
مرداد 98 وقتی دادگاه اخاللگران ب�ازار ارز برگزار 
ش�د، نام یک فرد برجسته شد؛ س�االر آقاخان که 
نقش مهمی در فس�اد ارزی داش�ت و با روابطی که 
داشت، توانس�ت از کش�ور خارج ش�ود. رسانه ها 
درباره او نوش�تند: یک اعجوب�ه  در ب�ازار ارز بود، 
اما خ�رداد 1399 با باز ش�دن پرونده دیگ�ر ارزی، 
مشخص ش�د آقاخان در مقایس�ه با اخاللگر اصلی 
بازار ارز تنها یک ش�وخی اس�ت. امید اس�دبیگی، 
جوانی اس�ت متولد 1366که رقم فس�ادش با نرخ 
دالر امروز بیش از 25 هزار میلیارد تومان می شود.

30 اردیبهش��ت دادگاه وی��ژه ای در دادس��رای وی��ژه 
مفاسد اقتصادی برگزار شد؛ در شعبه سوم و به قضاوت 
مسعودی مقام. عنوان دادگاه رسیدگی به اتهامات چند 
جوان کم سن و س��ال در حوزه ارزهای دولتی بود که با 
روابط خاص و حمایت های ویژه طی دو سال حدود 1/5 
میلیارد دالر دولتی دریافت کرده بودند تا آنها را خرج 
واردات تجهیزات کنند، اما این رقم سر از بازار درآورد و 

موجب اخالل اقتصادی شد.
امید اس��دبیگی، مه��رداد رس��تمی چگینی، مجتبی 
کحال زاده، جواد بصیرانی و علی اکبر میرزایی حسین زاده 
متهمان ردیف اول تا پنجم پرونده ای هستند که در تاریخ 

جمهوری اسالمی ایران همتا نداشته است. چند جوان 
که در ویترین این فساد، 1/5 میلیارد دالر از ارز کشور را 
که  می شد برای بیماران خاص، تولید و کاالهای اساسی 
کش��ور هزینه کرد، به راحتی دریافت کردند و با فروش 
آنها در بازار ارز،به یکی از بزرگ ترین اختالس های تاریخ 

کشور دست  زده اند.
نکته عجیب ماجرا این اس��ت که متهم ردی��ف اول با 
کت وشلوار و غروری خاص در جلس��ات دادگاه حاضر 
می شود و گویی همه اسنادی که در کیفرخواست وی 
آمده است، دروغی بیش نیست. شاید پشت این جوان 
33 ساله به حامیان و سرویس دهندگانی گرم است که 
یقین دارد اجازه نمی دهند اتفاق��ی برای وی رخ دهد، 

حتی اگر پرونده تخلفات وی 18 جلد باشد!
  ماجرای کشف فساد

ابتدای سال 97 و زمانی که اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور اعالم کرد خرید و فروش دالر در بازار 
غیرقانونی است، نهادهای نظارتی روی اخاللگران بازار 
ارز متمرکز شدند که در تحقیقات، یک سند جابه جایی 
پول در یکی از صرافی ها کشف می شود. در این سند نام 
چند نفر دیده ش��د که مبالغ قابل توجهی ارز را در بازار 
آزاد فروخته بودند. امید اسدبیگی و مجتبی کحال زاده از 

جمله این افراد بودند. با ادامه تحقیقات مشخص می شود 
آنها از بانک مرکزی دالره��ای دولتی گرفته اند تا خرج 
واردات تجهیزات کنند، اما این پول را به جای هزینه در 

تولید در بازار آزاد به فروش رساند ه اند.
این سرنخ، موجب شد اسدبیگی زیر ذره بین قرار بگیرد 
و روابط او با مدیران اسبق بانک ها و بانک مرکزی بررسی 
شود که نتیجه این بازرسی ها در نوع خود حیرت برانگیز 
بود. اسدبیگی و شرکایش تا سال گذشته ارزهای کالنی 
را با جعل سند و ارتش��ا دریافت کردند و با سندسازی 
و تمس��ک به ارتباطات دولتی خود توانستند به راحتی 

بزرگ ترین فساد ارزی کشور را به نام خود ثبت کنند.
  روابط دالری با بانک اقتصاد نوین 

