تصحیح اطالعات
اعضای محترم و حامیان کنگره ایرانیان کانادا

اطالعات مهمی در این نامه وجود دارد که شما را تشویق میکنیم تا آخر آنرا مطالعه کنید .این نامه
به تایید هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا با اسامی خانم سوده قاسمی (ریس هیات مدیره) ,آقای
پویان طبسی نژاد (قایم مقام و منشی)  ,بابک امین تفرشی ,یونس زنگی آبادی ,خانم سمن طبسی
نژاد ,آقای محسن خانیکی ,خانم شعله دولت آبادی و آقای هومن شیرازی (جمعا به عنوان اعضای
”هیئت مدیره“) و چهار متقاضی به اسامی خانم مهردخت هادی ,خانم کامنوش شهابی ,اقای بابک
پیامی و آقای شایان معین (جمعا به عنوان ”متقاضیان“) رسیده است.
قانون شرکتها مصوب  ۱۹۹۰بخش سی ”( ۳۸قانون شرکتها“) قانونی است که بر همه سازمانهای
غیرانتفاعی و از آن جمله کنگره ایرانیان کانادا حاکمیت دارد .در مواردی که اختالفی بین این قانون
و اساسنامه سازمانها وجود دارد ،این ”قانون شرکتها“ است که حرف اول را می زند.
 بر اساس بند  ۲۹۹و ” ۳۰۴قانون شرکتها“ ،و همچنین اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا هیات
مدیره باید صورتجلسه کامل تمام جلسات رسمی خود را تهیه و حفظ کند و باید این
صورتجلسات برای بازبینی در دسترس قرار گیرد.
 بر اساس بند ” ۳۰۷قانون شرکتها“ ،کنگره ایرانیان کانادا موظف است لیست کامل مشخصات
اعضای کنگره را طی ده ( )۱۰روز به هر کسی که سوگندنامه رسمی مطابق این بند امضا
کند تحویل دهد.
در  ۱۹دسامبر سال  ،۲۰۱۸چهار متقاضی نامه ای رسمی به کنگره ایرانیان کانادا ارسال داشتند تا
( )۱صورتجلسه تمامی جلسات هیات مدیره و ( )۲لیست مشخصات تمامی اعضای کنگره را دریافت
کنند .این درخواستها مطابق ”قانون شرکتها“ صورت گرفت .ضرب العجل ارائه لیست ثبتی اعضا
مطابق قانون ،روز  ۱۹دسامبر  ۲۰۱۸بود.
کنگره ایرانیان کانادا از ارائه لیست ثبتی اعضا تا روز  ۱۹دسامبر  ۲۰۱۸سر باز زد و همچنین
صورتجلسات هیات مدیره نیز به متقاضیان تحویل داده نشد.
روز  ۲۸دسامبر  ،۲۰۱۸خانم سوده قاسمی (”قاسمی“) رئیس کنگره طی نامه ای به متقاضیان،
درخواست آنها را رد کرد .خانم قاسمی ادعا کردند که قانون حفاظت از اطالعات شخصی و
مدارک الکترونیکی ( )PIPEDAبه کنگره اجازه نمی دهد تا اطالعات درخواست شده فاش شود.
برای سنجش این مساله که آیا  PIPEDAبه یک سازمان ،که اطالعات شخصی افراد را در اختیار
دارد ،حاکم است یا نه باید دید که آیا آن سازمان ”درگیر کارهای اقتصادی“ است یا نه .کنگره
 -1بیژن احمدی استعفای خود را از عضویت در هیئت مدیره کنگره در تاریخ  ۱۵اگوست  ۲۰۱۹تقدیم کرد.
 -2هومن شیرازی استعفای خود را از عضویت در هیئت مدیره کنگره در تاریخ  ۲۳اگوست  ۲۰۱۹تقدیم کرد.

ایرانیان کانادا درگیر هیچ فعالیت اقتصادی نمی باشد بنابراین  PIPEDAشامل حال آن نمی شود.
یک وکیل واجد شرایط شرکتها یا امور تجاری با یک مشاوره صحیح می توانسته مسیر درست این
مساله را به هیات مدیره نشان دهد .با این وجود کنگره ایرانیان کانادا هرگز با یک وکیل واجد
شرایط تجاری  /امور شرکتها مشورت نکرد.
