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ومن اهلل التوفیق
علیرضا مختارپور
دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور

به نام آن که جان را روشني داد

بخشي از هنر جهان در »نگریستن« خالصه می شود و هیچ اثر ماندگار 
هنري نبوده که از دیدار درست جهان حاصل نشده باشد. شاید از این 
روست که قدمای ما »یار« را بی پرده از در و دیوار در »تجلی« می دیدند 
و پیش از تجسم عینی اثر، با تیشه خیال و از مرمر کلمه به آفرینش 
هنری می پرداختند. انتخاب زوایای ناب و انعکاس روان ناخوداگاه هر 
ملتی، در هنر آن شکل گرفته و می گیرد. از نقاشي هاي دیواري قدیمي و 
نقوش راویان قصه گو گرفته تا کارتون ها و کاریکاتور هایی که، با استمداد 
از نکته سنجی روشن ضمیران هر روزگار، به نقد نارسایی ها با زبانی همه 

فهم می پردازد، همه و همه، نشان از این روح زنده زیبایي دوستي دارد.
جهان تصویر محور معاصر، که از هنر به مثابه ابزار اغفال استفاده می کند، 
در مواجهه با روشنگری هنرمندان متّعهد، پا پس مي نهد. آري، جهان ِ 
روایت های صریح و ذکر مصائب ملت های ستم دیده در قالب تصویرگري 

کارتون، هر مخاطبی را به اندیشیدن وادار می کند . 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور، که از همه ظرفیت های ترویجی براي 
نیل به مقصود کتاب وکتابخوانی بهره می برد، در چهارمین دوساالنه 
کارتون کتاب با مشارکت هنرمندان بسیاري از سراسر جهان، به اشاعه 
فرهنگ کتاب پرداخته و مخاطبان کتاب خوان و عالقه مندان به کتاب 
و شیفتگان تصویر را به »خواندن« جلب می کند. باشد که این حرکت، 
که حاصل آن به صورت نمایشگاه هایی در سراسر کشور برگزار می شود، 
جرقه ای در ذهن مخاطبان و پیامی رسا برای جهانیان باشد تا به عظمت 
اندیشه و عمق معنوی هنر حاصل از آن نظری دوباره بیفکنند . ان شاء اهلل.

   In the Name of God who gave Lightness to the Soul

Part of the art world is summarized in “ Looking” and no lasting art has been 
made without right looking at the world. Perhaps it’s the fact that our ancient artists 
saw the “ Sweetheart” without any border, and before objective embodiment of the 
artwork, made the artistic creation by the imagination hatchet and with the word 
marble.
Choosing pure angles and reflection of unconscious spirit of each nation has been 
shaped and will shape in it’s art. From the ancient murals and paintings of the          
storytellers to the cartoons and caricatures that has been made with the assistance of 
punctiliousness of enlightened artists of each time, to criticize the shortcomings with 
an understandable language, all and all, shows the live spirit of  beauty lover.
Image driven contemporary world, that uses the art as the tool of deception, in       
confrontation with enlightenment of undertaking artists, retreats. 
Yes, the world by the straight narrations and mention of the misery of the oppressed 
nations in the pictorial form of cartoon, makes all the viewers to contemplate.
Iran Public Libraries Foundation that benefits from all the promotional capacities to 
achieve the purpose of book and book reading, in the 4th Book Cartoon Biennial by 
partnership of many artists from all over the world, propagate the book culture and 
attracts the book reader audiences and book enthusiasts and the people fascinated by 
the picture to “ Reading”.
We hope that this efforts that will be held in the shape of exhibitions across the    
country, be a spark in the mind of audiences and an expressive message for the world 
to look again to the greatness of the thought and the spiritual depth of the resulted 
art. We hope so

Alireza Mokhtarpour
Secretary General of  the Iran Public Libraries Foundation



به نام خدا

کارتون به عنوان یک زبان بین المللی قابل فهم برای عموم در بین شاخه های 
مختلف هنرهای تجسمی از سرعت انتقال و صراحت بیشتری برخوردار است. در 

عین حال با بهره گیری از عنصر طنز از جذابیت باالیی بهره مند است.
جای بسی خرسندی است که مدیریت محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

اهتمام ویژه ای نسبت به این رشته هنری و رویداد بزرگ جهانی دارد.
نهاد،  اهداف  راستای  در  کتاب  کارتون  المللی  بین  دوساالنه  چهارمین  در 
موضوعاتی چون: کتاب و شهر، کتاب و زندگی، کتاب و خانواده، کتاب و کودک، 
کتاب وکتابخانه، کتاب و کتاب دار، کتاب و رسانه و کتاب و آینده مطرح و 