دریا ن��ور زنوس، ش��رکتی متعلق به مهرداد رس��تمی 
است. رابطه عجیب این شرکت با امید اسدبیگی در نوع 
خود جالب توجه بود. زمانی که اسدبیگی قصد داشت 
500میلی��ون دالر ارز دولتی دریافت کند، رس��تمی و 
شرکتش را به همکاری فرامی خواند. رستمی سفارش 
خود را ثبت می کند و بانک اقتصاد نوین به  عنوان بانک 

عامل معرفی می شود.
با جلس��اتی که با برخی مدی��ران بان��ک اقتصاد نوین 
برگزار می ش��ود، روند کار با رضا انص��اری، مدیر وقت 

امور بین الملل بانک نهایی می ش��ود. اسدبیگی به وی 
2/5میلیون درهم و 50 هزار دالر پول پرداخت می کند 
تا  مش��کلی برای دریافت ارزهای دولتی نداشته باشد، 

هرچند که در ظاهر همه  چیز به نام رستمی بود.
معادل ریالی ارز دولتی به می��زان 500 میلیون دالر، 
توسط اسدبیگی به حس��اب صرافی بانک اقتصاد نوین 
واریز می ش��ود و صرافی ارز را در اختیار رستمی قرار 
می دهد. رس��تمی ه��م دالره��ا را در بازار ب��ه فروش 
می رس��اند و مبالغ حاصل از فروش را به  حساب امید 
اس��دبیگی واریز می کند. برای آنکه بانک اقتصاد نوین 
بتواند اسناد را تکمیل کند تا در آینده مشکلی برایش 
پیش نیاید از رس��تمی می خواهد برگه س��بز گمرک 
را ارائه دهد ک��ه تیم دریافت کنن��ده ارز با جعل نامه و 
سندسازی، س��ر بانک را کاله می گذارند در حالی  که 

انصاری، کاماًل در جریان این فساد بود.
گفتنی است، اس��دبیگی و س��ایر متهمان در مجموع 
از بانک ه��ای کش��اورزی، اقتصاد نوین، مس��کن، رفاه 
و... حدود 1/5 میلی��ارد دالر ارز دولتی به بهانه واردات 
تجهیزات تولیدی دریافت می کنند، اما بیشتر این مبالغ 
در بازار آزاد به فروش می رسد، بدون آنکه کاالیی وارد 

کشور شود.

بانک کش��اورزي یکي از حیاط خلوت هاي فسادهاي 
ارزي اسدبیگي بوده است، وي در سال 97 قصد داشت 
بیش از 600 میلیون دالر ارز دولتي از این بانک دریافت 
کند اما به دلیل بدهي و باطل شدن کارت بازرگاني اش 
نمي توانست مس��تقیماً چنین درخواستي بدهد لذا از 
شرکایش مي خواهد براي واردات کارخانه مستهلکي 
سفارشي را ثبت کنند. شرکتي با نام معتمد پارسه به 
میان مي آید که مدیریتش بر عهده مجتبي کحال زاده 
بود. او س��فارش خود را این گونه جا مي اندازد که براي 
تولید شکر از چغندرقند، باید دس��تگاه هایي از خارج 

خریداري شود و به ایران بیاید. 
با توجه به اینکه متقاضي در حوزه کشاورزي مشغول است، 
پس از تأیید سفارش، به بانک کشاورزي معرفي مي شود تا 
پروسه دریافت ارز طي شود. درخواست وي به مدیر شعب 
تهران بانک کشاورزي ارجاع داده مي شود که مسئولیت 
آن بر عهده فردي به نام به نام مسعود جاللیان بود. وي در 
ابتدا به مرتضي شهید زاده، مدیرعامل وقت بانک مي نویسد 
با توجه به عدم رفع تعهد قبلي )50 میلیون دالر( شرکت 
معتمد پارسه، پرداخت ارز دولتي به وي امکان پذیر نیست. 

