فسضاسی ٖٛوٛٙٞٛضزی خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ
ٞیئت وٛٙٞٛضزی استبٖ لعٚیٗ
اسبس ٘بٌٔ ٝط ٜٚوٛٙٞٛضزی وبسپیٗ
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بسمه تعالی
فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسالمی ایران
اساسنامه گروه کوهنوردی کاسپین

فػُ ا:َٚوّیبت
ٔبز٘ : 1 ٜبْ ٌطٌ :ٜٚط ٜٚوٛٙٞٛضزی وبسپیٗ است.
ٔبز : 2 ٜآضْ ٌطٟٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٜٚط  ٚسطثطي ث ٝضٕیٕ ٝایٗ اسبسٙبٔٔ ٝی ثبضس.
ٔبز : 3 ٜتبضید تبسیس ٌطٔ 1383/01/15 ٜٚی ثبضس.
ٔبزٔ : 4 ٜحُ زفتط ٌطٚ ٜٚالغ زض لعٚیٗ-ذیبثبٖ ٘بزضی خٛٙثی-وٛچ ٝغاِٝ
ٔیثبضس .
فػُ ز : ْٚاٞساف ٔ ٚحٛضٞبی ٕ٘بزیٗ
ٔبز: 5 ٜ

فػُ س : ْٛاضوبٖ تطىیالتی ٌطٜٚ

ٔبز : 6 ٜاضناٖ تطىیالتی ٌط ٜٚضبُٔ ٞیئت ٔٛسسٔ ،دٕغ ػٕٔٛی ٞ ٚیئت ٔسیطٔ ٜی ثبضس.
فػُ چٟبضْ ٞ :یئت ٔٛسس
ٔبزٞ : 7 ٜیئت ٔٛسس ثٙیبٍ٘صاض ٌط ٜٚثٛز ٜو٘ ٝفطات آٖ زض اِٚیٗ غٛضت خّسٌ ٝط ٜٚزضج ذٛاٞس ضس  ٚزض ٞط حبَ
ضبٞس ٘ ٚبظط ػّٕىطز ٌطٔ ٜٚی ثبضس.
ٔبز : 8 ٜتؼساز اػضبی ٞیئت ٔٛسس زض ٌط٘ 3 ٜٚفط ثٛز ٚ ٜیه ٘فط ٕ٘بیٙس ٜثب حك ضای زض خّسبت ٞیئت ٔسیطٔ ٜی
ثبضس.
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تجػطٞ : 1ٜیئت ْٚسس ٔی تٛا٘س زض غٛضت ػسْ ٕٞىبضی ،فٛت  ٚیب استؼفبء یىی اظ اػضبء فطز شیػالح زیٍطی ضا زض
ٕ٘بی.
ٞیئت ٔٛسس خبیٍعیٗ ز
فػُ پٙدٓ ٔ :دٕغ ػٕٔٛی
ٔبزٔ : 9 ٜدٕغ ػٕٔٛی ٌطٞ ٜٚط یه سبَ یىجبض ثطای ا٘تربثبت اػضبی ٞیئت ٔسیط ٚ ٜاستٕبع ٌعاضش ٞیئت ٔسیطٚ ٜ
ثبظضس  ٚاضائ ٝضاٞىبضٞبی ٔٙغجك ثب اغ َٛایٗ اسبسٙبٔ ٚ ٝثب زػٛتٙبٔ ٝلجّی تطىیُ ٔی ٌطزز  ٚضای آٖ زض خّس ٝاَٚ
ثب اوثطیت ٘سجی(٘ػف ثؼال ٜٚیه اػضبء)  ٚزض خّس ٝز( ْٚچٙب٘چ ٝخّس ٝا َٚتطىیُ ٘طس) ثب حضٛض ٞط تؼساز اظ
اة .
اػضبی ٌط ٜٚضسٕیت ٔی ز
ٔبزٞ : 10 ٜیئت ٔسیطٔ ٜسئٔ َٛستمیٓ وّی ٝفؼبِیت ٞبی ازاضی ٚ ٚضظضی ٌطٙٔ ٜٚغجك ثب اسبسٙبٔٔ ٝی ثبضس.
ٔبز : 11 ٜا٘تربثبت ٔسئٛالٖ زض ٞیئت ٔسیط ٚ ٜسبیط وبض ٌطٞ ٜٚب زض زٚض ٜا َٚثط ػٟسٞ ٜیئت ٔٛسس ٚزض زٚضٞ ٜبی
ز ٚ ْٚثؼس اظ آٖ اظ عطیك ثطٌعاضی ا٘تربثبت زض ٔدٕغ ػٕٔٛی ذٛاٞس ثٛز.
تجػط : 2 ٜا٘تربثبت تٕبٔی اػضبی اغّی  ٚػّی اِجسَ ٞیئت ٔسیط ٜاظ ثیٗ اػضبی ضسٕی و ٝسٔ ٝب ٜاظ ػضٛیت ا٘بٖ
ٌصضت ٝثبضس أىب٘پصیط است.
تجػط : 3 ٜا٘تربة اػضبی ٞیئت ٔسیط ٜث ٝز ٚغٛضت أىبٖ پصیط است:
اِف :ا٘تربة اػضبی ٞیئت ٔسیط ٜثب ٔسِٛیت وبضٌطٔ ٜٚطثٛع:ٝ
ة ٜ :یئت ٔسیطٔ ٜی تٛا٘س پس اظ ا٘تربة ٔسئَٛیٖ نٔیتٞ ٝب  ٚسطپطست ٌط ٜٚضا اظ ٔیبٖ ذٛز ا٘تربة ٕ٘بیٙس.
فػُ ضطٓ ٞ :یئت ٔسیطٜ
ٔبزٞ : 12 ٜیئت ٔسیط ٜاظ ٔسئِٛیٗ ظیط تطىیُ ٔی ٌطزز:
ثٙس  : 1سطپطست ٌطٜٚ

