IRAN Men's Senior Championship 1401
MS 35

Website

iranbadminton.org

City, Country

Sari

Date

08 - 10 Jun 2022

Printed: 6/7/2022 4:16:34 PM
Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 3

Round 2

Round 1

St.

] [1اميرعباس صلبوخ اصفهان 1
] [1اميرعباس صلبوخ
2
Bye 1
ع .حسين زاده بارفروشیمازندران 3
ع .حسين زاده بارفروشی
4
Bye 17
حسين عبدالملکی البرز 5
حسين عبدالملکی
6
Bye 9
مرتضی عزیزی تهران 7
رضا بای کيش 8
] [5/8سروش رضایی قزوین 9
] [5/8سروش رضایی
10
Bye 5
مهدی عسگری سمنان 11
مهدی عسگری
12
Bye 21
مجتبی خدری نژادخوزستان13
مجتبی خدری نژاد
14
Bye 13
وریا بنفشیکردستان15
سهراب صادقي مرکزی 16
] [3/4محمد یازرلو گلستان 17
] [3/4محمد یازرلو
18
Bye 3
مهدی گلزاری کيش 19
مهدی گلزاری
20
Bye 19
نادر موذن تهران 21
نادر موذن
22
Bye 11
رضوی
خراسان 23
مجيد تعالی مقدم
امير دانشور راد قﻢ 24
] [5/8ه .آقاشاهی اردستانی یزد 25
] [5/8ه .آقاشاهی اردستانی
26
Bye 7
بخت
چهارمحال و 27
علی غﻼمی حسن آبادی
علی غﻼمی حسن آبادی
28
Bye 23
عليرضا قنبری اردبيل 29
عليرضا قنبری
30
Bye 15
شرقی
آذربایجان 31
حبيب چوپانی کرجان
شمالی
32
خراسان
عليرضا یزدانی
پيمان وثوقی راد قزوین 33
محمدجواد روحانی کرمان 34
35
Bye 16
علي بابازاده
علي بابازاده البرز 36
37
Bye 24
شعيب فروغی
شعيب فروغی گلستان 38
39
Bye 8
] [5/8س .برقعی
] [5/8س .برقعی قﻢ 40
محسن سوار تهران 41
اشکان اميرخانیخوزستان42
43
Bye 12
سجاد دليانی
سجاد دليانی مرکزی 44
45
Bye 20
مهدی آقاشاهی
مهدی آقاشاهی یزد 46
47
Bye 4
] [3/4عبدﷲ اکبری
] [3/4عبدﷲ اکبریمازندران 48
مرتضی عباسيان گلستان 49
شرقی
آذربایجان 50
عطا مشين چی
51
Bye 14
سيد طاهر حسينی
رضوی
خراسان 52
سيد طاهر حسينی
53
Bye 22
ا .همنام مقدم فومنی
ا .همنام مقدم فومنی تهران 54
55
Bye 6
] [5/8آرش محمودیان
] [5/8آرش محمودیان اصفهان 56
پوريا ريحانى کيش 57
نيما امينی مازندران 58
59
Bye 10
کاظﻢ هنری
کاظﻢ هنریهرمزگان60
61
Bye 18
چياکو حميدی
چياکو حميدیکردستان62
63
Bye 2
] [2مهدی شورجه
] [2مهدی شورجه زنجان 64
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Round 2
] [1اميرعباس صلبوخ
علی واحدی
محسن رحمانيان
احسان همنام مقدم فومنی
عطا مشين چی
حبيب چوپانی کرجان

] [3/4نيما امينی
عبدﷲ اکبری

مهدی آقاشاهی
هادی آقاشاهی اردستانی

Round 1

St.