چند روز بعد اما اس��دبیگي به همراه یک مقام استاني نزد 
ش��هیدي مي رود و درخواس��ت را به طور ویژه اي مطرح 

مي کند. 
آن طور که جاللیان در دادگاه گفته است، شهید زاده اصرار 

مي کند، این وام پرداخت شود با این تبصره که کحال زاده 
تا 45 روز بدهي قبلي خود را تسویه کند که البته نمي کند. 
ش��هید زاده که اکنون رئیس صندوق توسعه ملي و اهل 
شهرستان بهبهان است، اصرار عجیبي براي پرداخت 650 

میلیون دالر به اسدبیگي و کحال زاده دارد. 
در نهایت درخواست وي به شعبه ارزي بانک کشاورزي 
مي رود، مدیر وقت ش��عبه درخواست را بررسي مي کند 
و به ش��هید زاده اطالع مي دهد ارزي که ب��راي واردات 
درخواس��ت داده، بسیار بیش��تر از ارزش واردات است، 
ارزش تجهیزاتي که قرار بود مثاًل خریداري ش��ود کمتر 
از 20 میلیون دالر بود، اما درخواست 650 میلیون دالر 
داده شده بود که مدیرعامل وقت بانک، بدون توجه به این 
موضوع خواستار پرداخت ارز دولتي به متقاضي مي شود 
تا 350 میلیون دالر پرداخت صورت پذیرد. اسدبیگي و 
گروهش هم دالرها را در بازار مي فروشند و از مابه التفاوت 

ارز دولتي و آزاد، میلیاردها هزار تومان سود مي کنند. 
گفتني اس��ت، در روند بررس��ي پرونده در دادگاه، قاضي 
مسعودي مقام خطاب به نماینده دادستان درباره موضوع 
ش��هید زاده مي گوید: »بای��د پرونده آقاي ش��هید زاده را 
همزمان ارسال مي کردید«. نماینده دادستان نیز در پاسخ 
اظهار کرد: »پرونده مرتضي ش��هید زاده در حال تکمیل 
اس��ت و ظرف یک هفته یا دو هفته آینده به دادگاه ارائه 

خواهد شد.« 

فساد »امید«
 مبارزه بی امان با فساد ادامه دارد. دالرخواری یک و نیم میلیاردی » امید اسدبیگی«، جوان 33ساله 

که معادل 25هزار میلیارد تومان یا برابر با 7ماه یارانه کل ملت ایران است، در پرونده اختصاصی »جوان«

چه کسي به اسدبیگي ارز دولتي داد؟!
نگاهي به رابطه عجیب بانک کشاورزي و امید اسدبیگي

 چرا متهم ردیف اول 
آزاد است؟

ب��ا کت وش��لوار و ب��ا خیال��ی آس��وده در دادگاه 
می نش��یند؛ س��ر دادگاه ه��م من��ت 
می گذارد. اسدبیگی در دادگاه این گونه 
می گوید: »من در این مدت دو س��ال، 
درحالی که می توانستم از کشور خارج 
ش��وم در اینجا مانده ام، چ��ون به این 

کشور تعلق دارم.«!
او با فراری رو به جل��و عنوان می کند: 
»من هیچگونه تسهیالت ریالی و ارزی 
نگرفته ام و این باید در کیفرخواس��ت 
اصالح ش��ود؛ چراکه آنچه انجام  شده 
بح��ث تعهدات اس��ت، نه تس��هیالت 
ارزی«. جالب اینجاس��ت که بر اساس 
اعالم نماینده دادستان در کیفرخواست 

اسدبیگی، عنوان اتهامی »سردستگی سازمان یافته 
اخالل در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق 
عمده ارز و معامالت غیرمجاز ارز های دولتی« به 

چشم می خورد.
برای آنکه بدانیم اس��دبیگی تا چ��ه اندازه خود را 
حق به جانب می داند، باید بگوییم که او در یکی از 
جلسات دادگاه وقتی با سؤاالت نماینده دادستان 
مواجه می شود به او تندی می کند و می گوید: »به 
تو چه!« قاضی دادگاه هم در واکنش به این پاسخ 
اظهار می کند: »چنانچه متهم و وکیل او، نزاکت 
جلسه را رعایت نکنند از دادگاه اخراج می شوند.«
با  وجود این هنوز مش��خص نیس��ت چ��را برخی 
همکاران او بازداشت هستند و با لباس زندان در 
دادگاه حاضر می شوند، اما اسدبیگی با کت وشلوار 

و در آزادی مطلق به دادگاه رفت وآمد می کند. 
این در حالي است که قاضي مسعودي مقام نسبت 
به این موارد حساس بوده و متهمان بسیاري را در 
روند دادگاه بازداشت کرده تا از کشور فرار نکنند، 