اطالع رسانی شد.
خوشبختانه چهارمین دوساالنه بین المللی کارتون کتاب با برپایی منظم و انجام 
تعهدات خود، شرایطی را مهیا کرده که هنرمندان برجسته ی کارتونیست در 
دنیا، این مهم را در تقویم نمایشگاهی خود با دقت نظر خاصی دنبال می کنند.
در این دوره شاهد حضور هنرمندانی از 73 کشور بودیم و چهره های برجسته 
ای چون: »میخاییل کونتوریس« از اروپا و »جیتت کاستانا«  از آسیای میانه که 
در سال های 2017 و 2018 به عنوان نفرات برتر دنیا انتخاب شده بودند؛ با 

حضور خود بر اعتبار این جشنواره افزودند.
همچنین آقایان علیرضا پاکدل و سامان ترابی دو نفر از داوران ایرانی این دوره از 
دوساالنه، از حائزین رتبه های برتر در سال های قبل همین جشنواره بودند که 

حال، در جایگاه قضاوت به بررسی آثار پرداختند.
حضور هنرمندان جوان در کنار اساتید پیش کسوت در تیم داوری، نشان از 
توجه ویژه ی این جشنواره به رویش های جوان دارد. حضور اساتید مطرحی 
چون آقایان بهمن عبدی از ایران، میخاییل زالتکوفسکی از روسیه و هیکابی 

دمیرچی از ترکیه، اعتبار ویژه ای به این جشنواره بخشید.
در این دوره 2049 اثر از 733 هنرمند از 73 کشور دنیا به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شد که از این تعداد 496 نفر هنرمند خارجی و 237 نفر هنرمند ایرانی 
بودند. پس از ایران کشورهای ترکیه با 80، اندونزی با 54، چین با 39 و برزیل 

با 31 شرکت کننده بیشترین مشارکت را داشتند.
الزم به ذکر است نفرات اول تا سوم این جشنواره به ترتیب 1800 یورو، 1300 
یورو و 900 یورو و پنج نفر نیز برنده ی جایزه ی ویژه، معادل 400 یورو شدند 

که به همه ی این هنرمندان تندیس و لوح تقدیر نیز اهداء شد.

 In the Name of God 
Cartoon as an international language is more comprehensible to the public, 
it has faster transfer and precision among different branches of visual arts. At the 
same time it has a great charm by utilizing the elements of satire. 
There is a lot of pleasure that managing director of  the Iran Public Libraries Foundation 
has a special attention to this art field and global event.
In the 4th International Book Cartoon Biennial in direction with the goals of the               
institution topics like: Book and City, Book and Life, Book and Family, Book and 
Child, Book and Library, Book and Librarian, Book and Media and Book and Future 
was proposed and announced.
Fortunately the 4th International Book Cartoon Biennial by regular arrangement and 
fulfill it’s obligations, provided conditions that outstanding world cartoonists, follow 
with special precision this event in their Exhibition Calendar.
In this period we see the presence of artists from 73 countries and Important Artists such 
as: “Michaeil Kontouris” from Europe and “Jitet Kustana” from Middle East that has 
been selected in 2017, 2018 as the world top cartoonists, by their presence raised the 
credit of this festival.
Also Mr Alireza Pakdel and Mr Saman Torabi were two Iranian Jurors of this period of 
this period of the Biennial, were the best winners of the previous time of this festival, 
and now they are in the place of judgement and deliberate the artworks.
Presence of young artists alongside the pioneer masters in the jurors team shows the 
special attention of this festival to the growth of young artists. Presence of famous     
masters such as Bahman Abdi from Iran, Michaeil Zlatkovski from Russia, Hicabi 
Demirci from Turkey gave special credit to this Festival.
In this period 2049 artworks from 733 artists of 73 world countries has been send their 
artworks to the secretariat of the Festival that 496 of them were from foreign artists and 
237 form Iranian artists. After Iran, Turkey with 80, Indonesia with 54, China with 39 
and Brazil with 31 artists had the most participants in this Festival.
We should mention that the First to Third winners of this Festival has won1800 Euro, 
1300 Euro and 900 Euro, and 5 artists has won special Prize of 400 Euro. Trophy and 
Honorable Mention has been dedicated to all these artists.

Massoud Shojaei Tabatabaei
Director of the 4th international biennial Book Cartoon

سیدمسعود شجاعی طباطبایی
دبیر چهارمین دوساالنه بین المللی کارتون کتاب



هیئت داوران
Jury Members



میخاییل زالتکوفسکی / روسیه 
Mikhail Zlatkovsky / Russia

He was born in 1944
Professional artist at the fields of the cartoons, illustrations 
posters, animations, mass media design.
272 international awards, including about 60 Grand and 
First prizes in Belgium, Bosnia, Bulgaria,Canada, Germany 
France, Italy, Iran, Japan, Poland, Russia, Serbia, USA 
Yugoslavia.
The Russian national journalism prize “Golden pen”.
Personal expositions in Armenia, Belgium, Germany, France 
Italy, Malta, Poland, Portugal, Russia, Switzerland, Turkey 
USA, Yugoslavia.
Honor member of The French Academy of the Humor art
International Academy of Pedagogy
St. Petersburg Academy of the Grand Maestroes.
President and member of Juries in Bulgaria, France, Italy, Iran
Cyprus, Poland, Russia, Turkey, USA, Yugoslavia.
Founder and President of the Russian Cartoonists Union.
Professor, Ph.D. degree in the art research sciences.
Author of the book “The History of the cartooning in Russia”
Knight of the Order of the Legion of Honor, France.

