کد 1005

محل الصاق
تمبر

شماره :

مالیاتی

تاریخ :

« قرارداد قرض الحسنه»
ماده  -1طرفین قرارداد :
این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب  5661/6/8مجلس شورای اسالمی و آیین نامه ها ،
دستورالعمل ها و بخشنامه های ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،بین امضا کنندگان زیرر منعدرد
می گردد :
الف– بانک رفاه کارگران  -شعبه  .............................................کد ..............دارای شماره اقتصرادی 5555 -5551 -1165
برره نشررانی ......................................... ... ...................................................................................بررا نماینرردگی آقررای  /خرران
 .............................................به عنوان قرض دهنده که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود و
ب( -در صورتی که تسهیالت گیرنده شخص حدیدی باشد)

ب  - 5آقررای  /خرران  .....................................فرزنررد  ...........................ترراریخ تولررد  .............................شررماره شناسررنامه
 ..................................محررل صرردور  ....................شررماره سررریاا شناسررنامه  ................................کررد ملرری  /شررماره
اختصاصرررری اتبررررا خررررارجی  /شررررماره گمرنامرررره اتبررررا خررررارجی  .........................................کررررد اقتصررررادی
 .............................................................................کررد پسررتی  ..................................................................................برره نشررانی
 ........................................................................................................................................................................................شررررررماره
تماس ثابت  ............................شماره تلفن همراه  .................................پست الکترونیک .........................................
(در صورتی که تسهیالت گیرنده شخص حدوقی باشد)

ب  - 1شرکت  ...................................................ثبت شده بره شرماره  ............................................اداره ثبرت شررکت هرای
 .................................کرررد اقتصرررادی  .................................شناسررره ملررری  /شرررماره اختصاصررری اتبرررا خرررارجی
 ........................................برررا امضرررای آقرررای  /خررران  ....................................فرزنرررد  ..............شرررماره شناسرررنامه
 .........................................تاریخ تولد  ....................................................کد ملی  /شماره اختصاصی اتبا خارجی  /شرماره
گمرنامررره اتبرررا خرررارجی  .........................................بررره عنررروان  ......................................شررررکت و آقرررای  /خررران
....................................فرزنررد  ..............................شررماره شناسررنامه  . .........................ترراریخ تولررد .....................................
کد ملی /شماره اختصاصی اتبا خارجی  /شماره گمرنامه اتبا خارجی  .......................به عنوان ...........................
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شرکت و با مهرر شررکت  ،طبر آگهری شرماره  ..............................روزنامره رسرمی شرماره  ...............................مرور
 .......................................کرررررررررد پسرررررررررتی  .................................................................................بررررررررره نشرررررررررانی
 ..................................................................................................................................................شماره تماس ثابت
 ............................................شماره تلفن همراه  .................................پست الکترونیک .............................................................
که از این پس در این قرارداد قرض گیرنده نامیده می شود و
ج – ضامن  /ضامنین  ( :در صورت اخم ضمانت حسب صالحدید بانک )
(در صورتی که ضامن  /ضامنین شخص حدیدی باشد)

ج  -5آقررای  /خرران  ...............................................فرزنررد  ....................ترراریخ تولررد  ..........................شررماره شناسررنامه
 ......................محل صدور  ...................شماره سریاا شناسنامه  .................................کد ملی....................................
 ................کد پستی  ........................................به نشانی......................................................................................
 ......................................شماره تماس ثابت  ..........................................شماره تلفن همراه ........................................
پست الکترونیک ................................................................
ج  -1آقررای  /خرران  ...............................................فرزنررد  ....................ترراریخ تولررد  ..........................شررماره شناسررنامه
 ......................محل صدور  ...................شماره سریاا شناسنامه  .................................کد ملی....................................
 ................کد پستی  ........................................به نشانی......................................................................................
 ......................................شماره تماس ثابت  ..........................................شماره تلفن همراه ........................................
پست الکترونیک ................................................................
(در صورتی که ضامن  /ضامنین شخص حدوقی باشد)

