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 نگهداری فضای سبس،ایجاد و سازی  پیمانکاری آمادهقرارداد

 دانشگاه دامغان

 

 ثِ دانشگاه دامغان كیوبثیي .……… هَضخ ..……ایي هطاضزاز ثِ استٌبز غَضتجلسِ ثطگعاضی هٌبهػِ ضوبضُ 

 ..……… ثِ ػٌَاى ًبضكطهب اظ یي قطف ٍ  معاون اداری ومالی دانشگاه………………دکتر ًوبیٌسگی آهبی 

 اظ قطف …… غبزضُ اظ…… ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ……  كطظًس .………مدیر عاملی   ثِ……ثِ ضوبضُ حجت 

 . زیگط ًِ ثِ ػٌَاى پیوبًٌبض هحسَة هیطَز ثب ضطایف شیل هٌؼوــس هیگطزز

 

  موضوعقرارداد :1ماده

  ٍ كؿبی سجع اذتػبغی هحَقًِطبٍضظی  ًگْساضی كؿبی سجع ٍ هجبضظُ ثب آكبتایجبز ٍ   آهبزُ سبظی ٍ ػجبضت است اظ

  .                                                                                                        زاًطگبُ زاهـبى

  مدتقرارداد:2ماده

.                                هیجبضسیي سبل ضوسی ثْوست31/6/1399الی1/7/1398هستوطاضزازاظتبضید
  

  مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت  : 3ماده 

ٍهی ـذسهبت كؿبی سجع ػن  ضبهلضیبل ثػــَضت حجوــی...…………………االًِـؽ ســت اظ هجلــػجبضتس

 ٍ پس زاًطگبُ ٍ هوبم هجبظ  اهـَض  ػوَهــی ٍ كؿــبی سجعهسئــَلحسبة ٍ تأییس  غَضتًِ زض پبیبى ّط هبُ ثب اضائِ 

  .پطزاذت هی ثبضس اظ ًسط ًسَضات هبًًَی هبثل

پس اظ ثطضسی ٍ ًٌتطل ثط اسبس هؼیبضّب ٍ جساٍل ًٌتطل ضٍظاًِ ٍ  ٍ كؿبی سجع هَظق است  ػوَهیاهَض هسئَل (3-1

اهسام الظم   ٍ زیگط ًسَضات ضا هطرع ٍ ثِ ًبضكطهب جْت احتوبلی، ذسبضت ، جطیوِ(ًسط ًبض اًجبم ًطسُ  )هبّیبًِ 

 .اضسبل ذَاّس ًوَز

 ٍاضیع ذَاّس ضس ًسَضات هبًًَی اظ غَضت ًبضًطز پیوبًٌبض ًسط ٍ ثحسبة هطثَقِ( 3-2

 ًگْساضی ٍ تَسؼِ كؿبی سجع  ثِ ایجبز،ٍؾَع ضطح ٍظبیق هطثَـمحجن ًبض ٍ اكعایص  زض غَضت اكعایص : تجػطُ 

 .  اكعایص زازُ ضَزهٌَـ ثِ تَاكن ًتجی  %25هطاضزاز هی تَاًس تب ؽ هجل

  تعهدات پيمانكار   : 4ماده 

اًجبم تؼْسات ثِ  ًل هجلؾ هطاضزاز جْت تؼییي حسي% 10پیوبًٌبض هی ثبیست ؾوبًت ًبهِ ثبًٌی هؼبزل  )4-1

. ًبضكطهب اضائِ ًوبیس

ثؼٌَاى سپطزُ حسي اًجبم ًبض ًسط ٍ زض پبیبى هطاضزاز پسبظ تحَیل هَهت %  10 اظ هجلؾ ّط غَضت ٍؾؼیت (4-2

آى آظاز ٍ الجبهی زض غَضت ػسم ترلق پیوبًٌبض اظ تؼْسات ذَز، سپطزُ حسي اًجبم ًبض ثِ پیوبًٌبض هستطز ذَاّس % 50

 .ضس
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زضذَاست ذَز ضا ّوطاُ غَضت ٍؾؼیت ٍ لیست ثیوِ پطسٌل  پیوبًٌبض هَظق است زض پبیبى ّط هبُ )4-3