روز  ۳۱دسامبر  ،۲۰۱۸متقاضیان طی نامه ای به خانم قاسمی خاطرنشان کردند که قانون
 PIPEDAدر این مورد حاکم نیست و این قانون شرکتها است که حاکمیت دارد .آنها درخواست
خورد را مجددا تکرار کردند و پیشنهاد کردند که کنگره با یک مشاور حقوقی واجد شرایط مشورت
کند .آنها وظیفه امانتداری هیات مدیره نسبت به اعضا را به خانم قاسمی یادآوری کردند .متقاضیان
به کنگره هشدار دادند که در صورت عدم تمکین هیات مدیره به قانون ،آنها ممکن است اقدام قانونی
را در برنامه خود قرار دهند.
روز  ۱۵ژانویه  ۲۰۱۹هیات مدیره کنگره اولین ایمیل از سلسله ایمیلهایی را که حاوی اطالعات
ناقص درباره درخواست متقاضیان مطابق بند  ۳۰۷قانون شرکتها بود صادر کرد .در این بیانیه
رسمی کنگره ایرانیان کانادا که به یک لیست نامشخص از اعضا فرستاده شد ،در این نامه هیات
مدیره به قانون  PIPEDAبه عنوان قانون حاکم در این مساله اشاره شده بود .این اشتباه بود .قانون
حاکم در این مساله قانون شرکتها می باشد .همچنین در یک تخطی دیگر ،هیات مدیره اقدام به
معرفی یک سیاست حفظ حریم خصوصی برای کنگره ایرانیان کانادا کرد که در آن اعضا می
توانستند در صورت تمایل به کنگره ایرانیان کانادا اجازه دهند تا مشخصات آنها را در اختیار
دیگران قرار دهد .این سیاست جدید هم به هیچ عنوان نمی توانست نفی کننده مسئولیت کنگره برای
تحویل لیست ثبتی اعضا به متقاضیان مطابق بند  ۳۰۷قانون شرکتها باشد.
در  ۲۷فوریه  ۲۰۱۹خانم آتوسا مهدویان (”مهدویان“) ،وکیل متقاضیان ،نامه ای به کنگره
ایرانیان کانادا و خطاب به خانم قاسمی رییس هیات مدیره و آقای پویان طبسی نژاد نایب رییس و
منشی هیات مدیره نوشتند .در این نامه خانم مهدویان به قانون شرکتها به عنوان قانون حاکم در این
مساله اشاره کردند و مجددا به هیات مدیره خاطرنشان کردند که با امتناع و عدم تحویل لیست
مشخصات اعضا ،هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا مطابق قانون شرکتها مرتکب تخلف قانونی می
شوند .ایشان همچنین تاکید میکنند که ادامه عدم تحویل لیست ثبتی اعضا و صورتجلسات هیات
مدیره به پی گیری های قانونی توسط موکالن ایشان منجر خواهد شد.
در  ۲۸فوریه  ،۲۰۱۹آقای طبسی نژاد در نامه ای از طرف کنگره ایرانیان کانادا به خانم مهدویان
پاسخ می دهند و از تایید حق قانونی متقاضیان در دسترسی به لیست ثبتی اعضا سر باز می زنند.
ایشان مجددا به نادرستی به قانون  PIPEDAبه عنوان قانون حاکم اشاره می کنند .کنگره ایرانیان
کانادا سرانجام لینک برخی صورتجلسات هیات مدیره را ارائه می دهد .این اولین بار در  ۱۰ماه
گذشته بود که هیات مدیره باالخره برخی از صورتجلسات را منتشر می کرد ،با این وجود ،آنها
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همچنان ناقص بودند .به عنوان مثال هیات مدیره هیچ اشاره ای به جلساتی که بین دسامبر ۲۰۱۷و
جوالی  ۲۰۱۸و یا در فوریه  ۲۰۱۹داشتند نکردند.
در یکم مارس  ،۲۰۱۹خانم مهدویان به آقای طبسی نژاد پاسخ می دهند .در تالشی نهایی برای
اجتناب از اقدام قانونی ،خانم مهدویان از کنگره ایرانیان کانادا دعوت می کنند تا مشاور حقوقی یا
بیمه کننده آنها با وی تماس بگیرند تا آنها را از سر باز زنی کنگره مطلع کنند .نامه خانم مهدویان بی
پاسخ می ماند.