ج  -6شررررکت  .................................................ثبرررت شرررده بررره شرررماره  ..................................اداره ثبرررت شررررکتهای
 ..................................کد اقتصادی  ..............................................شناسه ملری  .........................................برا امضرای آقرای /
خان  .............................فرزند  ..............................شرماره شناسرنامه  .............................تراریخ تولرد  ............................کرد
ملرری  .....................................بررا عنرروان  ...............................شرررکت و آقررای  /خرران  .........................................فرزنررد
 .................................شماره شناسنامه  ..................................تاریخ تولرد  ..............................کردملی ......................................
با عنوان  ........................شررکت و برا مهرر شررکت طبر آگهری شرماره  ................................روزنامره رسرمی شرماره
 ...................................مررررور  .............................کررررد پسررررتی  ....................................................................برررره نشررررانی
 ...........................................................................................................................................شررررررررماره تمرررررررراس ثابررررررررت
 ..................................شماره تلفن همراه  .......................................پست الکترونیک .................................
که از این پس در این قرارداد ضامن/ضامنین نامیده می شود و با امضا این قرارداد ضمانت بازپرداخت قرض الحسنه
دریافتی توسط قرض گیرنده را منفرد ًا  ،مجتمع ًا و متضامن ًا نمودنرد و متعهرد بره ایفرای کلیره تعهردات قررض گیرنرده
می باشند.
تبصره – نشانی  ،پست الکترونیک و تلفن های بانک  ،قرض گیرنده و ضامن  /ضامنین همران مروارد منردرج در ایرن
ماده است  .چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی  ،پست الکترونیک و تلفن های خود را تغییر دهد بایرد موضرو را
به صورت کتبی به طرف های دیگر ابالغ کند  .تا وقتی که تغییر موارد فوق  ،کتباً بره طررف دیگرر ابرالغ نشرده باشرد ،
کلیه مکاتبات و مراسالت و ابالغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره  ،حسب مورد از طریر شرماره تلفرن ( پیامرک) ،
پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است  ،ارساا می شود و ابالغ شده تلدی می گردد .
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ماده  -2موضو این قرارداد عبارت است از:
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ماده  -3مدت قرض الحسنه موضو این قرارداد از تاریخ انعداد  .......................... ،ماه می باشد .
ماده  -4کل قرض الحسنه اعطایی موضو قررارداد  ،مبلر ( بره عردد) ..................................................................................
( به حروف)  ..........................................................................و کارمزد متعلدره معرادا  .................درصرد نسربت بره مانرده
قرض الحسنه اعطایی موضو این قرارداد در ساا می باشد که قرض گیرنده قبوا و تعهد نمود بدهی خود بابت اصل
تسهیالت و کارمزد متعلده را در  .................قسط  ،در قباا قبض رسید  ،طب ضوابط ابالغی بانرک مرکرزی جمهروری
اسالمی ایران به بانک بپردازد  .سررسید اولین قسرط  ،روز  ...............................و سررسرید اقسراب بعردی بره فاصرله
 ...............ماه از سررسید قسط قبل خواهد بود  .قرض گیرنده همچنین متعهد گردیرد در سررسرید آخررین قسرط  ،آن
چه از بدهی  ،هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانرده باشرد  ،یرک جرا بره بانرک پرداخرت و
تسویه نماید  .قرض گیرنده ضمن اقرار به دریافت مبل قرض الحسنه  ،متعهرد گردیرد تمرامی مبلر دریرافتی را بررای
موضو ماده ( )1این قرارداد مصرف نماید .
ماده  -5دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معتبراست  .تشخیص تخلف از هریک از شرایط و تعهدات این
قرارداد با بانک بوده و مورد قبوا قرض گیرنده می باشد  .دفاتر و صورت حساب های بانک از نظر اعالم به مراجع
قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهرت صردور اجراهیره یرا محاسربات بعردی در جریران
عملیات اجرایی در هرمورد مالک عمل می باشد .
تبصره  -1مفاد این ماده نافی ح اعتراض قرض گیرنده درمراجع ذی صالح نمی باشد .
تبصره  -2طرفین تواف ن مودند  ،هرگونه اشتباه در محاسبات بانرک قابرل برگشرت بروده و ضرمن قبروا محاسربات
اصالحی  ،نسبت به تنظی و اصالح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند .
ماده  -6قرض گیرنده اظهار نمود از مدررات و ضوابط بانک در خصوص تسهیالت قررض الحسرنه مطلرع گردیرده و
حاهز شرایط دریافت تسهیالت می باشد  .در صورتی که به تشخیص بانک  ،قرض گیرنده از مفاد این قرارداد از جملره