از حمله شبنم نعمت زاده و چند متهم دیگر. 
در روز نخست دادگاه فیلمي از اسدبیگي منتشر 
شد که وي با غرور خاصي از دادگاه خارج می شود 
و لبخندزنان به س��مت خودروي خ��ود حرکت 
مي کند. این فیل��م با واکنش ه��اي منفي برخي 
کاربران مجازي مواجه ش��ده ک��ه چگونه متهم 
نخس��ت این پرونده، آزادانه در حال تردد است و 
برخالف سایر متهمان بازداش��ت نشده است. در 
دادگاه اسدبیگي موارد جالبي مطرح شد که تنها 

بخشي از آن در رسانه ها منتشر شده است.

 همکاری با مهره هاي فساد 
در بانك مركزي 

روند دریافت ارز دولتي این گونه است که متقاضي باید 
درخواس��ت خود را براي واردات تجهیزات 
موردنیاز در وزارت صمت ثبت کنند. وزارت 
صمت با بررسي این درخواست و جایگاه آن 
در ردیف هاي کاالیي مج��از، متقاضي را به 
بانک عامل معرفي مي کند، بانک عامل هم آن 
را بررسي کرده و از بانک مرکزي درخواست 

مي کند تا ارز موردنیاز را تأمین کند. 
یکي از گلوگاه هاي فس��اد در همین بخش 
نهفته است، جایي که بانک مرکزي مي تواند 
درخواست را رد کند یا بپذیرد. اسدبیگي در 
بانک مرکزي هم پشتیبانان خود را داشت 
و به کمک آنها توانس��ت ارزهاي دولتي را 
دریافت کند. محسن صالحي، مدیر سابق 
مبادالت ارزي و رسول سجاد، مدیر وقت بین الملل بانک 
مرکزي مهم ترین افرادي بودند که زمینه را براي فساد 

اسدبیگي آماده کرده بودند. 
وقتي حواشي فساد اسدبیگي هویدا شد، کاشف به عمل 
آمد که سجاد تنها در یک فقره هزار سکه بهار آزادي از 
اسدبیگي رش��وه دریافت کرده بود تا در روند دریافت 

ارزهاي دولتي این جوان، سرعت ایجاد کند. 
صالحي نیز مبالغ هنگفتي از اس��دبیگي دریافت کرده 
بود که اسناد آن در کیفرخواست آمده است. سکه هایي 
که پرداخت ش��ده، کشف ش��د که همگي در پک هاي 
ش��رکت آریاک قرار داشت، یعني ش��رکت متعلق به 
خانواده اسدبیگي است. با بازداشت این دو مدیر سابق 
بانک مرکزي که در زمان ولي اهلل س��یف و عراقچي بر 
مسند قدرت بودند، موارد دیگري کشف شد که نشان 
مي داد اسدبیگي براي فس��اد خود، بازي بزرگي را آغاز 
کرده بود. صالحي و سجاد که به دالیل فسادهاي ارزي 
بازداشت شده و اکنون با قید وثیقه آزاد هستند، داراي 
پرونده قضایي هس��تند که در نوبت برگزاري دادگاه و 

صدور حکم به انتظار نشسته اند. 

 سندسازي گمركي 
براي كالهبرداري

شرکت هایي که ارز دولتي دریافت مي کنند، باید برگه 
سبز واردات خود را به بانک هاي عامل و در نهایت به 
بانک مرکزي ارائه دهند. اسدبیگي و شرکایش هم از 
این اصل رایج مستثنا نبودند، اما از آنجا که کاالیي 
توسط آنها وارد نشده است و بیشتر ارز دولتي میل 

شده بود، دست به یک جعل بزرگ زدند. 
اصوالً براي ارائه برگ س��بز تقلبي، شرکت ها دو راه 
دارند؛ یک آنکه به سراغ شرکت هایي بروند که کاالها 
و تجهیزاتشان در گمرک بالتکلیف مانده است. در 
این راهکار، آنها به س��راغ این ش��رکت ها مي روند و 
با آزاد کردن تجهیزات آنها و گرفتن »صلح قبض«، 
آن را به  عن��وان کاالي خود ارائ��ه مي دهند تا با این 
روش، این گونه القا کنند که ارز دولتي خود را خرج 