ثٙس ٔ : 2سئ َٛوٕیت ٝفٙی

ثٙس ٔ : 3سئ َٛوٕیت ٝضٚاثظ ػٕٔٛی (تجّیغبت ،ا٘تطبضات)
ثٙس ٔ : 4سئ َٛوٕیتٔ ٝبِی  ٚتساضوبت
ثٙس ٕ٘ : 5بیٙسٞ ٜیئت ٔٛسس
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ٔبزٞ :13 ٜیئت ٔسیط ٜثبالتطیٗ ٔمبْ اخطایی ٌطٔ ٜٚی ثبضس ٚخّسبت آٖ ثب حضٛض حسالُ س٘ ٝفط اظ اػضبء و ٝیىی اظ
آٟ٘ب ٕ٘بیٙسٞ ٜیئت ٔٛسس ٔی ثبضس ضسٕیت ذٛاٞس زاضت.
تجػطٕ٘ : 4 ٜبیٙسٞ ٜیئت ٔٛسس زض ٞیئت ٔسیط ٜثطای ٔست یه سبَ ا٘تربة و ٝاظ عطف ٞیئت ْٚسس ث ٝغٛضت
ٔىتٛة ثٞ ٝیئت ٔسیطٙٔ ٜترت ٔؼطفی ٔی ٌطزز.
ٌطزز
.
تجػط : 5 ٜخّسبت ٞیئت ٔسیط ٜحسالُ ٞط سٞ ٝفت ٝیه ثبض زض ٔحُ زفتط ٌط ٜٚتطىیُ ٔی
تجػط : 6 ٜاػضبی ػّی اِجسَ ٞیئت ٔسیط ٜز٘ ٚفط ٔی ثبضس.
فػُ ٞفتٓ  :ثبظضس
ٔبز : 14 ٜثبظضس ٔسئ٘ َٛظبضت ثط حسٗ اخطای ٔػٛثبت اساسٙبٔٞ ٝیئت ٔسیطٔ ٜی ثبضس .
تجػط : 7 ٜػض ٛػّی اِجسَ ثبظضس یه ٘فط ٔی ثبضس.
تجػط : 8 ٜثبظضس حك حضٛض ٚضطوت زض خّسبت ٞیئت ٔسیط ٜضا زاضز ٔ ٚی تٛا٘س تٕبٔی زفبتط ٔىتٛثبت ٔ ٚػٛثبت
(ٔبِی  ٚفٙی) ضا ٔٛضز ثطضسی لطاض زٞس  ٚزض غٛضت ٔغبیطت ثب اسبسٙبٔٛٔ ،ٝاضز ٔطٟٛز ضا ثٞ ٝیئت ٔٛسس ٌعاضش
زٞس  ٚیب تمبضبی تطىیُ ٔدٕغ ػٕٔٛی ث ٝعٛض فٛق اِؼبزٕٛ٘ ٜزٌ ٚ ٜعاضش ٕ٘بیس.
فػُ  ٜشتٓ ٚ :ظبیف اػضبی ٞیئت ٔسیطٜ
ٔبزٚ :15 ٜظبیف سطپطست ٌطٜٚ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اضائ ٝثط٘بٔٞ ٝبی وٛتبٔ ٜست  ٚثّٙس ٔست
غسٚض وّی ٝاحىبْ ،وبضتٟبی ػضٛیت ٔ ٚىبتجبت ٌطٜٚ
غسٚض چه ثب أضبی ٔطتطن ٔسئٔ َٛبِی  ٚتساضوبت ٌطٜٚ
ایدبز ٕٞبٍٙٞی زض ٌط ٚ ٜٚثبظضسی ٘ ٚح ٜٛػّٕىطز نٔیتٞ ٝبی ٔرتّف
ایدبز اضتجبط  ٚپبسرٍٛیی ث ٝسٛاالت ٔمبْ ٞبی ثبالتط  ٚاضٌبٖ ٞبی زِٚتی
ظٔب٘جٙسی  ٚازاض ٜوّی ٝخّسبت (ٞیئت ٔسیط-ٜاػضبء)  ٚتٙظیٓ غٛضتدّسبت ٔطثٛعٝ
تٙظیٓ  ٚأضبی ٔىبتجبت ٌطٜٚ
عطح زستٛضاِؼُٕ ٞب ٚائیٗ ٘بٔٞ ٝبی الظْ زض خّسبت ٞیئت ٔسیط ٜخٟت تػٛیت