در  ۱۹مارس  ،۲۰۱۹متقاضیان پرونده قانونی را در دادگاه عالی آنتاریو به شماره درخواست زیر
ثبت میکنندCV-19-00616512-00CL :
هر یک از متقاضیان سوگندنامه ای را تکمیل میکنند که در آن به موارد زیر برای احقاق حقوق خود
اشاره میکنند )۱( :دستوری به کنگره برای ارایه لیست کامل ثبت اعضا در زمان مجمع ساالنه ۲۰۱۸
که در تاریخ  ۲۹آوریل  ۲۰۱۸برگزار شد و یا همان لیست ثبت اعضا مربوط به تاریخ دسامبر
 ۲۰۱۸مطابق با بند  ۳۰۷قانون شرکتها ( )۲اعالمیه ای مبنی بر اینکه با عدم ارایه لیست ثبت اعضا
که در اختیار کنگره است اعضای هیات مدیره کنگره از بند  )۵( ۳۰۷قانون شرکتها تخلف کرده اند.
( )۳دستوری که کنگره امکان دسترسی به کلیه صورتجلسات هیات مدیره از زمان مجمع ساالنه
 ۲۰۱۸که توسط منشی کنگره ثبت شده و حاوی کلیه مجوزها برای تمامی اقدامات کنگره و اختیاراتی
که به مسئولین داده شده و خالصه مذاکرات جلسات باشد را ایجاد نماید.
در تاریخ  ۲۱مارس  ۲۰۱۹ثبت این اقدام قانونی به اطالع کنگره رسانده شد .
در تاریخ  ۲۳مارس  ۲۰۱۹دو روز پس از مطلع شدن از مدارک دادگاه ،کنگره مکاتبه رسمی با
عنوان «اطالعیه مهم به اعضای کنگره» با اعضا انجام داد .این ایمیل نه تنها حاوی اطالعات
ناصحیحی بود (ارتباط دادن با  )PIPEDAبلکه هیچ اشاره ای به اطالعات مرتبط نکرده بود-۱ :
هیچ اشاره ای به وظیفه مبرهن قانونی کنگره در خصوص ارایه لیست ثبتی اعضا بر اساس قوانین
شرکتها نشده بود  -۲هیچ اشاره ای به سوگندنامه ای که شاکیان در ماه دسامبر  ۲۰۱۸ارایه داده
بودند مبنی بر اینکه این اطالعات فقط به مقاصد مرتبط با کنگره استفاده خواهد شد نشده بود.
در تاریخ  ۲۵ماه مارس  ۲۰۱۹شب پیش از اولین جلسه با قاضی کنگره Mr. Jonathan J.
 Nehmetallahاز  Gardiner Robertsرا به عنوان وکیل استخدام کرد.
در تاریخ  ۲۵ماه مارس ,آقای بیژن احمدی در ایمیلی به خانم سوده قاسمی اطالع می دهد که ظاهرا
 24نفر از اعضا مخالف اعالم مشخصاتشان می باشند .در این لیست نام خود آقای احمدی ,خام شعله
خلیلی عضو دیگر هیات مدیره و دوستان و اقوام اعضای هیات مدیره دیده می شود.
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در تاریخ  ۲۶ماه مارس  ۲۰۱۹در اولین روز حضور در دادگاه ,تعدادی از اعضای هیات مدیره به
همراه وکیلشان حاضر شدند .همچنین ژورنال ایرانی کانادایی  Iranian Canadian Journalنیز
حضور یافت .قاضی مراتب را به تاریخ  ۲۰اوریل به تعویق انداخت تا وکیل جدید کنگره بتواند با
موکلینش مالقات کرده و موارد را بررسی نماید .قاضی اعالم نمود تا پیش از جلسه بعدی مجمع
عمومی سالیانه تشکیل نشود.