متولد سال 1323 
کارتونیست، تصویرگر، گرافیست و ...

برنده 272 جایزه بین المللی شامل60 جایزه بزرگ و اول در بلژیک، بوسنی 
بلغارستان، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ایران، ژاپن، لهستان، روسیه، صربستان 

آمریکا، یوگسالوی و ...
برنده جایزه »قلم طالیی« روزنامه نگاری ملی روسیه.

برپایی نمایشگاه های انفرادی در ارمنستان، بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، مالت 
لهستان، پرتغال، روسیه، سوئیس، ترکیه، آمریکا و یوگسالوی.

عضو افتخاری آکادمی فرانسوی هنر طنز، آکادمی بین المللی آموزش و 
پرورش و آکادمی استادان بزرگ سنت پترزبورگ.

رئیس و عضو هیئت داوران جشنواره های بلغارستان، فرانسه، ایتالیا، ایران 
قبرس، لهستان، روسیه، ترکیه، آمریکا و یوگسالوی.

موسس و مدیر انجمن کارتونیست های روسیه.
دارای مدرک دکترا در رشته پژوهش هنر.

نویسنده و کارتونیست کتاب »تاریخ کارتون در روسیه«.
دارنده مدال لژیون افتخار شوالیه از فرانسه.



بهمن عبدی / ایران 
Bahman Abdi / Iran

He was Born in 1951 in Nowshahr, Iran.
He started to work in Cartoon Field from 1969.
Organizing many Solo and Group Cartoon Exhibitions from 
1973.
Producer and Director of more than 100 Short Sport
Animation Films.
Illustrator of more than 100 Kid Books.
Selected of the Jurors in Iran Graphic Biennial in 1989.
Winner of Prizes in National and International Cartoon Festivals.
Juror and Secretary of many National and International Cartoon 
Festivals.
Member of Jurors in different periods of International Young 
Festivals.
Member of Policy Council of Tehran Cartoon Biennial.
Winner of the Excellent Medal of the Fadjr Visual Arts Festival in 
2011.
Possessor of the First Rate Artistic Medal from Ministry of Culture and 
Islamic Guidance.

متولد سال 1330، شهرستان نوشهر، ایران.
فعالیت در رشته کاریکاتور از سال 1348.

برپایی چندین نمایشگاه کاریکاتور انفرادی و جمعی از سال 1352.
تهیه و کارگردانی بیش از یکصد فیلم کوتاه انیمیشن ورزشی.

تصویر سازی بیش از یکصد جلد کتاب کودک.
برگزیده هیئت داوران دومین دوساالنه گرافیک ایران در سال 1368.

برنده جوایز متعددی از جشنواره های ملی و بین المللی کاریکاتور.
داوری و دبیری تعدادی از جشنواره های ملی و بین المللی کاریکاتور.

عضو هیئت داوران  چندین دوره جشنواره بین الملی جوانان.
عضو شورای سیاستگزاری دوساالنه بین المللی کاریکاتور تهران.

دریافت نشان عالی هنرهای تجسمی فجر در سال 1390.
دارای نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران.



He was born in Samson, Turkey in 1968.
He lived in different cities of Anatoly during his primary 
school and high school.
He graduated from Ankara “ Ghazi” high school in 1985 and 
he graduated from Ankara Science University in 1992.
His passion to design started from childhood, but he selected his 
future job by knowing Cartoon.
Hicabi Demirci worked a long time in Animation Studios during 
his study to gain experience in design.
He in spite of creating animation, he also wrote texts for his           
animation cartoons.
He created animation film “ Horizon Island” in 1998, he has 
written it’s texts and scripts. It has been shown in “ Norenberg” 
Film Festival in Germany and also in “ Ankara” Film Festival.
Demirci designed the Poster of the International Short Film Festival 
of Istanbul in 2000. He made lots of advertising designs, illustrations, 
animation, story board,... for different companies.
At this time his artworks publishes in books, magazines and the cover 
of different journals.
He was very successful in design and was the winner of different
National and International Cartoon Contests.
He published two albums of his artworks “ Nail Roots” 2005 and “          
Cartoons of Hicabi” 2010

متولد سال 1347 در شهر سامسون، ترکیه.
در دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان در شهرهای مختلف آناتولی زندگی کرد.

در سال 1364 از دبیرستان » گازی« در آنکارا دیپلم گرفت.
در سال 1371 از دانشکده علوم دانشگاه آنکارا فارغ التحصیل شد.