] [1اميرعباس صلبوخ اصفهان
علی واحدی تهران 1
2

Bye 1
محسن رحمانيان تهران
احسان همنام مقدم فومنی تهران 3
4
Bye 9
آذربایجان شرقی
عطا مشين چی
شرقی
آذربایجان 5
حبيب چوپانی کرجان
6
Bye 5
چهارمحال و بخت
علی غﻼمی حسن آبادی
آرش محمودیان اصفهان 7
سيد مهدی برقعی قﻢ
امير دانشور راد قﻢ 8
] [3/4نيما امينیمازندران
عبدﷲ اکبریمازندران 9
10

Bye 3
رضا بای کيش
مرتضی عباسيان گلستان 11
خراسان رضوی
مجيد تعالی مقدم
رضوی
خراسان 12
سيد طاهر حسينی
مهدی آقاشاهی یزد
هادی آقاشاهی اردستانی یزد 13
14

Bye 7
سروش رضایی قزوین
پيمان وثوقی راد قزوین 15
محمدجواد روحانی کرمان
شرقی
آذربایجان 16
علی هفت برادران
خراسان شمالی
حسين بذرکار
شمالی
17
خراسان
عليرضا یزدانی
پوريا ريحانى کيش
مهدی گلزاری کيش 18

وریا بنفشی
چياکو حميدی

19
Bye 8
وریا بنفشیکردستان
چياکو حميدیکردستان20
علي بابازاده البرز
محسن غﻼمی اصل ﻻری البرز 21
سجاد دليانی مرکزی
سهراب صادقي مرکزی 22

] [3/4شعيب فروغی
محمد یازرلو

23

Bye 4
] [3/4شعيب فروغی گلستان
محمد یازرلو گلستان 24
محسن سوار تهران
مرتضی عزیزی تهران 25
اشکان اميرخانیخوزستان
مجتبی خدری نژادخوزستان26

ع .حسين زاده بارفروشی
علی نجفی سنگلجی

27

Bye 6
ع .حسين زاده بارفروشی مازندران
علی نجفی سنگلجی مازندران 28

علی صرفی
مهدی عسگری

29

Bye 10
علی صرفی سمنان
مهدی عسگری سمنان 30

] [2مهدی شورجه
فرهاد منهی

31

Bye 2
] [2مهدی شورجه زنجان
فرهاد منهی زنجان 32

IRAN Men's Senior Championship 1401
MS 40

Website

iranbadminton.org

City, Country

Sari

Date

08 - 10 Jun 2022

Printed: 6/7/2022 4:16:34 PM
Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 3

Round 2
] [1علی واحدی

سيد جميل حسينی

] [5/8مجيد پيروزی

داود ساﻻری

] [3/4امير خليفه

مهدی تابعی

] [5/8م .حقی

مهدی خرم

] [5/8فرهاد منهی

شاهين عبداللهى نگار

] [3/4ع .شهرکی

ابوذر یداللهی

] [5/8ا .عبدالمحمدیان

مجيد خوینيها

] [2علی هفت برادران

Round 1

St.

] [1علی واحدی تهران 1
2
Bye 1
علی نجفی سنگلجی مازندران 3
اکبر گودرزی لرستان 4
سيد جميل حسينی یزد 5
6
Bye 9
بلوچستا
7
سيستان
امين عزیزی مقدم
مصطفي رستﻢ زاده سمنان 8
] [5/8مجيد پيروزی گلستان 9
10
Bye 5
حسن قاسمی مرکزی 11
اميرحسين مجدی مازندران 12
داود ساﻻری قزوین 13
14
Bye 13
عليرضا رضایی فارس 15
آزاد نامداریکردستان16
] [3/4امير خليفه فارس 17
18
Bye 3
بهروز نوری راد همدان 19
محسن رحمانيان تهران 20
جنوبی
21
خراسان
مهدی تابعی
22
Bye 11
شمالی
23
خراسان
ناصر براتی
بلوچستان
24
سيستان
محمد هادی جعفری
] [5/8م .حقی اصفهان 25
26
Bye 7
شرقی
آذربایجان 27
ابراهيﻢ اطﻼعی
علی اکبر عبدی بادله مازندران 28
مهدی خرم قﻢ 29
30
Bye 15
حسن جمالی زنجان 31
ناصر آقاپور البرز 32
آرش دﻻوری مرکزی 33
عبدالمجيد غریب سمنان 34
رسول احمدی البرز 35
صادق چاشنی گر فارس 36
رضوی
خراسان 37
محمد قاسمی
سيدرضا هاشمي مازندران 38
39
Bye 8
] [5/8فرهاد منهی زنجان 40
محسن گيوريان تهران 41
شمالی
42
خراسان
مهدی قدرتی
43
Bye 12
شاهين عبداللهى نگار اصفهان 44
محمود نصراصفهانیهرمزگان45
جنوبی
46
خراسان
محمد رایگان
47
Bye 4
بلوچستا
48
سيستان
] [3/4ع .شهرکی
علی خزائی لرستان 49
پيام یيﻼنپورکردستان50
51
Bye 14
ابوذر یداللهی گلستان 52
علی صرفی سمنان 53
نوید ميرقوام الدین مازندران 54
55
Bye 6
] [5/8ا .عبدالمحمدیان تهران 56
رضا هاتفی اردکانی یزد 57
محسن غﻼمی اصل ﻻری البرز 58
59
Bye 10
مجيد خوینيها قزوین 60
عليرضا کمالی قﻢ 61
حامد داورانی راد کرمان 62
63
Bye 2
شرقی
آذربایجان 64
] [2علی هفت برادران
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Round 2
] [1امير خليفه
صادق چاشنی گر
علی اکبر عبدی بادله
نوید ميرقوام الدین
محسن طهماسبی
محمود نصراصفهانی