ٔبزٚ :16 ٜظبیف نٔیت ٝفٙی
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تضىیُ والس ٞبی آٔٛظضی ٕٞب ًٙٞثب فسضاسی ٖٛوٛٙٞٛضزی
تٟی ٝاعالػبت فٙی  ٚتٟیٔ ٝت ٖٛآٔٛظضی  ٚاضائ ٝآٖ ثطای ٘طط زض ٌبٙٞبٔٝ
تؼییٗ سطپطست أساز  ٚوٕه ٞبی اِٚی ٝزض ثط٘بٔٝ
تٟی ٚ ٝتٙظیٓ ثط٘بٔٞ ٝبی غصایی  ٚخسا َٚتغصی ٚ ٝا٘طغی خٟت حفظ آٔبزٌی ثس٘ی زض وٞٛپیٕبیی
اظٟبض ٘ظط زض ٔٛضز وّی ٝثط٘بٔٞ ٝبی ٌط ٜٚزض خّسبت ٞیئت ٔسیطٜ
ایدبز اضتجبط وٕیت ٝفٙی ثب سبیط وبض ٌطٞ ٜٚب خٟت ثبال ثطزٖ سغح فٙی  ٚآٔٛظضی
تغییٗ سطپطست خٟت ثط ٘بٔٞ ٝبی ٌط ٜٚثب تبییس ٞیئت ٔسیطٜ
پیطٟٙبز تبسیس زیٍط ثرص ٞب ثب تػٛیت ٞیئت ٔسیطٜ
تٟی ٝآییٗ ٘بٔٚ ٝزستٛض اِؼُٕ ٞبی الظْ ٔطثٛعٝ

تجػطٔ : 9 ٜسئ َٛنٔیت ٝفٙی ٌط ٜٚثبیس زاضای حسالُ حىٓ ٔطثیٍطی زضخ ٝس ٝثبضس.
ٔبزٚ-17 ٜظبیف ٔسئ َٛنٔیت ٝضٚاثظ ػٕٔٛی (تجّیغبت  ،ا٘تطبضات)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