در زمان تحصیل در دانشگاه مدتی طوالنی در استودیوهای انیمیشن مشغول به کار 
بود.

در سال 1377 فیلم انیمیشن »اوفوکتاکی آدا« )جزیره افق( را خلق کرد که در 
فستیوال فیلم »نورنبرگ« آلمان و فستیوال فیلم »آنکارا« به نمایش درآمد.

طراحی پوستر فستیوال بین المللی فیلم کوتاه استانبول در سال 1379.
طراحی تبلیغات، تصویرسازی، انیمیشن و استوری بورد.
چاپ آثار در کتاب ها، مجالت، روی جلد نشریات و ...

برنده جوایز متعدد در مسابقات ملی و بین المللی کارتون.
چاپ دو کتاب از آثارش به نام های »ریشه ناخن« در سال 1384 و »کارتون های 

هیکابی« در سال 1389.

هیکابی دمیرچی / ترکیه 
 Hicabi Demirci / Turkey



علیرضا پاکدل / ایران
Alireza Pakdel / Iran

He was Born in 1981, Mashhad, Iran.
He started to work in Cartoon Field from 1994 and cooperation with 
Gloagha, Kayhan Caricature, Tavana, Khat Khati magazines and 
Ghanon and Shargh newspapers.
Artistic Secretary of Palkhmon weekly magazine, Secretary of the 
Cartoon Office of Khorasan Razavi Hoze Honari.
Organizing Solo and Group Cartoon and Caricature Exhibitions in Iran 
and Other Countries.
Character Design in different animation projects such as: “ Short Shot” 
“Livelihood” and “ Chapter Five”.
Winner of 100 National and International Prizes and Judgement in           
National and International Festivals such as: 
Member of Judgement Team and Juror of Cartoon Section of the 6th          
International Fadjr Visual Arts Cartoon Festival 2013.
Member of Judgement Team and Juror of Cartoon Section of the “ Don 
Quixote” by the topic of “ Illegal Immigrants of Germany 2014
Member of Judgement Team of the International Cartoon and Caricature     
Festival of Syria 2015.
Member of Judgement and Juror of the First Cartoon Festival of “Safe        
Community” 2017
and many other festivals.
3rd Winner of the 16th International Porto Cartoon Contest in Cartoon Section 
Portugal 2014.
2nd Winner of the 2nd International Book Cartoon Biennial, Tehran 2014.
2nd Winner in the 9th International “ Don Quixote” Cartoon Contest, Germany 
2016.
Winner of the Grand Prize in the 3rd International Cartoon and Caricature Contest 
of Piracicaba, Brazil 2016.
Winner of the Grand Prize in the International Press Cartoon Contest of “World 
Press Cartoon” Portugal 2017.

متولد سال 1360 مشهد، ایران.
آغاز به کار در زمینه کاریکاتور از سال 1373 و همکاری با نشریات گل آقا، کیهان 

کاریکاتور، توانا، خط خطی، روزنامه قانون، روزنامه شرق و ...
دبیر هنری هفته نامه پلخمون  مسئول دفتر کاریکاتور حوزه هنری خراسان رضوی

برپایی نمایشگاه های انفرادی و گروهی کارتون و کاریکاتور داخلی و بین المللی.
طراح کاراکتر در پروژه های انمیشن متعدد از جمله انیمیشن کوتاه تیر و رزق 

روزی و فصل پنجم.
کسب100 جایزه داخلی و بین المللی و همچنین داوری در عرصه داخلی و بین 

المللی از جمله:
عضو هیئت انتخاب و داوری بخش کاریکاتور ششمین جشنواره بین المللی 

هنرهای تجسمی فجر 1392.
عضو هیئت انتخاب و داوری جشنواره بین المللی کارتون دن کیشوت »با 

موضوع« مهاجران غیر قانونی کشور آلمان 1393.
عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور سوریه 1394.

عضو هیات انتخاب و و داوری  نخستین جشنواره جهانی کارتون جامعه 
ایمن 1396 و ...

نفر سوم شانزدهمین جشنواره بین المللی پورتو کارتون در بخش کاریکاتور 
پرتغال 1393.

نفر دوم دومین دوساالنه بین المللی کارتون کتاب، تهران 1393.
نفر دوم از نهمین جشنواره بین المللی کاریکاتور دون کیشوت آلمان 

.1395
کاریکاتور  و  کارتون  المللی  بین  مسابقه  سومین  از  بزرگ  جایزه 

پیراسیکابای کشور برزیل 1395.
جایزه بزرگ جشنواره جهانی کارتون مطبوعاتی »ورد پرس کارتون«، 

پرتغال 1396.