واردات کردند. 
ام��ا در روش دیگر، ش��رکت متخلف با جعل س��ند 
گمرک س��ر بانک کاله مي گذارد که موارد بسیاري 
دیده مي شود. اس��دبیگي و تیمش، با جعل نامه ها و 
مهر اداره گمرک لرس��تان برگ سبز ارائه مي دادند. 
با تحقیقات��ي که در این حوزه صورت گرفته اس��ت، 
مشخص ش��د تیم فاس��دان ارزي از این روش بارها 
اس��تفاده کرده و توانس��ته بودند با سندس��ازي، به 

دریافت ارزهاي دولتي بیشتري اقدام کنند. 

موارد مهم كیفرخواست
در کیفرخواست موارد مهمی توسط نماینده دادستان 

مطرح  شده است:
* بر اساس اس��ناد گمرک تاکنون هیچ کاالیی وارد 
نش��ده و متهمان تمامی ارز های دریافتی از طریق 
بانک های مختلف را در بازار آزاد فروخته اند و در زمان 
رفع تعهد شش ماهه و یک ساله با جعل اسناد، رشوه و 

کالهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته اند.
* اسدبیگی در سال 2014 با س��فری که به ایتالیا 
داش��ت، یکس��ری ضایعات را به قیمت 14 میلیون 
دالر خریداری و با قراردادی صوری به ازای آن 345 

میلیون دالر ارز دولتی دریافت کرده است.
* فساد ارزی طی چهار مرحله اتفاق افتاده است. اول، 
اقدام در مرحله ثبت سفارش ارز. دوم، تأمین ریال. سوم، 
مرحله خروج ارز و چهارم، رفع تعه��دات ارزی. در هر 

چهار مرحله تخلفات گسترده ای صورت گرفته است.

 سکوت استاندار خوزستان
 در قبال دریافت رشوه

در سه جلسه اي که به ریاست قاضي مسعودي مقام 
برگزارشده است، شاه محمدي نماینده دادستان به 
استناد کیفرخواس��ت، موارد جالبي را مطرح کرد 
که یکي از این موارد، رابطه خاص امید اسدبیگي و 
غالمرضا شریعتي، استاندار خوزستان است. طبق 
مواردي که در دادگاه مطرح شده اس��ت، شریعتي 
استاندار خوزس��تان حمایت ویژه اي از اسدبیگي 
کرده که بي پاسخ هم نمانده است. به عنوان نمونه، 
اسدبیگي هزینه س��فر خارجي خانواده استاندار 
به میزان 25 هزار دالر را تقب��ل و 200 هزار دالر 
نیز به او پرداخت کرده اس��ت. حتي گفته ش��ده 
است شریعتي نقش مهمي در دریافت ارز دولتي 
براي اسدبیگي داشته اس��ت، آن طور که رسانه ها 
نوش��ته اند قاضي مس��عودي در یکي از جلس��ات 
دادگاه از استاندار خوزس��تان خواسته است تا در 
روند برگ��زاري دادگاه، اخاللي به وجود نیاورد که 
احتماالً منظ��ورش، اعمال  نفوذ او براي سانس��ور 

بخشي از کیفرخواست در دادگاه است. 
با رس��انه اي ش��دن اتهاماتي که متوجه شریعتي 
است، او حاضر به پاس��خگویي نشد و تنها به یک 
جمله بس��نده کرد: »ماه پش��ت اب��ر نمي ماند«. 
دادس��تاني ه��م در بیانی��ه اي اعالم ک��رد موارد 
مطرح شده در ش��رایطي قابل اس��تناد است که 
مراحل و س��یر قضای��ي خود را طي کرده باش��د. 
این بیانیه به آن معناس��ت که مواردي که توسط 
نماینده دادستان در دادگاه گفته شده، باید سیر 
قانوني خود را طي کند که امید اس��ت با توجه به 
مستندات کیفرخواست، موارد مطرح شده هر چه 
زودتر در دادگاه و با تشکیل پرونده براي شریعتي 

پیگیري شود. 