هرگونه معامله ناقله تحت هرعنوان نسبت به عین مورد وثیده این قرارداد تخطی نموده و یا به سبب تدصیر  ،قصور یا
استفاده غیر قانونی و یا براساس مدارک ابرازی غیر واقع یا جعلری  ،از تسرهیالت اسرتفاده نمروده و یرا تسرهیالت را
خارج از موضو قرارداد مصرف نموده باشد  ،بانک می تواند مانده مطالبات را به دیرن حراا تبردیل نمایرد  .چنانچره
قرض گیرنده اقساب ممکور در ماده ( )5را در سررسید مدررر پرداخرت ننمایرد  ،براقی مانرده اقسراب حسرب ضروابط
ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،تبدیل به دین حاا شده و بانک ح مطالبه تمامی طلب خرود را
از قرض گیرنده به صورت یک جا خواهد داشت .
ماده  -7قرض گیرنده متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد و عدم ایفای تعهدات و الزامات ناشی از این
قرارداد در سررسید مدرر و یا استفاده از تسهیالت موضو این قرارداد به نحو غیر مجاز  ،مطالبات موجل بانک
تبدیل به دین حاا گردیده و حسب مورد از تاریخ سررسید اقساب یا تبدیل دیون به دین حاا  ،تا تاریخ تسویه بدهی ،
عالوه بر وجوه تأدیه نشده خود  ،مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین  ،معادا  .......درصد طب دستور العمل
محاسباتی زیر برای هر ساا به بانک پرداخت نماید .
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تعداد روز× نر وجه التزام تأخیر تأدیه دین × مانده اصل بدهی
تعداد روزهای واقعی ساا × 500
تبصره – مانده اصل بدهی مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده عبرارت اسرت از مانرده اصرل قررض الحسرنه
اعطایی بانک به عالوه کارمزد متعلده معوقی که از سوی قرض گیرنده به بانک پرداخت نگردیده است .
ماده  -8بانک پس از گمشت حداکثر دوماه از سررسید هریک از اقساب و عدم بازپرداخت آن ها توسط قرض گیرنده
و یا بالفاصله پس از حاا شدن دیون قرض گیرنده  ،باید موضو را از طری نشانی مندرج در ماده ( )5این قرارداد و
اصالحیه های اعالمی احتمالی  ،به اطال ضامن  /ضامنین و وثیده گمار  /گماران برساند  .در غیرر ایرن صرورت ،اخرم
وجه التزام تأخیر تأدیه دین ممکور در ماده ( )8از ضامن/ضامنین و وثیدهگمار/گماران امکانپمیر نخواهد بود.
ماده  – 9قرض گیرنده و ضامن  /ضامنین به طور غیر قابل رجو به بانک اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبرات
خود ناشی از این قرارداد را اع از مستدی یا غیر مستدی پس از سررسید یرا حراا شردن دیرون و در صرورت عردم
پرداخت  ،از موجودی هریک از حساب ها (ریالی و ارزی)  ،امرواا و اسرناد آنران نرزد بانرک و یرا بانرک هرا و سرایر
مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حک قضاهی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی قرض گیرنده منظور
نماید  .در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانرک آن را بره نرر اعالمری از سروی بانرک مرکرزی جمهروری
اسالمی ایران محاسبه و برداشت می نماید  .اقدام بانک در این خصوص برای قرض گیرنده و ضامن  /ضرامنین غیرر
قابل اعتراض و الزم االتبا می باشد .
تبصره  -1هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعوی افتادن مطالبات ایرن قررارداد بره بانرک پرداخرت و یرا از
حساب ها و امواا و اسناد برداشت می شود ،ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مابدی برین سره جرزء مانرده
اصل قرض الحسنه اعطایی  ،کارمزد و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهی بالنسبه می شود .
تبصره  – 2بانک اقدامات موضو این ماده را پس از اجرایی نمودن  ،از طری نشانی مندرج در ماده ( )5این قررارداد
و اصالحیه های اعالمی احتمالی  ،حسب مورد به قرض گیرنده و ضامن  /ضامنین اطال می دهد .
ماده  -11ضامن  /ضامنین و وثیده گمار  /گماران با عل و اطال ووقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد وکمیرت
و کیفیت تعهدات قرض گیرنده  ،منفرداً  ،مشترکاً و متضامناً ،انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارتباب برا
انجام موضو این قرارداد به عهده قرض گیرنده است را تعهد نمودند و بانک به استناد این قررارداد حر دارد عرالوه
بر مراجعه به قرض گیرنده  ،به هریک از ضامنین منفرداً و یا مشترکاً مراجعره و ایفرای تعهردات قررارداد را مطالبره و
وجوه متعلده را وصوا نماید .
ماده  – 11هرگاه بانک برای وصوا مطالبات خود درخواست صدور اجراهیه نماید و حک به نفع بانک صرادر شرود،
پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادا آیین نامه تعرفه ح الوکاله در امور اجرایی و همچنین در صورتی که
بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد  ،هزینه های قضایی و دادرسی و ح الوکاله وکیل یا نماینرده قضرایی
و خسارات از هر جهت (طب تشخیص و اعالم بانک ) بر ذمه قرض گیرنده بوده که عرالوه برر انجرام سرایر تعهردات ،
ملزم به پرداخت آن می باشد .
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ماده  – 12به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد  ،موارد مشروحه ذیل :
(مشخصات کامل وثیده /وثای ماخوذه ذکر گردد)