در تاریخ  ۲۹ماه مارس و سه روز پس از استخدام وکیل ،هیات مدیره مکاتبه رسمی دیگری با
اعضا انجام داد و اطالعات نادرستی ارایه داد :این بار  -۱در نامه چنین آمده بود که ”اطالعات
اعضا عمومی خواهد شد“ که بر خالف سوگندنامه متقاضیان در پرونده دادگاه است و بنابراین
نادرست بود  -۲در نامه اشاره شد که بسیاری از اعضا ناراحتند که این نیز نادرست بود .در ۲۵
ماه مارس آقای بیژن احمدی به خانم سوده قاسمی ایمیلی ارسال کرده که اطالع دهد ظاهرا  ۲۴نفر
با ارایه مشخصاتشان مخالفت کرده اند .در این لیست تشکیل شده از خود اقای بیژن احمدی خانم
شعله خلیلی عضو دیگر هیات مدیره و بستگان و دوستان اعضای هیات مدیره -۳ .در این نامه
اظهار شده بود که کنگره در حال بررسی درخواست می باشد .در حقیقت درخواست متقاضیان
همان بوده که در ماه دسامبر  ۲۰۱۸برای کنگره ارسال شده بود و سه ماه پیش از طرف کنگره رد
شده بود.
در  ۱۰آوریل  ۲۰۱۹زمانی که وکال دوباره مقابل قاضی حاضر شدند قاضی تاریخ دادگاه را ۱۵
جوالی تعیین کرد .گرچه وکیل کنگره اعالم کرد برای تهیه دفاعیه دو ماه وقت نیاز دارد ,قاضی
تاریخ  ۲۲ماه می را به عنوان آخرین مهلت برای ارایه دفاعیه کنگره و تاریخهای  ۱۲و  ۱۳ماه جون
را زمان راستی آزمایی تعیین نمود.
در تاریخ  ۲۶اوریل خانم مهدویان طی نامه ای از آقای نعمت هللا درخواست نمود که لیست ثبت اعضا
مطابق با تاریخ ماه دسامبر  ۲۰۱۸را محفوظ در اختیار داشته باشد و تعداد اعضا را اعالم نماید.
در  ۳۰اوریل  ۲۰۱۹یک ماه پس از استخدام وکیل توسط کنگره ،هیات مدیره بیانیه رسمی دیگری
برای اعضا ارسال نمود .این نامه نیز حاوی اطالعات نادرست بود و اطالعات زیر از قلم افتاده بود
 -۱اصرار کنگره بر دفاع از اطالعات اعضا فاقد وجاهت قانونی بوده و در تضاد با قوانین حاکم
است  -۲کوتاهی مجدد هیات مدیره در ارایه اطالعات درخواستی باعث شد کنگره از بند ۵-۳۰۷-
قانون تخطی کرده و هزینه ناالزمی را به دو طرف تحمیل نماید .
در  ۷ماه می  ۲۰۱۹آقای نعمت هللا بر اساس اطالعاتی که موکلینش در اختیارش گذاشتند چنین پاسخ
داد که به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی و داوطلبانه کنگره توان تهیه این لیست را برای تاریخهای
فرضی ندارد و بازتولید لیست در هر تاریخی به غیر از زمان حال بسیار زمانبر است .کنگره نه تنها
در ارایه لیست ماه دسامبر را قصور نموده بلکه حتی در اعالم تعداد اعضا در آن هنگام کوتاهی کرد.
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در  ۱۳ماه می هیات مدیره نامه رسمی دیگری به اعضا ارسال داشت .در این نامه برای اولین بار
کنگره به بند  ۳۰۷قانون شرکتها که بر ضرورت ارایه اطالعات ثبتی اعضا به هر شخصی که
سوگندنامه ارایه نماید ,اشاره نمود.
با این عمل باالخره هیات مدیره اذعان داشت که قوانین شرکتها حاکم است و نه  PIPEDAکه مدت
 ۵ماه به آن اشاره می کردند .گرچه کنگره خود را موظف به اجرای این قانون برای تقاضا در آینده
نمود ولی از اجرای وظایفش در قبال متقاضیان که درخواست اولیه را در  ۱۹دسامبر سال ۲۰۱۸
ارایه داده بودند ,سر باز زد.
در ایمیل مورخ  ۱۳ماه می  ۲۰۱۹اعضای کنگره مطلع شدند که هیات مدیره عضویت انالین را
بسته و برای عضویت و یا تمدید آن باید درخواست مالقات با دبیر نموده و شخصا حاضر شوند و
مبلغ عضویت را پرداخت نمایند.