] [3/4عليرضا شهرکی
امين عزیزی مقدم
سيدحسين رضوی
محمد قاسمی
آزاد نامداری
پيام یيﻼنپور

Round 1

St.

] [1امير خليفه فارس
صادق چاشنی گر فارس 1
2

Bye 1
علی اکبر عبدی بادله مازندران
نوید ميرقوام الدین مازندران 3
4
Bye 9
محسن طهماسبیهرمزگان
محمود نصراصفهانیهرمزگان5
6

Bye 5
رسول احمدی البرز
ناصر آقاپور البرز 7
حسن حاجی ابادی گلستان
ابوذر یداللهی گلستان 8
سيستان بلوچستا
] [3/4عليرضا شهرکی
بلوچستا
9
سيستان
امين عزیزی مقدم
10
Bye 3
خراسان رضوی
سيدحسين رضوی
رضوی
خراسان 11
محمد قاسمی
12
Bye 11
آزاد نامداریکردستان
پيام یيﻼنپورکردستان13
14

Bye 7
سيدرضا هاشمي مازندران
محسن گيوريان تهران 15
سيستان بلوچستان
محمد هادی جعفری
شاهين عبداللهى نگار اصفهان 16
خراسان جنوبی
مهدی تابعی
جنوبی
17
خراسان
محمد رایگان
علی خزائی لرستان
اکبر گودرزی لرستان 18

اميرحسين مجدی
اميررضا ميرزایی

Bye 8
اميرحسين مجدی مازندران
اميررضا ميرزایی مازندران 20
مصطفي رستﻢ زاده سمنان
عبدالمجيد غریب سمنان 21
مجيد خوینيها قزوین
داود ساﻻری قزوین 22

] [3/4مهدی خرم
عليرضا کمالی

23

19

Bye 4
] [3/4مهدی خرم
عليرضا کمالی
سيد جميل حسينی
رضا هاتفی اردکانی
آرش دﻻوری
حسن قاسمی

قﻢ
قﻢ 24
یزد
یزد 25
مرکزی
مرکزی 26

یونس اصغرزاده حميدی
ابراهيﻢ اطﻼعی

27
Bye 6
آذربایجان شرقی
یونس اصغرزاده حميدی
شرقی
آذربایجان 28
ابراهيﻢ اطﻼعی

ناصر براتی
مهدی قدرتی

29
Bye 10
خراسان شمالی
ناصر براتی
شمالی
30
خراسان
مهدی قدرتی

] [2افشين عبدالمحمدیان
Bye 2
مجيد پيروزی ] [2افشين عبدالمحمدیان تهران
مجيد پيروزی گلستان 32
31
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Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 3

Round 2
] [1مرﺗﻀی خدمتی
سيد امين سعادتمند
قاسﻢ لسانی
مهدی کشاورز پریها
] [5/8ا .پهلوان
اميررضا ميرزایی
پيمان صادقيان

] [3/4حﺴن قاسمی
احمدرضا حری
نادر بصيری
مسعود الشریف
] [5/8ح .حاجی ابادی

قاسﻢ بستانی املشی
محمدرضا چراغی نيک

واحد زندی
علی جمالی
] [5/8م .گلرنگی

بهروز صادقی اناری
علی دادستان
] [3/4سهيل دلشادی

سعيد هامونپو
یونس اصغرزاده حميدی
] [5/8ن .مؤذن
حسين رضایی
سعيد حيدری
علی خلقی
] [2محمود نامداری

Round 1

St.