.                         ز اضسبل ًوبیاهَض هبلی زاًطگبُاجتوبػی ٍ هبلیبت ضا جْت ثطضسی ثِ  ىیضبؿل ، كیص پطزاذتی ثیوِ تأم
  

 هسئَلپیوبًٌبض هتؼْس هیگطزز ثطاثط هطرػبت هَؾَع هطاضزاز اهَض هحَلِ ضا اًجبم زازُ ٍ ثِ تأییس  (4-4

 ٍهؼبثط ٍذیبثبى ّبی 2 1ٍّوچٌیي ًظبكت هحَقِ ّبی پطزیس ضوبضُ . ثطسبًس اهَض ػوَهی ٍ كؿبی سجع زاًطگبُ

. زاًطگبُ ضا ػالٍُ ثط اهَض كؿبی سجع ثط ػْسُ پیوبًٌبض هی ثبضس

 ثیلچِ ٍ كطؿَى  زستگبُ چوي ظى، ضلٌگ، كَاضُ ٍ ثیل، ًلٌگ ٍ تطاًتَض،تْیِ ٍسبیل ًگْساضی كؿبی سجع ضبهل ( 4-5

  .ثِ ػْسُ پیوبًٌبض هی ثبضس ٍّوچٌیي سوَم هَضز ًیبظ ًِ اظ قطف زاًطگبُ  اػالم هی گطزز  ٍ ؿیطُ

زضغَضتیٌِ پیوبًٌبض اهٌبًبت ًبكی ضا زض اذتیبض ًساضتِ ثبضس هیتَاًس اظ اهٌبًبت زاًطگبُ ثػَضت اجبضُ ثب هجلؾ :1تجػطُ

. تَاكوی استلبزُ ًوبیس ٍ اجبضُ ًبهْبی هجعا ًَضتِ ٍ پس اظ اهؿبء قطكیي ثِ ایي هطاضزاز پیَست گطزز

زضغَضت استلبزُ ٍسبیل ٍ اهٌبًبت زاًطگبُ ثػَضت اجبضُ،تأهیي سَذت،ضٍؿي،الستیي،سطٍیسٌبضی تطاًتَض : 2تجػطُ 

-ٍ هبضیٌأالت اػن اظ چوٌعى،هَتَض سوپبش،ّطسٌي ٍ ؿیطُ ٍ ّوچٌیي ضاًٌسُ یسًٌص تبًٌط ثؼْسُ پیوبًٌبض هی

. ثبضس

هحَقِ كؿبی  ٍ (لَلِ ًطی ، هكطُ ای ٍ سكحی  )تؼویطات ، ًگْساضی ٍ پطتیجبًی سیستن ّبی آثطسبًی  ًلیِ( 4-6

  . سجع ٍ زیگط تأسیسبت تحَیلی ثِ پیوبًٌبض ثؼْسُ ٍی هی ثبضس

 ٍ  ػوَهیاهَض هسئَلاضتجبـ ذَز ضا زض ذػَظ هَؾَع هطاضزاز ثب اقالع  پیوبًٌبض هَظق است ًلیِ هٌبتجبت ٍ) 4-7

 .  اًجبم زّسكؿبی سجع

  .  ًساضز اػن اظ حویوی ٍ حوَهیپیوبًٌبض حن ٍاگصاضی ًل یب ثرطی اظ هطاضزاز ضا ثِ ضرع حبلج (4-8

 .        ثبضس ًطَض ثٌبضگیطی ٍ پطزاذت حوَم ًیطٍّب تَسف پیوبًٌبض ثبیستی ثط حست هَاًیي جبضی (4-9

تأهیي اجتوبػی هلبغبحسبة ثیوِ اظ سبظهبى   هبًَى38پیوبًٌبض هتؼْس است زض پبیبى هطاضزاز هكبثن هبزُ  (4-10

. تأهیي اجتوبػی تْیِ ٍ اضائِ ًوبیس

هٌوص ثِ آضم ضطًت پیوبًٌبض ٍ  ًلیِ ًیطٍّبی پیوبًٌبض هی ثبیست ثب لجبس ًبض تأییس ضسُ اظ قطف ًبضكطهب( 4-11

.  سسِ كؼبلیت ًوبیٌسؤًبضت ضٌبسبیی زض م

اذالل زض ًظن ثؼْسُ  هسئَلیت ثٌبضگیطی ًلیِ ًیطٍّب ٍ ًیع ّط گًَِ ػَاهت ًبضی اظ حَازث ، سْل اًگبضی ٍ )4-12