این پیغام در ایمیل متعاقب مورخ  ۱۶ماه می  ۲۰۱۹و تماسهای تلفنی که آقای طبسی نژاد با تعدادی
از اعضای کنگره داشت تکرار شد .در این ایمیل آمده است که از بسیاری از اعضا شنیده شده که
می خواهند انصراف دهند .در حقیقت بر اساس شواهدی که آقای طبسی نژاد در دفاعیه خود که در
تاریخ  ۲۲ماه می سوگند خوردند و به دادگاه ارایه نمودند مشخص شد که فقط  ۲۲نفر توسط ایمیل
از عضویت خود انصراف داده اند.
در تاریخ  ۱۹ماه می  ۲۰۱۹وکیل کنگره آقای نعمت هللا لیست از اعضای به روز کنگره برای خانم
مهدویان ارسال مینماید .در لیست مورخ  ۱۹ماه می  ۲۰۱۹فقط  ۹۱نفر عضو بودند.
بر اساس سوگند نامه آقای طبسی نژاد که به نمایندگی از کنگره در تاریخ  ۲۲ماه می  2019در
دادگاه به ثبت رسیده است و مدارکی که در جلسات راستی آزمایی ارایه شده است ,موارد زیر
مشخص شده است:
 کنگره در زمان مجمع  ۲۰۱۸که در تاریخ  ۲۹آوریل  ۲۰۱۸برگزار شد ۹۵۷ ,عضو واجد
شرایط داشت
 کنگره در دسامبر  ۲۰۱۸و زمانی که متقاضیان درخواست لیست ثبتی اعضا را مبنی بر
بند  307را ارسال داشتند  737 ,نفر عضو داشت.
 کنگره در  19ماه می که لیست را ارایه داد 91 ,نفر عضو داشت.
در تاریخ  ۱۲ماه جون خانمها قاسمی و هادی مورد گواهی راستی آزمایی قرار گرفتند و در تاریخ
 ۱۳ماه می آقایان معین و طبسی نژاد .کنگره تصمیم گرفت که آقای پیامی و خانم شهابی را برای
گواهی راستی آزمایی دعوت نکند .
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از تاریخ  ۱۴جون تا  ۲۵جون دو طرف از طریق وکالیشان مذاکراتی برای رسیدن به یک توافق که
به نفع کنگره باشد را انجام دادند .
در تاریخ  ۲۶ماه جون و بنا به درخواست وکیل کنگره برای دریافت دستورالعملی در خصوص
برگزاری مجمع ,وکال در دادگاه حاضر شدند .قاضی  Madame Justice Conwayبا تعویق
ضرب العجل  ۱۵ماه قانونی برای مجمع موافقت نکرد .همچنین قاضی دستور داد که با توافق طرفین،
کنگره کلیه صورتجلسات هیات مدیره و کمیته ها تا تاریخ  ۵ماه جون را به متقاضیان ارایه دهد.
در تاریخ  ۲۷ماه جون  ۲۰۱۹طرفین در اصول به توافقی دست یافتند که شامل موارد زیر میباشد:









نامه ای به کلیه اعضای کنگره ارسال شود که در برگیرنده اطالعات صحیح و کامل اتفاقاتی
که از اولین درخواست متقاضیان برای اطالعات ثبتی اعضا در دسامبر  ۲۰۱۸پیش آمده
باشد (”نامه مشترک“).
ناظر مستقلی استخدام شود که بر جلسه مجمع عمومی ریاست کند و به دادگاه گزارش دهد.
کمیته ای به نام کمیته مجمع عمومی  ۲۰۱۹تشکیل شود با ریاست ناظر مستقل و دو عضو
جامعه (یکی از طرف هیات مدیره و یکی از طرف متقاضیان)
کمیته مجمع  ۲۰۱۹لیست ماه دسامبر شامل  ۷۳۷عضو را دریافت نماید و فرایند عضو گیری
 /تمدید عضویت اعضا را انجام داده لیست رای دهندگان را تهیه نموده و مجمع و انتخابات
را اجرا نماید ،و
برای شفافیت ،هیات مدیره موافقت نمود که هیچ دخالتی در کلیه امور مجمع  ۲۰۱۹ننماید و
ناظر مستقل ریاست مجمع را با اختیارات تام خواهد داشت.