سامان ترابی / ایران
Saman Torabi / Iran

He was Born in 1981 Tehran  Iran.
B.A in Conservation and Restoration of Cultural Heritage 
Isfahan University of Art, 2005.
M.A in Conservation and Restoration of Cultural Heritage 
Isfahan University of Art, 2008.
Winner of more than 20 prizes such as:
First Prize in Cartoon festival of visual Arts, Ahvaz, 2011
First Prize of international Cartoon festival of Universal        
Tolerance, Norway, 2013.
First Prize of international Caricature festival, Syria, 2014.
Third prize in Hello Europe international cartoon festival 
Kosovo, 2015.
First prize in the international cartoon contest of Exile
Germany, 2017.
Prize in Satyrykon cartoon festival, Poland, 2015.

متولد سال 1360، تهران، ایران.
کارشناسی مرمت آثار تاریخی- دانشگاه هنر اصفهان- 1384.  

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی- دانشگاه هنر اصفهان -1387.
کسب بیش از 20 جایزه ملی و بین المللی از جمله:

جایزه اول در بخش کارتون در جشنواره هنرهای تجسمی استان خوزستان، اردیبهشت 
.1390

جایزه اول از اولین جشنواره کارتون با موضوع مدارای جهانی، نروژ 1392 .
جایزه اول از هفتمین جشنواره بین المللی کاریکاتور سوریه در بخش چهره 1393.
جایزه سوم در جشنواره بین المللی کارتون کوزوو با موضوع »سالم اروپا« 1394.

جایزه اول از نخستین جشنواره بین المللی کارتون با موضوع تبعید، آلمان 1396.
جایزه بنیاد ساتریکن در جشنواره بین المللی کارتون ساتریکن لهستان 1397.

جایزه دوم سومین دوساالنه بین المللی کارتون کتاب، تهران 1395.
و ...

برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی داخلی و بین المللی.
حضور در هیئت داوران چندین جشنواره ملی و بین المللی.