زنجیره فساددادگاه
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پرونده
فساد ارزی - دولتی

یادداش�ت ش�فاهی مجتب�ی توانگر، 
نماینده مجلس 

یکی از نقاط اساسی و مغفول در برخورد با 
فسادهای اقتصادی، آزاد ماندن گلوگاه های 
دولتی در ارائه خدمات به متخلفان است. در 
پرونده اخیری که در حال رسیدگی است، 
به خوبی شاهد آن هس��تیم که متخلفان با 
اس��تفاده از این گلوگاه  ها در وزارت صمت، 

بانک مرکزی و سیس��تم بانکی و گمرک توانسته اند 
1/5 میلیارد دالر از منابع ارزی کشور را به قیمت دولتی 

دریافت کنند و آن را در بازار ارز به فروش برسانند. 
کسانی که با اعداد اقتصادی و سیستم تخصیص ارز برای 
واردات آشنا هستند، به خوبی می دانند این پرونده و عدد 
1/5 میلیارد دالری رقمی عجیب است و سؤال اینجاست 
که اینکه چگونه یک جوان 33س��اله توانسته  آن را طی 

دو سال دریافت کند، باید بررسی شود در 
وزارت صمت چه اتفاقاتی در ثبت سفارش 
رخ داده، در سیستم بانکی چه اعتبارسنجی 
صورت گرفته و در بان��ک مرکزی نیز چه 
کسانی به متخلفان خدمات ارائه کرده اند.

در واقع برای تکرار نشدن این فسادها باید 
روی دو محور کار عمیق صورت پذیرد؛ اول 
آنکه راه های دور زدن قانون و تفسیرهای 
دولتی از آن بسته شود و دوم اینکه با عوامل پشت پرده و 
اصلی فسادها برخوردهای سخت صورت گیرد. با متخلفان 
که برخورد قضایی صورت خواهد گرفت، اما با برخورد با 
عوامل اصلی، نه تنها اراده نظام قضایی و امنیتی کشور 
برای برخورد اساسی با فسادهای ارزی نمایان می شود، 
بلکه کسانی که افرادی را ویترین فساد خود کرده اند کنار 
خواهند نشست و مجلس جدید این را دنبال خواهد کرد.

یادداش�ت ش�فاهی س�یدنظام الدین 
موسوی نماینده مجلس

 نگاهی به رویه مفاسد ارزی نشان می دهد این 
فسادها در شرایطی رخ می دهد که روابط بر 
ضوابط پیشی گرفته و همه چیز در یک معادله 

دوسویه نهایی می شود.
در یک س��وی معادله، س��رویس گیرندگان 
هس��تند که به کسب س��ود و تقس��یم آن 

میان زنجیره فساد مشغول هس��تند و در سوی دیگر، 
س��رویس دهندگان قرار دارند که با تس��هیل شرایط 
تخلفات و قانونی سازی بسترهای بروز چنین مواردی، 
همه چیز را در کنترل خود دارند.گرچه دس��تگاه قضا 
در برخورد با فس��ادها با کس��ی تعارف ندارد، اما افکار 
عمومی و دلسوزان نظام به دنبال رسیدگی به تخلفات 
سرویس دهندگان هستند. کسانی که در سایه قرار دارند 

و با حمایت خاموش از سرویس گیرندگان، 
منافع خ��ود را حفظ می کنن��د. در هیچ 
جریان فسادی نمی توان نقش این طرف 
معادله را نادیده گرفت و این همان نقطه ای 
است که مجلس جدید هم به دنبال روشن 

کردن زوایای پنهان آن است.
س��رویس دهندگان بای��د بدانن��د ک��ه 
نمی توانند برای همیشه در حاشیه امن 
بمانند، حتی اگر با تمسک به روابط خود، در پی تبرئه 
خود باشند. در جلسه دادگاه امید اسدبیگی هم نام های 
بسیاری از سوی نماینده دادستان برده شده که باید به 
آنها رسیدگی شود. مجلس یازدهم نیز بدون توجه به 
منافع افراد و گروه ها به این مسائل و به ویژه پرونده فساد 
1/5 میلیارد دالری ورود خواهد کرد تا با آسیب شناسی 

اتفاقات رخ داده، قوانین اشتباه و فسادزا را اصالح کند.

صدای مجلسصدای مجلس

برخورد با عوامل اصلی را دنبال می كنیم مجلس دنبال سرویس دهندگان ارزی است