در پایان مجمع ناظر به دادگاه گزارش داده و در صورت رضایت دادگاه از نتایج مجمع و
انتخابات ،متقاضیان از شکایت خود صرف نظر نمایند و برائت دهند.

فعال مقرر شده در تاریخ  ۹سپتامبر  ۲۰۱۹در دادگاه عالی – در لیست تجاری ،به حضور برسند .
به روز رسانی
این توافق نتوانست در تاریخ مقرر به نتیجه برسد زیرا طرفین نتوانستند در خصوص موارد زیر به
تفاهم برسد -۱ :متن نامه مشترک  -۲تبادل برائت و  -۳استخدام ناظر مستقل.
از  ۲جوالی تا  ۲۱آگوست این موارد توسط خانم مهدویان به نمایندگی از متقاضیان و آقای نعمت هللا
به نمایندگی از کنگره مذاکره مفصلی انجام گرفت.
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در تاریخ  ۳۱جوالی  ۲۰۱۹وکیل در مقابل قاضی  Madame Justice Conwayجهت ایراد
گزارش پیشرفت حضور پیدا کرد .با توجه به عدم توافق در مذاکرات و برنامه کنگره جهت برگذاری
در تاریخ  ۱۵سپتامبر  ، ۲۰۱۹قاضی تاریخ استماع پرونده دادگاه را از  ۱۹سپتامبر  ۲۰۱۹به ۹
سپتامبر  ۲۰۱۹تغییر داد.
در اول ماه آگوست  ,۲۰۱۹کنگره نامه دیگری در خصوص وضعیت مورد دادگاه و تاخیر در اعالم
مجمع عمومی  ۲۰۱۹برای اعضا ارسال نمود.
در  ۷ماه آگوست  ,۲۰۱۹طرفین توافق نمودند تا  Mr. Marvin Hubermanوکیل امور شرکتها
را به عنوان ناظر مامور از سمت دادگاه را برای ریاست مجمع  209استخدام نمایند.
در تاریخ  ۱۵ماه آگوست  ,۲۰۱۹آقای احمدی استعفای خود از هیات مدیره را به کنگره ارسال
نمودند.
در تاریخ  ۱۵ماه آگوست  ۲۰۱۹طرفین بر تبادل توافق در پایان پرونده دادگاه و متن نامه مشترک
به تفاهم رسیدند.
در تاریخ  ۱۶آگوست  ۲۰۱۹کنگره مبلغ قابل پرداخت به ناظر مستقل را تامین نمود .طرفین پاسخ
به موارد مشخص شده در راستی آزمایی را تبادل نمودند ولی مذاکرات توافق به دلیل متن نامه
مشترک شکست خورد.
در تاریخ  ۲۳ماه آگوست ,باالخره کنگره با متن پیشنهادی که توسط خانم مهدویان تهیه شده بود برای
نامه مشترک موافقت نمود و همچنین طرفین موافقت نمودند که این متن برای لیست  ۷۳۷نفر عضو
که در لیست ماه دسامبر بودند ارسال شود و در تارنمای کنگره نیز به همراه لینکی به کلیه مدارک
ثبتی دادگاه درج شود و نیز اینکه کنگره این نامه را در رسانه های گروهی درج نماید.
در روز  ۹سپتامبر  ،۲۰۱۹براساس حکم صادره از طرف عالیجناب آقای قاضی  Haineyاز لیست
تجاری ،آقای  Hubermanبه عنوان ناظر تام االختیار از طرف دادگاه تعیین شده و اختیارات کامل
و نهایی جهت نظارت بر انتخابات کنگره و ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت.
طرفین تایید می نمایند که از طرف کنگره خانم درنا مجدمی و از طرف متقاضیان آقای بهرام
جالیر به صورت داوطلب در کمیته مجمع  ۲۰۱۹با ناظر مستقل همکاری نمایند.
طرفین توافق نمودند که مجمع در روز یکشنبه  ۳نوامبر برگزار گردد .ناظر مستقل دعوتنامه به
مجمع را با در نظر داشتن حداقل  ۳۰روز فرصت اعالم خواهد نمود و مسئول ثبت نام اعضا,
لیست رای دهندگان و الیحه های اعضا برای مجمع و انتخابات  ۲۰۱۹خواهد بود.
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