زػٛت اظ اػضبی ٌط ٜٚیب ٌطٞ ٜٚبی زیٍط خٟت ضطوت زض خّسبتٌ ،طزٕٞبئی ..... ٚ
٘طط ٌبٙٞبٔ ٝثطای اضتمب فىطی  ٚفٙی اػضب
اضائ ٝعطح ٞبی ٘ٛیٗ زض ٔٛضز فؼبِیت ٞبی وٛٙٞٛضزی ثٞ ٝیئت ٔسیطٜ
تٟی ٝفطْ تمبضبی ػضٛیت  ٚتؼٟس٘بٌٔ ٚ ٝعیٙص اػضبء ثبتٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٔٙسضج زضاسبسٙبٔٝ
تٙظیٓ  ٚثبیٍب٘ی پط٘ٚسٞ ٜبی اػضب ٍٟ٘ ٚساضی وّی ٝاسٙبز ٔ ٚساضن ٌطٜٚ
ٔغبِؼ ٝاضظضیبثی ٌعاضضبت ٔطثٛط ث ٝوٕیتٞ ٝبی ٔرتّف  ٚاػالْ ٘تبیح ثٞ ٝیئت ٔسیطٜ
تٟی ٚ ٝتىثیط ا٘ٛاع فطٟٔب  ٚتبِیفبت ٔطثٛط ث ٝوٕیتٞ ٝبی ٔرتّف
تٟی ٝآضضی ٛاظ ٌعاضش ثط٘بٔٞ ٝب  ،ػىس  ٚذبعطات ... ٚ
تٟی ٝتمسیط ٘بٔ ٚ ٝیبزثٛز خٟت اػضب ثٙٔ ٝبسجت اخطای ثط٘بٔٞ ٝب
تٟی ٝآئیٗ ٘بٔ ٚ ٝزستٛضاِؼُٕ ٞبی زاذّی ٔطثٛعٝ

ٔبزٚ :18 ٜظبیف ٔسئ َٛوٕیتٔ ٝبِی  ٚتساضوبت
.1
.2
.3
.4
.5

زضیبفت حك ػضٛیت اػضبی ٌطٜٚ
تٙرٛاٌ ٜطزا٘ی زضآٔسٞب ٞ ٚعیٞ ٝٙبی ٔطثٛط ثٌ ٝطٜٚ
أضبی اٚضاق ثٟبزاض  ٚتؼٟسآٚض  ٚاضائ ٝآٟ٘ب ث ٝسطپطست ٌط ٜٚخٟت تبییس ٟ٘بیی
ٔسیطت ثط زضآٔسٞبی حبغّ ٝاظ ا٘تطبضات  ٚفؼبِیتٟبی سٕؼی  ٚثػطی
حسبثطسی زض آٔسٞبی ٘بضی اظ والس ٞبی آٔٛظضی  ٚوٕه ٞبی ٔبِی ٞیئت وٛٙٞٛضزی  ٚفسضاسیٖٛ
وٛٙٞٛضزی …..
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.6
.7
.8
.9
.10

حسبثطسی وّی ٝزضآٔسٞب ٞ ٚعیٞ ٝٙبی ٌطٜٚ
تٟی ٚ ٝذطیس وّیٔ ٝبیحتبج ٌطٜٚ
حفظ  ٚخٕؼساضی وّی ٝأٛاَ ٌطٜٚ
أب٘ت زازٖ ٚسبیُ فٙی ٔٛضز ٘یبظ افطاز ٌط ٜٚخٟت اخطای ثط٘بٔ ٝثب ٘ظط وٕیت ٝفٙی ٌطٜٚ
تٟی ٝآئیٗ ٘بٔٚ ٝزستٛضاِؼُٕ ٞبی الظْ ٔطثٛعٝ

ٔبزٚ : 19 ٜظبیف ثبظضس
 .1تٟیٚ ٝتٙظیٓ خسا َٚأتیبظاتی زض ٔٛضز فؼبِیت اػضب
 .2ثطضسی ٌعاضضبت ٔطثٛط ث ٝثط٘بٔٞ ٝبی اخطا ضسٜ

 .3ثطضسی  ٚتحمیك ثط اسبس اعالػبت ثسست آٔس ٜزض ع َٛثط٘بٔٞ ٝب (فطْ ٘ظطذٛاٞی)

