک النفع ه پول در مدت تأخیر و جبران عدمربوی، اجار واقعیت جریمه تأخیر در نظام بانکداری
شود. در نظام بانکداری بدون ربا نیز تا به حال شبیه  های دریافتی در این نظام، حق بانک طلبکار محسوب می لذا جریمه

و « پس از سررسید سود»این منطق حاکم بوده است؛ یعنی وجه التزام پرداختی از سوی بدهکار که مرکب از دو بخش 
 .باشد، متعلق به بانک طلبکار بوده است می« جریمه»

ای نحو کان سود حاصل از جریمه ها حفظ شده و ب شده تا جانب بانکهای مختلف این طرح بسیار تالش  در ویراست
 ها برسد. دیرکرد به دست بانک

 

 کشور به دشمن اطالعات اقتصادی نتقال ا

ولیه طرح عمال تر میشود و اهداف ا صادی نزدیک و نزدیکهای اقت به سمت مطالبات لیبرال ،مورد بحث با هر ویراستطرح 
بند  4های طرح، ذیل ماده  های نهادهای بین المللی همسو تر شده است. در یکی از ویراست با توصیه کنار گذاشته شده و

که مورد  «های مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها بادل اطالعات با بانکهمکاری و ت»آورده شده بود:  6ب، بخش  
خاموش کردن اعتراض به حق جدید در اقدامی مذبوحانه و برای و در نسخه  اعتراض شدید دلسوزان کشور واقع شد

ارائه خدمات به نهادهای پولی و و  «مقامات نظارت بانکی سایر کشورهاهای مرکزی و  همکاری با بانک» تبدیل به دلسوزان
که طراحان، تنها در صدد خاموش کردن  است. متاسفانه به طرز واضحی مشخص استهای بین المللی! شده  سازمان

 اعتراض به حق مخالفان هستند.

 

 بندی و پیشنهاد معج

تواند کشور را  روی از پشتوانه فقهی و علمی برخوردار نیست و نمی های مختلف طرح نشان داد که طرح به هیچ  یراستو
شود که مخالفت با طرح نه با ویراست فعلی بلکه با گروه  پیشنهاد میه پیش ببرد. لذا یک قدم ب  ذیل بیانیه گام دوم،

ها،  متشکل از استراتژیست« رای عالیشو»های بعدی جلوگیری شده و با تشکیل یک  طراحی بوده و از ارائه نسخه
 جامع دست پیدا کرد.اقتصاددانان و مجتهدان، به یک طرح جایگزین 
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 مخالفان سرشناس طرحرخی ب

 

 

 

 پرویز داوودی صمصامیسین ح عباسیسن ح هللا نوری همدانیآیت 

 توسلیحمداسماعیل م نیامعصومیالمعلی غ میرزاییسین ح عبادیواد ج

 درخشانسعود م رهجولی ع توتونچیانیرج ا
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