نشـسـت خبری
Press Conference



برندگان
Winners



عارف نیازی / ایران 

جایزه اول First Prize

Aref Niazi / Iran

1



سجاد رافعی / ایران

جایزه دوم Second Prize

Sajjad Rafei \ Iran

2



آندرزژ کراوژاک / لهستان 

جایزه سوم Third Prize

 Andrzej Krawczak / Poland

3



اسپیرو رادولوویچ / صربستان 

جایزه ویژه Special Prize

Spiro Radulovic / Serbia



بیلیگ با / چین 

جایزه ویژه Special Prize

Bilig Ba / China



جیتت کاستانا / اندونزی

جایزه ویژه Special Prize

 Jitet Kustana / Indonesia



والدیمیر کازانفسکی / اوکراین 

جایزه ویژه Special Prize

 Vladimir Kazanevsky / Ukraine



باقر همتی / ایران 

جایزه ویژه Special Prize

Bagher Hemmati / Iran



نمایشگاه
Exhibition



49

اردن

رافات الخطیب
Rafat Alkhateeb

Jordan

48

ابوالقاسم طحانیان

ایران
Abolghasem Tahanian

Iran



51 50

عباس ناصری

ایران
Abbas Naseri

Iran

احمت آیکانات

ترکیه 
Ahmet Aykanat

Turkey



53 52

الکساندر یاکوفلف

روسیه
Alexander Yakovlev

Russia

آده میلهاد

اندونزی
Ade Milhad

Indonesia



55 54

علی قناعت

ایران
Ali Ghanaat

Iran

اکبر تراب پور

ایران
Akbar Torabpour

Iran



57 56

علی پاکنهاد

ایران
Ali Paknahad

Iran

علی راست رو

ایران
Ali Rastrou

Iran



59 58

علی شعبانی

ایران 
Ali Shabani

Iran

آلین توآدر

رومانی 
Alin Toader

Romania



61 60

امیر خالقی

ایران 
Amir Khaleghi

Iran

آلیسون آفونسو

برزیل
Alisson Affonso

Brazil



63 62

امیر سهیلی

ایران
Amir Soheili

Iran

امیررضا ترکمان رحمانی

ایران
Amirreza Torkaman Rahmani

Iran



65 64

آندرسون د اولیویرا

برزیل
Anderson de Oliveira Delfino

Brazil

آناتولی استانکولوف

بلغارستان 
Anatoliy Stankulov

Bulgaria



67 66

آندرآ پیچا

ایتالیا
Andrea Pecchia

Italy

آنتونی ریبیرو مارتینز

برزیل 
Antoni Ribeiro Martins

Brazil



69 68

آسیر سانز

اسپانیا
Asier Sanz

Spain

آنتونیو سانتوس

پرتغال 
Antonio Santos

Portugal



71 70

عاطفه شهابی

ایران

Atefeh Shahabi

Iran

آسکین آیرانسیوغلو

ترکیه 
Askin Ayrancioglu

Turkey



73 72

آیت نادری

ایران
Ayat Naderi

Iran

عاطفه یاریان

ایران
Atefeh Yarian

Iran



75 74

باگوس آجی ماندیری

اندونزی
Bagus Aji Mandiri

Indonesia

بابک ولی پور گودرزی

ایران
Babak Valipour Goudarzi

Iran



77 76

بامبانگ سولیستیو

اندونزی 
Bambang Sulistyo 

Indonesia

بهرام بابایی

ایران
Bahram Babaei

Iran



79 78

بنیامین آل علی

ایران
Benyamin Ale Ali

Iran

علی فریدرادپور

ایران
Ali Farid Radpour

Iran



81 80

برنارد بوتون

فرانسه
Bernard Bouton

France

بیلل بوتابا

الجزیره
Bilel Boutabba 

Algeria



83 82

بوبیسا تودوروویچ

صربستان
Bobisa Todorovic

Serbia

برادی ایزکوئردو رودریگز

امارات
Brady Izquierdo Rodriguez

UAE



85 84

سی بی شیبو

هند
C.B.SHIBU

 India

کاهیو هریونانتو

اندونزی
Cahyo Heryunanto

Indonesia



87 86

کائو گومز

برزیل
Cau Gomez

Brazil

کمال الدین ییلدیز

ترکیه
Cemalettin Yildiz

Turkey



89 88

چنگ زوآن لی

چین
Chengxuan Li

China

سیوال اینستین

التیوا
Cival Einstein

Latvia



91 90

سژسالو پرژزاک

لهستان
Czeslaw Przezak

Poland

کنستانتین سانربرگ

بلژیک
Constantin Sunnerberg

Belgium



93 92

 دارکو درژویچ

مونته نگرو
Darko Drljevic

Montenegro

دارسونو

اندونزی 
Darsono

Indonesia



95 94

 داود هوشمند

ایران
Davoud Houshmand

Iran

دیجوکو سوسیلو

اندونزی
Djoko Susilo

Indonesia



97 96

ادوارد جی دی

میانمار
Edward JD

Myanmar

ادیک بغوسیان

ارمنستان 
Edik Boghosian

Armenia



99 98

احسان گنجی

ایران 
Ehsan Ganji

Iran

احسان چراغی ایرانشاهی

ایران
Ehsan Cheraghi Iranshahi

Iran



101 100

الیفکان کایا

ترکیه
Elifcan Kaya

Turkey

الهام خلیلی مهر

ایران
Elham Khalilimehr 

Iran



103 102

عماد صالحی

ایران
Emad Salehi

Iran

اسماعیل بابایی

ایران
Esmaeil Babaei

Iran



105 104

اوزن دیوید

جمهوری چک
Evzen David

Czech Republic

فائزه احمدنیا

ایران
Faezeh Ahmadnia

Iran



107 106

فرج محمدی

ایران
Faraj Mohammadi

Iran

فرید امیرسرداری

ایران
Farid Amirsardari

Iran