 .4اضظضیبثی ض٘ٚس وّی فؼبِیت ٌطٞ ٚ ٜٚیئت ٔسیط ٚ ٜزض غٛضت ِع ْٚتٟیٌ ٝعاضش زض لجبَ ا٘حطاف اظ اٞساف زض
اضائ پیطٟٙبز الظْ ثٞ ٝیئت ٔسیط ٓٞ ٚ ٜچٙیٗ زضذٛاست تطىیُ ٔدٕغ ػٕٔٛیؼبزی ثغٛض فٛق
اسبسٙبٜٔ ٚ ٝ
اِؼبزٜ
 .5تمبضبی تطىیُ خّس ٝفٛق اِؼبزٞ ٜیئت ٔسیطٜ
فػُ ٘ٚ : ٟٓظبیف اػضب
ٔبزٚ : 20 ٜظبیف اػضب ث ٝضطح ظیط ٔی ثبضس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ضطوت زض خّسبت ضسٕی ٌطٜٚ
ضطوت زض ثط٘بٔٞ ٝبی خٕؼی  ٚوٞٛپیٕبیی ٌطٜٚ
ٕٞىبضی ثب ٔسئِٛیٗ نٔیتٞ ٜبی ٔرتّف زض غٛضت زض ذٛاست نٔیتٔ ٝطثٛعٝ
پطزاذت حك ػضٛیت ٔبٞب٘ٝ
حفظ ٚسبیُ ػٕٔٛی  ٚث ٝأب٘ت ٌطفت ٝضسٌ ٜط ٚ ٜٚاستطزاز آٟ٘ب حساوثط ظطف س ٝضٚظ ثؼس اظ اتٕبْ ثط٘بٔٚ ٝ
تمجُ پطزاذت ٞط ٌ ٝ٘ٛذسبضت ٚاضز ٜثٚ ٝسبیُ  ٚأٛاَ ث ٝأب٘ت ٌطفت ٝضسٜ
اضائٌ ٝعاضش اظ ثط٘بٔٞ ٝبی ٔطرع زض خٟت پطثبض ضسٖ ثط٘بٔٞ ٝبی آتی
لج َٛاسبسٙبٔ ٝاِتعاْ ث ٝآٖ

فػُ ز : ٓٞضطایظ ػضٛیت زض ٌطٜٚ
ٔبز : 29 ٜاػضبی ٌط ٜٚخٟت ػضٛیت زض ٌط ٜٚثبیستی زاضای ضطایظ ٔ ٚطرػبت شیُ ثبضٙس
 .1ضػبیت لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ
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 .2ضٚضٗ ثٛزٖ ٚضغیت ٘ظبْ ٚظیفٝ
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ػضٛیت ثطای افطاز ظیط  18سبَ ثب ضضبیت ٘بٔ ٝوتجی ِٚی اِعأی است
زاضتٗ وبضت ثیٕٚ ٝضظضی ٔؼتجط سبَ خبضی
پطزاذت حك ثجت ٘بْ  ٚػضٛیت زض ٌطٜٚ
اضائ ٝزض ذٛاست وتجی ػضٛیت زض ٌط ٚ ٜٚتؼٟس ضػبیت ٔمطضات اسبسٙبٌٔ ٝطٜٚ
تىٕیُ وطزٖ فطْ ثجت ٘بٌٔ ٝطٜٚ
تبییس غالحیت فٙی تٛسظ وبض ٌط ٜٚفٙی ٌطٜٚ

فػُ یبظز : ٓٞضطایظ ػضٛیت زض ٌطٜٚ
ٔبز : 22 ٜضطایظ ػضٛیت اػضب :
 .1اػضبی ٌط ٜٚث ٝس ٝزست ٝضسٕی ،افتربضی  ٚآظٔبیطی تمسیٓ ٔی ض٘ٛس
 .2اػضبی آظٔبیطی زض غٛضت ٚاخس ضطایظ ثٛزٖ ٔی تٛا٘ٙس ػض ٛضسٕی ٌط ٜٚض٘ٛس
 .3تٟی ، ٝآییٗ ٘بٔٞ ٝبی ٔطثٛط ثٔ ٝبز 22 ٜثط ػٟسٞ ٜیئت ٔسیطٔ ٜی ثبضس
فػُ زٚاظز : ٓٞا٘تربة  ٚیب ا٘تػبة