] [1مرﺗﻀی خدمتی زنجان 1
2
Bye 1
سيد امين سعادتمند لرستان 3
4
Bye 17
رضوی
خراسان 5
قاسﻢ لسانی
6
Bye 9
مهدی کشاورز پریها البرز 7
8
Bye 25
] [5/8ا .پهلوان سمنان 9
10
Bye 5
اميررضا ميرزایی مازندران 11
12
Bye 21
پيمان صادقيان تهران 13
14
Bye 13
محمدجمال کرمیکردستان15
عباس خسروی گلستان 16
] [3/4حﺴن قاسمی تهران 17
18
Bye 3
احمدرضا حری مرکزی 19
20
Bye 19
نادر بصيری تهران 21
22
Bye 11
مسعود الشریف اصفهان 23
24
Bye 27
] [5/8ح .حاجی ابادیگلستان 25
26
Bye 7
قاسﻢ بستانی املشی اردبيل 27
28
Bye 23
محمدرضا چراغی نيک یزد 29
30
Bye 15
همایون فقيهکردستان31
هاشﻢ کشاورز مظفری فارس 32
قاسﻢ غﻼمی مازندران 33
مهدی تفرشی البرز 34
35
Bye 16
واحد زندیکردستان36
37
Bye 24
علی جمالی زنجان 38
39
Bye 8
] [5/8م .گلرنگیخوزستان40
رضوی
خراسان 41
سيدحسين رضوی
سعيد ميررکنی یزد 42
43
Bye 12
بهروز صادقی اناری اردبيل 44
45
Bye 20
علی دادستان قﻢ 46
47
Bye 4
] [3/4سهيل دلشادی بوشهر 48
سياوش یحيوی تهران 49
علی قپانﭽی اصفهان 50
51
Bye 14
سعيد هامونپو گلستان 52
53
Bye 22
شرقی
آذربایجان 54
یونس اصغرزاده حميدی
55
Bye 6
] [5/8ن .مؤذن سمنان 56
57
Bye 26
حسين رضاییخوزستان58
59
Bye 10
سعيد حيدری مرکزی 60
61
Bye 18
علی خلقی فارس 62
63
Bye 2
] [2محمود نامداری لرستان 64
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Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 1

St.

] [1رضا روشن اميد تهران
پيمان صادقيان تهران 1
واحد زندیکردستان
همایون فقيهکردستان2
شاپور ایوبی مازندران
قاسﻢ غﻼمی مازندران 3
مسعود الشریف اصفهان
علی قپانﭽی اصفهان 4
] [3/4نوروزعلی مؤذن سمنان
امير حﺴين پهلوان سمنان 5
مهدی تفرشی البرز
مهدی کشاورز پریها البرز 6
علی خلقی فارس
هاشﻢ کشاورز مظفری فارس 7
سيد امين سعادتمند لرستان
محمودرضا گلرنگیخوزستان8
خراسان رضوی
سعيد باهران
رضوی
خراسان 9
قاسﻢ لسانی
احمدرضا حری مرکزی
سهيل دلشادی بوشهر 10
نادر بصيری تهران
سياوش یحيوی تهران 11
] [3/4علی جمالی زنجان
مرﺗﻀی خدمتی زنجان 12
سعيد ميررکنی
محمدرضا چراغی نيک

یزد
یزد

13

حسين رضاییخوزستان
حسن قاسمی تهران 14
عباس خسروی گلستان
سعيد هامونپو گلستان 15
] [2محمود نامداری لرستان
محمدجمال کرمیکردستان16
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] [1رضا روشن اميد

St.