109 108

گابریله کوروی

ایتالیا
Gabriele Corvi

 Italy

فدور الکسیف

روسیه 
Fedor Alekseev

Russia



111 110

گلیم بورانبایف

قزاقستان
Galym Boranbayev

Kazakhstan

قباد امامی فرد

ایران
Ghobad Emamifard

Iran



113 112

گوران دیواک

صربستان
Goran Divac

Serbia

گولفیدان اوزدیلک

ترکیه
Gulfidan Ozdilek

Turkey



115 114

حامد کسایی نسب

ایران
Hamed Kasaeinasab

Iran

حمید صوفی

ایران
Hamid Soufi

Iran



117 116

هاریادهی سوئلیستیانو

اندونزی
Haryadhi Soelistyanto

Indonesia

حسن سیالن

ترکیه
Hasan Ceylan

Turkey



119 118

هیبت احمدی

ایران
Heibat Ahmadi

Iran

حسن امیدی

ایران
Hasan Omidi

Iran



121 120

هیکمت سیل

ترکیه
Hikmet Cil

Turkey

 هلدر تیگزیرا پلیا

پرتغال
Helder Teixeira Peleja

Portugal



123 122

هیالل اوزکان

ترکیه
Hilal Ozcan

Turkey

همایون عبدالرحیمی

ایران
Homayoun Abdolrahimi

Iran



125 124

همایون محمودی

ایران
Homayoun Mahmoudi

Iran

حسین نقیب

ایران
Hosein Naghib 

Iran



127 126

ابراهیم تونکای

ترکیه
Ibrahim Tuncay

Turkey

آیسان شیرین چشمه

ایران
Isan Shirincheshmeh

Iran



129 128

ایزابال کوالسکا

لهستان
Izabela Kowalska

 Poland

ایوایلو تسوتکوف

بلغارستان
Ivailo Tsvetkov

 Bulgaria



131 130

جابر اسدی

ایران
Jaber Asadi

Iran

جبار صابر قدیر

عراق
Jabar Saber Qadir

Iraq



133 132

جاکک ماجچرکیویچ

لهستان
Jacek Majcherkiewicz 

Poland

جالل پیرمرزآباد

ایران
Jalal Pirmarzabad

Iran



135 134

جینگ شان لی

چین
Jing Shan Li 

China

خوزه آنتونیو کاستا

برزیل
Jose Antonio Costa

Brazil



137 136

جوزف پارچال

اسپانیا
Josef Prchal

Spain

خوزه میگوئل پیرس جونیور

برزیل
Jose Miguel Pires Junior

Brazil



139 138

جونیور لوپز

برزیل
Junior Lopes

Brazil

خوزو دومینکوویچ

کرواسی 
Joso Dominkovic

Croatia



141 140

کیقباد فرزانه

ایران
Keyghobadi Farzaneh

Iran

خدایار نارویی

ایران
Khodayar Narouei

Iran



143 142

کیانا شیرین

ایران
Kiana Shirin

Iran

کونونوف دیمیتری

روسیه 
Kononov Dmitry

Russia



145 144

لیال بذرافشان

ایران
Leila Bazrafshan

Iran

لسلی ریکاردی

اروگوئه
Leslie Ricciardi

Uruguay



147 146

لیو کیانگ

چین
Liu Qiang

China

لوکا الگاتور

مونته نگرو
Luka Lagator

Montenegro



149 148

لیانگ یو

چین
Liang Yu

China

محبوبه پاکدل

ایران
Mahboubeh Pakdel

Iran



151 150

لوک دسچیمائکر

بلژیک
Luc Descheemaeker

Belgium

مائده غمگین

ایران
Maedeh Ghamgin

Iran



153 152

مهدی عزیزی

ایران
Mahdi Azizi

Iran

مهدی افرادی

ایران
Mahdi Afradi

Iran



155 154

محمود آزادنیا

ایران
Mahmoud Azadnia

Iran

محمود برخورداری

ایران
Mahmoud Barkhordari

Iran



157 156

مهناز یزدانی

ایران
Mahnaz Yazdani

Iran

محمود نظری

ایران
Mahmoud Nazari

Iran



159 158

 مهشید هاشمی

ایران
Mahshid Hashemi

Iran

مهسا صفوی

ایران
Mahsa Safavi

Iran



161 160

مجید امینی

ایران
Majid Amini

Iran

مجید صالحی

ایران
Majid Salehi

Iran



163 162

منصور مقدم

ایران
Mansour Moghaddam

Iran

منصوره دهقانی

ایران
Mansoureh Dehghani

Iran



165 164

مارکو د آگوستینو

ایتالیا
Marco D’Agostino

Italy

مارسیو لیته

برزیل
Marcio Leite

Brazil



167 166

معصومه سادات موسوی

ایران
Masoumeh Sadat Mousavi

Iran

مسعود ضیایی زردخشویی

ایران
Massoud Ziaei Zardkhashouei

Iran



169 168

مهمت قهرمان

سوئیس
Mehmet Karaman

Switzerland

ملو

برزیل
Mello

Brazil



171 170

میخاییل کونتوریس

یونان
Michael Kountouris

Greece

منکسه کام

ترکیه 
Menekse Cam

Turkey



173 172

میالد حسینی

ایران
Milad Hoseini 

Iran

محدثه گل محمدی

ایران
Mohaddeseh Golmohammadi

Iran



175 174

محمد راعی

ایران
Mohammad Raei

Iran

محمد افالک

ایران
Mohammad Aflak

Iran



177 176

محمدعلی خلجی

ایران
Mohammadali Khalaji 

Iran

محمدعلی خوشکام

ایران
Mohammadali Khoshkam

Iran



179 178

محمدحسین اکبری

ایران
Mohammadhosein Akbari

Iran

محمدرضا اکبری

ایران
Mohammadreza Akbari

Iran



181 180

محسن اسدی

ایران
Mohsen Asadi

Iran

مجمیر میهاتف

کرواسی
Mojmir Mihatov

Croatia



183 182