ٔبزٌ : 23 ٜطٞ ٜٚبی ٚاثست ٝثٟ٘ ٝبزٞب ،سبظٔبٟ٘ب  ٚازاضات زض ثطٌعاضی ا٘تربثبت یب ا٘تػبة ٞیئت ٔٛسس،
سطپطست ٌطٔ ٚ ٜٚسئٔ َٛبِی  ٚتساضوبت آظاز٘س.
ٔبزٌ : 24 ٜطٞ ٜٚبی ٚاثست ٝثٟ٘ ٝبزٞب ،سبظٔبٟ٘ب  ٚازاضات ثطای ػضٌٛیطی ٔی تٛا٘ٙس ث ٝس ٝتطتیت ػُٕ ٕ٘بیٙس
تجػط : 10 ٜػضٛیت زض ٌطٔ ٜٚرػٛظ ٚاثستٍبٖ ثٟ٘ ٝبزٞب  ،سبظٔبٟ٘ب  ٚازاضات ٔطثٛعٝ
تجػط : 11 ٜػضٛیت زض ٌطٔ ٜٚرػٛظ ٚاثستٍبٖ ثٟ٘ ٝبزٞب  ،سبظٔبٟ٘ب  ٚازاضات ٔطثٛع ٚ ٝذبضج اظ آٖ
تجػط : 12 ٜػضٛیت زض ٌط ٜٚث ٝغٛضت آظاز
فػُ سیعز٘ : ٓٞح ٜٛا٘حالَ ٌطٜٚ
ط ٔٙسضج زض اسبسٙبٔ ٚ ٝآئیٗ ٘بٔٞ ٝبی زاذّی  ٚلٛا٘یٗ
ٔبز : 25 ٜچٙب٘چٌ ٝط ٜٚذبضج چبض چٛة ٔمطضات  ٚضٛاة
خبضی خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ػُٕ ٕ٘بیس  ٚاٌط اػضبی ضسٕی آٖ اظ ٘ػف ث ٝػال ٜٚیه زض ظٔبٖ تبسیس وبٞص یبثس
ٚزض ٔست ظٔبٖ سٔ ٝب ٜخبیٍعیٗ ٍ٘طزز ا٘حالَ ٌط ٜٚاظ ٘ظط فسضاسی ٖٛوٛٙٞٛضزی خٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ لغؼی
است.
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تجػط : 13 ٜتػٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز چٍٍ٘ٛی ٚضؼیت أٛاَ ٌط ٜٚپس اظ ا٘حالَ ثب حضٛض ٕ٘بیٙسٌبٖ ٞئیت ٔٛسس،
ٞیئت ٔسیط ،ٜفسضاسی ٖٛوٛٙٞٛضزی ٞ ٚیئت وٛٙٞٛضزی استبٖ غٛضت ٔی ٌیطز.
تجػط : 14 ٜچٙب٘چٌ ٝطٚ ٜٚاثست ٝثٟ٘ ٝبز ،سبظٔبٖ  ٚیب ازاضات ثبضس حضٛض ٕ٘بیٙسٔ ٜطثٛع ٝزض ٞیئت ا٘حالَ اِعأی
ٔی ثبضس.
تجػط : 15 ٜچٙب٘چ ٝاذتالفی زض ٌط ٜٚایدبز ضٛز  ٚثبػث تضؼیف ٌطٌ ٜٚطزز ٞئیت حُ اذتالف ث ٝتطتیت ٔصوٛض زض
تجػط 14 ٚ 13 ٜتطىیُ ٔی ضٛز.

ٔبز : 26 ٜایٗ اسبسٙبٔ ٝزض  13فػُ ٔ 26 ٚبز 60 ٚ ٜثٙس  15 ٚتجػط ٜتٙظیٓ  ٚزض ٔٛضخ  1383/01/15ثٝ
تػٛیت اػضبی ٞئیت ٔٛسس ٌط ٜٚوٛٙٞٛضزی وبسپیٗ ضسیس ٜاست.
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