Round 1

] [1رضا روشن اميد تهران 1
2

Bye 1

محمود کيخا گلستان 3
علی بيرامی دمدل اردبيل 4
محمدرضا مشتری

محمدرضا مشتری فارس 5
6

Bye 5

رضوی
خراسان 7
سيد جﻼل رضوانی
محمد رضا نيکومنظر البرز 8
] [3/4شاپور ایوبی

] [3/4شاپور ایوبیمازندران 9
10

Bye 3

بهنام کاویان اصفهان 11
مصطفی موسمی تهران 12
محمدرضا نمکيان مرکزی 13
محمد اسکندری بوشهر 14
جميل مرادیکردستان15
شرقی
آذربایجان 16
محسن بهتر
رضوی
خراسان 17
مجتبی کافيان عطاری
بهزاد زراعتگر مازندران 18
محمد عيسی هوشنگی آرام

قﻢ

19

سيد حسينعلی موسوی زنجان 20
محمد تقی کریمی گلستان 21
محمدرضا بخت اور تهران 22
] [3/4سيد سعيد فربود

Bye 4

23

شرقی
آذربایجان 24
] [3/4سيد سعيد فربود
پيمان تمری لعل آبادی تهران 25
علی عارفی البرز 26
پرویز ابراهيمی مرکزی 27
محمد گلباز لرستان 28
رضا سليمانی تهران 29
شکرﷲ صلواتیکردستان30

] [2سيدحﺴن صالحی

Bye 2

31

] [2سيدحﺴن صالحی اصفهان 32
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] [1سيدحﺴن صالحی
سيد سعيد فربود

St.

Round 1

] [1سيدحﺴن صالحی اصفهان
شرقی
آذربایجان 1
سيد سعيد فربود

Bye 1
مرتضی اعرابی
محمد عيسی هوشنگی آرام

2
قﻢ
قﻢ

3

پيمان تمری لعل آبادی تهران
مصطفی موسمی تهران 4
پرویز ابراهيمی مرکزی
علی اصغر هاشمی ده کردی مرکزی 5
محمد اسکندری بوشهر
محمد گلباز لرستان 6
خراسان رضوی
سيد جﻼل رضوانی
رضوی
خراسان 7
مجتبی کافيان عطاری
بهزاد زراعتگر مازندران
عليرضا محمدرفيعی مازندران 8
شکرﷲ صلواتیکردستان
جميل مرادیکردستان9
علی عارفی البرز
محمد رضا نيکومنظر البرز 10
مجتبی عدل سمنان
مهدی نوروزی سمنان 11
محمد تقی کریمی گلستان
محمود کيخا گلستان 12
محمدرضا بخت اور تهران
رضا سليمانی تهران 13
سروش اسمعيلی اصفهان
بهنام کاویان اصفهان 14

] [2ابراهيم راضی
محمدرضا مشتری

Bye 2

15

] [2ابراهيم راضی فارس
محمدرضا مشتری فارس 16
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Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

] [1منصور شکوری

علی اصغر هاشمی ده کردی

حسن برزگری مرزونی

حميدرضا جعفرزاده

] [3/4اسفندیار سوار

اميرآقا حافظی فرد

بهنام کاظمی

St.

Round 1

] [1منصور شکوری زنجان 1
2

Bye 1

علی اصغر هاشمی ده کردی مرکزی 3
4

Bye 9

حسن برزگری مرزونی مازندران 5
6

Bye 5

رضوی
خراسان 7
حميدرضا جعفرزاده
8

Bye 13

] [3/4اسفندیار سوار لرستان 9
Bye 3
اميرآقا حافظی فرد

10
یزد

Bye 11

11
12

بهنام کاظمی اردبيل 13
14

Bye 7

شرقی
آذربایجان 15
سعيد غفارزاده اقدم
فرهاد طهماسبیکردستان16
بلوچستا
17
سيستان
عليرضا ثانی
محسن اسدیکردستان18
ابراهيﻢ راضی

فرامرز طاهری

19

Bye 8

ابراهيﻢ راضی فارس 20
21

Bye 12

فرامرز طاهری سمنان 22
Bye 4

] [3/4علﻲ محمد قاسمﻲ

23

] [3/4علﻲ محمد قاسمﻲمازندران 24
رضوی
خراسان 25
سعيد گرگان سراج
سيد محمد نایب آقایی لرستان 26

مرتضی اعرابی

خداداد بهراميان

] [2حميد نﺴيمی

Bye 6
مرتضی اعرابی
Bye 10

27
قﻢ

28
29

خداداد بهراميان اصفهان 30
Bye 2

31

] [2حميد نﺴيمی زنجان 32
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Final
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] [1منصور شکوری
حميد نﺴيمی

St.