 اّس ثطًٌبضی هترلق ذَ ُ پبسرگَیی ٍ زضغَضت لعٍمپیوبًٌبض ثَزُ ٍ زض غَضت تطریع ًبضكطهب،  پیوبًٌبض هٌلق ة

. ثَز

 جْت كؿبی سجع اذتػبغی زاًطگبٌُّتبض اظ   15 توطیجبً  ایجبز ٍ ًگْساضیپیوبًٌبض هَظق است ًسجت ثِ  )4-13

  . اهسام ًوبیس زاًطگبُهَضز ًظط ًطت

پیوبًٌبض ثب آگبّی ٍاقالع اظ حجن ًبض ٍهطبّسُ كؿبی سجع هَجَز، ٍزض ثطذی هَضاز اكعایص سبالًِ حجن كؿبی (4-14

 سجع ازػبیی زض ذػَظ حجن ًبض ًرَاّس زاضت ٍحن اػتطاؼ زض ایي ذػَظ هسوَع ًرَاّس ثَز
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الجسِ ٍ پَضبى ٍ چٌوِ ٍ هَاز ضَیٌسُ ٍ زستٌص ثطظًتی ٍ هبسي ٍ  پیوبًٌبض هَظق است ًسجت ثِ تأهیي) 4-15

.  اهخبلْن جْت ًلیِ ًبضگطاى هَؾَع هطاضزاز اهسام ًوبیس

 .ًویجبضسهبًَى هٌغ هساذلِ ًبضهٌساى زٍلت زض هؼبهالت زٍلتی  پیوبًٌبض اػالم ًوَزُ هطوَل( 4-16

اضائِ گَاّی تؼییي غالحیت اظ ازاضُ تؼبٍى،ًبض ٍ ضكبُ اجتوبػی تَسف پیوبًٌبضالعاهی هی ثبضس  (17 -4

پیوبًٌبض هیجبیست هسضت پطزاذت زٍ هبُ حوَم ثِ پطسٌل ذَز ضا ثسٍى زضیبكت پیص پطزاذت ٍ زضیبكت ٍجِ  (4-18

ؾوٌب هالى تسَیِ ثب پیوبًٌبض هٌَـ ثِ اضائِ تسَیِ حسبة ثب ًلیِ پطسٌل ذَز هی ثبضس  .غَضت ٍؾؼیت زاضتِ ثبضس

ثِ هٌظَض اكعایص ثْطُ ٍضی ٍذسهبت زّی ًیلی تط پیوبًٌبض هَظق است ثطاثط ؾَاثف زاًطگبُ ػالٍُ ثط  (19 - 4

پطزاذت حوَم ٍ زستوعز ثطاثط هبًَى ثب اػالم ًبضكطهب ثِ ًیطٍّبیی ًِ ثِ تطریع ًبضكطهب ضؾبیت ثیطتطی اظ ػولٌطز 

آًْب ٍجَز زاضز هجلـی ضاپطزاذت ًطزُ ، ؾوٌبً ؾَاثف اجطایی پطزاذت آى تَسف ًبضكطهب تؼییي ٍتَسف پیوبًٌبض 

. ًِ ایي هجلؾ ػیٌب اظ قطف ًبضكطهب ثِ پیوبًٌبض پطزاذت هی گطزز. پطزاذت هی گطزز

پیوبًٌبض هَظق ثِ اًؼوبز هطازاز ثب ّطیي اظ ًیطٍّبی زضحبل ًبض ذَز ٍ اضسبل یي ًسرِ اظ هطاضزاز ثِ   (20 - 4

زاًطگبُ هیجبضس ٍ ّوچٌیي هیجبیست ثطاسبس هبًَى ًبض جْت پطزاذت حوَم كیص غبزض ًوَزُ ٍ هوطضات هبًَى ًبض 

ٍ تأهیي اجتوبػی ٍ سبیط هػَثبت ثؼسی ضا زض اًجبم هَؾَع هطاضزاز،تؼییي هعز ٍ حوَم ًبضگطاى ضػبیت ًوبیس ٍ ّطگًَِ 

پبسرگَیی ثِ ضٌبیت ٍ اجطای آضاء هطثَـ ّیأتْبی تطریع حل اذتالف ًبضگطی ٍ سبیط تؼْسات هبًَى ًبض ضا ثؼْسُ 