محسن ظریفیان

ایران
Mohsen Zarifian

Iran

مجتبی فیضی

ایران
Mojtaba Feizi

Iran



185 184

موسی گوموس

ترکیه
Musa Gumus

Turkey

مجتبی حیدرپناه

ایران
Mojtaba Heidarpanah

Iran



187 186

محی الدین کوروغلو

ترکیه
Muhittin Koroglu

Turkey

معمر اولکای

ترکیه
Muammer Olcay



189 188

نادر رحمانی

ایران
Nader Rahmani 

Iran

مظفر یولچیبوئف

ازبکستان
Muzaffar Yulchiboev

Uzbekistan



191 190

 ناصر مقدم

ایران
Naser Moghaddam

Iran

نانی آدریانا موسکوئرا

اسپانیا
Nani Adriana Mosquera

Spain



193 192

 ندا تنهایی مقدم

ایران
Neda Tanhaei Moghaddam

Iran

نگین نقیه

ایران
Negin Naghiyeh

Iran



195 194

نیکال لیستس

کرواسی
Nikola Listes

Croatia

اولگ گوتسول

بالروس
Oleg Gutsol

Belarus



197 196

عمر زوالوس

پرو
Omar Zevallos

Peru

عمر پرز

اسپانیا
Omar Perez

Spain



199 198

اوندر اونربای

ترکیه
Onder Onerbay

 Turkey

اورهان اوزتورک

ترکیه Turkey



201 200

عثمان گورال سوروغلو

ترکیه
Osman Gural Suroglu 

Turkey

پدرام فرخ نیا

ایران
Pedram Farrokhnia

Iran



203 202

پویا جورابلو

ایران
Pouya Jourablou

Iran

فیلیپه بوسنز

بلژیک
Philippe Bossens

Belgium



205 204

رینر ارت

آلمان
Rainer Ehrt 

Germany

رائد خلیل

سوریه
Raed Khalil

Syria



207 206

رائول فرناندو زولتا

کلمبیا
Raul Fernando Zuleta

Colombia

رامین غالمی برجی

ایران
Ramin Gholami Borji

Iran



209 208

روشن گاتالین

روسیه
Rooshan Gataullin

Russia

سعید صادقی

ایران
Saeid Sadeghi

Iran



211 210

سانتیاگو کورنجو

آرژانتین
Santiago Cornejo

Argentina

 سمانه کریمی

ایران
Samaneh Karimi



213 212

سنر توسون

ترکیه
Sener Tosun

Turkey

ساوا بابیک

صربستان
Sava Babic

Serbia



215 214

سرگی ریاباکن

اوکراین
Sergii Riabokon

Ukraine

سردار سونمز

ترکیه 
Serdar Sonmez

Turkey



217 216

 سیران جفرلی

آذربایجان
Seyran Caferli

Azerbaijan

سویت ساتچی

ترکیه
Seyit Saatci

Turkey



219 218

سیدعلی میرایی

ایران
Seyyed Ali Miraei

Iran

سیدایمان نوری نجفی

ایران
Seyyed Eiman Nourinajafi

Iran



221 220

شهرام رضایی

ایران
Shahram Rezaei

Iran

سیدمحمود جوادی

ایران
Seyyed Mahmoud Javadi

Iran



223 222

شااوی ژو

چین
Shaowei Zhu

China

شعله آریان پور

ایران
Sholeh Arianpour

Iran



225 224

سهیل محمدی

ایران
Soheil Mohammadi

Iran

سیفان یانگ

چین 
Sifan Yang

China



227 226

تیاگو لوکاس

برزیل
Thiago Lucas

Brazil

توران آکسوی

ترکیه
Turan Aksoy

Turkey



229 228

وحید آرمون

ایران
Vahid Armoun

Iran

 تورسیوس

اسپانیا
TURCIOS

Spain



231 230

وسلین دامیانوف وس

بلغارستان
Veselin Damyanov-Ves

Bulgaria

ویاچسالو کازانفسکی

اوکراین
Viacheslav Kazanevskyi

Ukraine



233 232

خاویر بونیال

اکوادور
Xavier Bonilla

Ecuador

ویکتور اسکریلف

روسیه
Victor Skrylev

Russia



235 234

یانگ لیجی

چین
Yang Lijie

China

یوری مانائف

روسیه
Yuri Manaev

Russia



237 236

زهرا مرادی

ایران
Zahra Moradi

Iran

ژاله یوسفی نژاد

ایران
Zhaleh Yousefinezhad

Iran



239 238

زیگمونت زارادکیویچ

لهستان
Zygmunt Zaradkiewicz

Poland

هالیان کوژنیکا

لهستان
Halina Kuznicka

 Poland



241 240

استفان پروین

بلژیک
Stefaan Provijn 

Belgium 

هادی اکبری

ایران
Hadi Akbari

Iran



243 242

آنا آدی جایا

اندونزی
Aan Adi Jaya

Indonesia مکزیک

کامیال ساندنر
Camila Sandner

 Mexico



245 244

دنیز داگاز

ترکیه
Deniz Dokgoz

Turkey ازبکستان

مخمودجون اشونکولوف
Makhmudjon Eshonkulov 

Uzbekistan



247 246

ایویکا کولومبیک

کرواسی
Ivica Kolumbic 

Croatia مراکش

محمد آجگ
Mohamed Ajeg 

Morocco



249 248

مهمت زبر

ترکیه
Mehmet Zeber 

Turkey لوکزامبورگ

پل لئورس
Pol Leurs

 Luxembourg



251 250

پیتر نئووندیک

هلند
Peter Nieuwendijk

Netherlands

پردراگ سربلجانبن

صربستان
Predrag Srbljanin 

Serbia 



253 252

اوگوز گورل

ترکیه
Oguz Gurel

Turkey ماکوو

رودریگو دنیل نونس
Rodrigo Daniel Nunes

Macau 



255 254

ریکاردو فریرا

پرتغال
Ricardo Ferreira

 Portugal هند

مانوژ چوپرا
Manoj Chopra

India







 In the Name of God