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
توسط قرض گیرنده و یا وثیده گمار  /گماران
(در صورتی که شخص حدیدی باشد)

 آقرررای  /خررران  ................................فرزنرررد  ......................تررراریخ تولرررد  .............................شرررماره شناسرررنامه ..................................محررل صرردور  ....................شررماره سررریاا شناسررنامه  ................................کررد ملرری  /شررماره
اختصاصررری اتبرررا خرررارجی  /شرررماره گمرنامررره اتبرررا خرررارجی  .........................................کرررد اقتصرررادی
 .............................................................................کرررررد پسرررررتی  ............................................................................بررررره
نشررررررررررانی............................................................................................................................................................................
شرررماره تمررراس ثابرررت  ............................شرررماره تلفرررن همرررراه  .....................................پسرررت الکترونیرررک
.........................................
(در صورتی که شخص حدوقی باشد)

 شرررکت  .................................................ثبررت شررده برره شررماره  ......................................اداره ثبررت شرررکت هررای .....................................کد اقتصادی  ....................................شناسه ملی ................................................

با امضای

آقای  /خران  ..................................فرزنرد  ........................................شرماره شناسرنامه  ............................................تراریخ
تولرررد  .....................................کرررد ملررری  ...............................بررره عنررروان  ..............................شررررکت و آقرررای  /خررران
 ..................................................فرزند  ...................................شماره شناسنامه  .........................تاریخ تولرد ...........................
کررد ملرری  ...................................برره عنرروان  ....................................شرررکت و بررا مهررر شرررکت طبرر آگهرری شررماره
 .....................................روزنامرره رسررمی شررماره  ....................................مررور  ..........................................................کررد
پسرررررتی .................................بررررره نشرررررانی ..........................................................................................................................
شرررماره تمررراس ثابرررت  .......................................شرررماره تلفرررن همرررراه  .....................................پسرررت الکترونیرررک
 ........................................................................در وثیده بانک مسرتدر گردیرد .قربض و اقبراض در خصروص مرورد وثیدره
مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحیح و سال تحویل مالک یا مالکین داده شد .
ماده  – 13قرض گیرنده تعهد نمود که حسب مورد در صورت تداضای بانک  ،هر آن چه مورد وثیده قررار مری گیررد
را پس از امضای قرارداد حاضر ودر مدت آن  ،همه ساله به مبلغری کره مرورد موافدرت بانرک باشرد در برابرر آتر
سوزی  ،انفجار  ،زلزله  ،سیل  ،صاعده و سایر خطرات مرتبطی که بانک تعیین می کند  ،نزد یکی از شرکت های بیمره
مجاز  ،به هزینه خود و به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بالدرنگ به بانک تسلی کند  .همچنین پرانزده روز
قبل از اندضای مدت بیمه  ،مدارک تجدید بیمه را به بانک ارایه دهد  .در صورتی که قرض گیرنده تعهدات خود را به
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شرح فوق انجام ندهد  ،بانک می تواند وثای را وکالتاً از طرف قرض گیرنده به هزینه خود بیمه نموده و مبلر هزینره
شده را از قرض گیرنده مطالبه یا به حساب وی منظور نماید  .بدیهی است وکالرت مرمکور نرافی تعهردات و مسر ولیت
های قرض گیرنده نخواهد بود  .ضمناً قرض گیرنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده  ،سریعاً
به بیمه گر و بانک اطال دهد .
ماده  -14در صورتی که به تشخیص بانک  ،قرض گیرنده و یا وثیده گمار  /گماران و یا ضامن  /ضامنین از مفراد ایرن
قرارداد تخلف نمایند  ،بانک می تواند نسبت بره صردور اجراهیره جهرت وصروا مطالبرات خرود بره طرفیرت هریرک از
اشخاص یاد شده اقدام نماید .