گیطز ٍ ّیچگًَِ هسئَلیتی هتَجِ ًبضكطهب ًویجبضس ٍ اظ قطف ّط هطجغ شیػالح العام ثِ پطزاذتْبیی ثِ ًیطٍّبی 

ٍ هَظق است حلظ ضئًَبت اذالهی ٍ اسالهی ضا ثِ ًیطٍّبی ذَز .ذَز گطزز هتؼْس ثِ پطزاذت ٍ ضػبیت آى هیجبضس

آهَظش ٍ یبزآٍضی ًوبیس ٍ زضغَضت تركی،ؾوي ججطاى ذسبضت ًسجت ثِ ثطضسی ٍ اغالح اهَض اهسام ًوَزُ ٍ زض 

. غَضت ًیبظ،ًسجت ثِ جبیگعیٌی ًیطٍی هترلق اهسام الظم ًوبیس

 : کارفرما تعهدات : 5ماده 

 .ًوبیس  ثِ پیوبًٌبض هؼطكی ٍ ضاثف هترػع زض اهَض كؿبی سجع  ػٌَاى ًبظطثِ ضا  كطزیًبضكطهب هی ثبیست  -1

زض غَضت ثطٍظ اذتالف كی هبثیي پیوبًٌبض ٍ ًبظط ًبضكطهب زض ذػَظ ًحَُ اًجبم ّط یي اظ ثٌسّبی  :1تبصره 

 هؼبٍى –ضبهل پیوبًٌبض یب ًوبیٌسُ هبًًَی ٍی)هطاضزاز،تطریع زض هطحلِ اٍل ثؼْسُ ّیأت هٌترت قطكیي هطاضزاز 

 .هی ثبضس هیجبضس (ازاضی ٍهبلی ، هسیط اهَض ازاضی ٍپطتیجبًی ، هسیط هبلی، ٍهسیط اهَض حوَهی ٍهطاضزازّب 

     ذطیس ًَز حیَاًی ٍ ضیویبیی ٍ تْیِ آة ثب زاًطگبُ ٍ تْیِ سوَم ٍ ػلق ًطْب ٍ حول آة ثِ ػْسُ پیوبًٌبض است

 پس اظ تحَیل هبیحتبد كؿبی سجع ثِ پیوبًٌبض، پیوبًٌبض هَظق ثِ ًگْساضی ٍحلظ آًْب ثَزُ ٍزض غَضت :2تبصره

                                                                                                                  ٍاضز آهسى ذسبضت ٍاظ ثیي ضكتي آًْب هسئَل ججطاى ّط گًَِ ذسبضت ٍاضزُ هی ثبضس 
    

 ؾوبًت ًبهِ حسي اًجبم ًبض ضا پس اظ  زض غَضت ػسم ترلق پیوبًٌبض اظ تؼْسات ذَز است ًبضكطهب هتؼْس -3

 .هبیسىٍ تسَیِ حسبة ثب پطسٌل اظ سَی پیوبًٌبض ثِ ایطبى هستطز پبیبى هطاضزاز ٍ اضائِ هلبغبحسبة ّبی هطثَقِ
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: شرایط قرارداد  6  ماده

پیوبًٌبض  اًجبم ًلیِ اهَض هَؾَع هطاضزاز قی ثبظزیسّبی ضٍظاًِ ، ّلتگی ، هبّیبًِ ٍ كػلی ثب حؿَض ًوبیٌسٓ (6-1

  :زپیوبًٌبض ًسط هیگطز ًٌتطل ٍ زضغس ًبض اًجبم ًطسُ ثؼٌَاى ًسط ًبض اظ غَضت ٍؾؼیت هبّیبًِ

. جطیوِ ثِ تٌبست ًَتبّی ٍ هػَض اظ ضهن هَضز تؼْس هبّیبًِ ًسط هی گطزز10% زض هطحلِ اٍل اذكبض ًتجی ( الق 

 .جطیوِ ثِ تٌبست ًَتبّی ٍ یبهػَض اظ ضهن هَضز تؼْس هبّیبًِ،ًسط هیگطزز% 20زض هطحلِ زٍم حساًخط (ة