Round 1

] [1منصور شکوری زنجان
حميد نﺴيمی زنجان 1

Bye 1

محسن اسدی
فرهاد طهماسبی

محسن اسدیکردستان
فرهاد طهماسبیکردستان3

Bye 5

اسفندیار سوار
سيد محمد نایب آقایی

4

اسفندیار سوار لرستان
سيد محمد نایب آقایی لرستان 5

Bye 3

عليرضا ثانی
فرامرز طاهری

2

6

سيستان بلوچستا
عليرضا ثانی
فرامرز طاهری سمنان 7

Bye 7

8

خراسان رضوی
حميدرضا جعفرزاده
رضوی
خراسان 9
سعيد گرگان سراج
سيستان بلوچستا
عليرضا ثانی
فرامرز طاهری سمنان 10

خداداد بهراميان
اميرآقا حافظی فرد

حسن برزگری مرزونی
سعيد غفارزاده اقدم

] [2علﻲ محمد قاسمﻲ
کمال گيوه

Bye 4
خداداد بهراميان اصفهان
اميرآقا حافظی فرد یزد

Bye 6

11

12

13

حسن برزگری مرزونی مازندران
شرقی
آذربایجان 14
سعيد غفارزاده اقدم

Bye 2

15

] [2علﻲ محمد قاسمﻲمازندران
کمال گيوه زنجان 16
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Final
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Quarterfinals

Round 2

] [1سهراب حﺴينی نژاد

صدیق شاهوردی

مجيد مس کار

St.

Round 1

] [1سهراب حﺴينی نژاد گلستان 1
Bye 1

2

صدیق شاهوردیکردستان3
Bye 9

4

مجيد مس کار مازندران 5
Bye 5

6

رضوی
خراسان 7
سيد صادق باقریان
رضا باصری صالحی فارس 8
] [3/4مظفر خدایيان

مهدی وحدتی

محمدجعفر کوشافر

] [3/4مظفر خدایيان سمنان 9
Bye 3

10

مهدی وحدتی تهران 11
Bye 11

12

محمدجعفر کوشافر البرز 13
Bye 7

14

ماشاله محمدزاده مرکزی 15
عبدالرحيﻢ حياتیخوزستان16
سعيد فرجی گلستان 17
غﻼمعباس کمندانی البرز 18
کمال گيوه

Bye 8

19

کمال گيوه زنجان 20
جنوبی
21
خراسان
علی فوایدی
مهدی فتحی الهرد مازندران 22

] [3/4حﺴين هاشميان

Bye 4

23

] [3/4حﺴين هاشميان اصفهان 24
رضوی
خراسان 25
خسن کامل عباسی
فریق عبدیکردستان26

مهدی یغمور

قلی عليزاده پورسعيدی

] [2فرهنگ ساعی

Bye 6

27

مهدی یغمور فارس 28
Bye 10

29

شرقی
آذربایجان 30
قلی عليزاده پورسعيدی
Bye 2

31

] [2فرهنگ ساعی تهران 32
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] [1سهراب حﺴينی نژاد
سعيد فرجی

St.

Round 1

] [1سهراب حﺴينی نژاد گلستان
سعيد فرجی گلستان 1

Bye 1

قلی عليزاده پورسعيدی
ماشاله محمدزاده

آذربایجان شرقی
قلی عليزاده پورسعيدی
ماشاله محمدزاده مرکزی 3

Bye 5

سيد صادق باقریان
خسن کامل عباسی

4

خراسان رضوی
سيد صادق باقریان
رضوی
خراسان 5
خسن کامل عباسی

Bye 3

فرهنگ ساعی
مهدی وحدتی

2

6

فرهنگ ساعی تهران
مهدی وحدتی تهران 7

Bye 7

8

رضا باصری صالحی فارس
مهدی یغمور فارس 9
غﻼمعباس کمندانی البرز
محمدجعفر کوشافر البرز 10

صدیق شاهوردی
فریق عبدی

مهدی فتحی الهرد
مجيد مس کار

] [2مظفر خدایيان
حﺴين هاشميان

Bye 4

11

صدیق شاهوردیکردستان
فریق عبدیکردستان12

Bye 6

13

مهدی فتحی الهرد مازندران
مجيد مس کار مازندران 14

Bye 2

15

] [2مظفر خدایيان سمنان
حﺴين هاشميان اصفهان 16