ماده  - 15مالک یا مالکین مورد وثیده  ،ضمن اعالم و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیده هیچ گونه
معامله ای انجام نداده اند  ،متعهد و ملتزم گردیدند که :
 -1-15از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیده خودداری نمایند .
 -2-15بدون موافدت بانک در موارد وثیده تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب ندصان بهرای مروارد
وثیده باشد خودداری نمایند .
 -3-15در صورتی که در مورد وثیده عالوه بر مستحدثات  ،تاسیسرات و تجهیرزات فعلری  ،مسرتحدثات و تاسیسرات
و تجهیزات دیگری اضافه شود  ،جزء موارد وثیده خواهد بود .
 -4-15در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیده در معررض اجررای طررح هرای مؤسسرات و
شرکت های دولتی و شهرداری و امثاا آن قرار گیرد  ،بانک  ،قاه مدام و یا وکیرل بالعرزا و یرا وصری بعرد از فروت
مالک یا مالکین مورد وثیده است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوب  ،وجروهی
را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قباا تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیده پرداخت خواهد شد  ،به صورت ندردی یرا
قسطی دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه های متعلده  ،مطالبرات خرود را از محرل باقیمانرده وجره  ،وصروا
نماید  .هرگاه بهای ملک  ،در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد  ،بانرک حر دریافرت وجروه سرپرده را بره
میزان هزینه های متعلده و مطالبات خود خواهد داشت  .در صورتی که وجوه وصوا شده و یا مورد وثیدره موضرو
این بند ،تکافوی مطالبات بانک را ننماید  ،قرض گیرنده متعهد گردید کلیه بدهی های خود را بنرا بره تشرخیص بانرک ،
فوراً بپردازد .
 -5-15هرگونه ندل و انتداا قبلی نسبت به منافع مورد وثیده (ولو این که ضمن سند عادی باشد) را کتباً به اطال بانک
رسانده و نیز قبل از انتداا منافع مورد وثیده تحت هر عنوان  ،از بانک تاییدیه اخم نمایند .
 -6-15در صورتی که مورد وثیده به تملک بانک در آید  ،محل مورد وثیده را تخلیه و تحویل بانرک نماینرد  .در غیرر
اینصورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتداا اجرایی ،بانک می تواند از طریر ادارات ثبرت اسرناد و امرالک ،
مورد انتداا را تخلیه و تصرف نماید.
ماده  -16کلیه وکالت های تفویضی به بانک و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر ،برای طرفین معین اسرت و برا سرلب
ح عزا وض وکیل و امین و غیره و سلب ح اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد .
ماده  – 17قرض گیرنده و وثیده گمار  /گماران قبروا نمودنرد در صرورتی کره بانرک بره منظرور رونر برازار ثانویره
مطالبات رهنی ،مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتدل کند  ،تضمینات و وثای این قررارداد بره تعهردات الحر
نیز منتدل شده و کماکان بابت تعهدات انتداا یافته در رهن ووثیده  ،باقی باشد .
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ماده  – 18کلیه هزینه های مربوب به ثبت قرارداد حاضر از جمله ح الثبت و ح التحریر  ،بدون ح رجو به بانک ،
کالً به عهده قرض گیرنده است .
ماده  -19قرض گیرنده و ضامن  /ضامنین قبوا نمودند بانک می تواند هرگونه داده و اطالعرات ایشران را در اختیرار
شرکت سنج

اعتبار مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران قراردهد .

ماده  – 21این قرارداد بر اساس تواف طرفین و بر طب ماده  « 51قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصالحات
و الحاقات قانونی آن و ماده ( « )1قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاه
طرح های تولیدی و افزای

هزینه های طرح و تسرریع در اجررای

منابع مالی و کار آیی بانک ها» در حک سند رسمی و الزم االجرا بوده و تابع مفراد «آیرین

نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا» می باشد و تمامی امضاکنندگان قبوا نمودند که کلیه منردرجات قررارداد را
پمیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختالفی ندارند و قرض گیرنده  ،ضامن  /ضامنین و وثیده گمار /گماران ح هرگونره
ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک برای وصروا مطالبرات خرود و ایفرای
تعهدات قرض گیرنده در هر مرحله از عملیات اجرایی  ،از خود سلب و اسداب نمودند .
این قرارداد در  10ماده و  6تبصره ودر ...........نسخه تنظی و به رویت کامل بانک  ،قرض گیرنده  ،ضرامن  /ضرامنین
و وثیده گمار  /گماران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطال و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پمیرش تبعرات حدروقی
و قانونی ناشی از آن  ،به امضای تمامی صفحا ت آن مبادرت نمودند و یک نسرخه از ایرن قررارداد بره هریرک از آنهرا
تسلی گردید .
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