 .جطیوِ ثِ تٌبست ًَتبّی ٍ یبهػَض اظ ضهن هَضز تؼْس هبّیبًِ،ًسط هیگطزز% 30زض هطحلِ سَم حساًخط (د

. جطیوِ ثِ تٌبسجٌَتبّی ٍ یبهػَض اظ ضهن هَضز تؼْس هبّیبًِ،ًسط هیگطزز%50زضهطحلِ چْبضم حساًخط  (ز

زض هطحلِ چْبضم هَؾَع زض ًویتْبی ثب حؿَض ًوبیٌسگبى ًبضكطهب ، پیوبًٌبض ٍ ًبظط ٍ ّوچٌیي هسیط اهَض ازاضی ٍ   (ٍ 

اهَض هبلی ثطضسی ٍ تػویوگیطی هیطَز ٍ حٌن ٍ تػوین اتربش ضسُ ثطای قطكیي الظهبالجطا ثَزُ ٍ پیوبًٌبض حن 

. اػتطاؼ ًساضز

هطاضزاز ضا قجن ضطایف تؼییي ضسُ اًجبم ًسّس ًبضكطهب هی تَاًس ؾوي  زض غَضتیٌِ پیوبًٌبض ٍظبیق هٌسضد زض (6-2

ّعیٌِ اًجبم اهَض جِ تَ ًتجی اًجبم تؼْسات ضا زضذَاست ًوبیس ، زض غَضت ػسم اًجبم ًبض قی هْلت زازُ ضسُ ثب تصًط

ثسیْی است زض غَضت ػسم اًجبم هجسز .هٌظَض ذَاّس ضس هؼَهِ ، زٍ ثطاثط آى ضا ثؼٌَاى جطیوِ ثحسبة ثسّی ضطًت

 .ذَاّس ضس هَضز كَم هجلؾ جطیوِ تٌطاض

تأسیسبت ، ضجٌِ آثطسبًی تَسف ػَاهل پیوبًٌبض  ذسبضت ٍاضزُ ًبضی اظ اًجبم هَؾَع هطاضزاز ٍ ؿیطُ اظ هجیل (6-3

. ثبضسیثؼْسُ پیوبًٌبض م

 پیوبًٌبض حن ّط گًَِ اػتطاؼ ٍ قطح ،هصًَض زض غَضت اهسام ًبضكطهب هكبثن ّط یي اظ ثٌسّب ٍ تجػطُ ّبی :  تجػطُ 

. ًوبیس  زض هحبًن هؿبیی ضا اظ ذَز سلت هییزػَ

پیوبًٌبض هلعم است  اظ ًلیِ ًیطٍّبی زاضای غالحیت اذالهی ٍ ًبضی كؿبی سجع زاًطگبُ ًِ زاضای سبثوِ ًبض ٍ  (6-4

تجطثِ ًبكی زض ثرص كؿبی سجع زاًطگبُ هیجبضٌس استلبزُ ًوَزُ ٍ آًْب ضا ثٌبض گیطز ٍ زضغَضت تطریع ٍ اضائِ زلیل 

هَجِ ٍ احجبت ػسم ًبضایی ّطیي اظ ًیطٍّبی كَهبلصًط ًسجت ثِ جبیگعیي ًوَزى ًیطٍ پس اظ هؼطكی ٍ تأییس غالحیت 

ؾوٌب هالى تسَیِ حسبة زض پبیبى هطاضزاز اضائِ تسَیِ حسبة ثب . اذالهی ٍ ترػع ثب ّوبٌّگی اهَض ازاضی اهسام ًوبیس

 پطسٌل تحت پَضص پیوبًٌبض هی ثبضس

 : فسخ قرارداد  7ماده    

 ضٍظُ ًسجت ثِ كسد هطاضزاز اهسام ٍ ؾطض ٍ 15تَاًس ثب یي اذكبض ًتجی  هَاضز هطوَل كسد هطاضزاز ، ًِ ًبضكطهب هی

 :اظ حسبة پیوبًٌبض ثطزاضت ًوبیس ، ثططح شیل هیجبضس  ضازُ ظیبى ٍاض

 آهبزُ ضسى ًبض ثیص اظ یي ّلتِ تأذیط زض تجْیع ٍ (7-1

.  ضٍظ3ثسٍى ّوبٌّگی ًبضكطهب حساًخط ثوست   ًبض ًطزىضّب ًطزى ًبض ثسٍى سطپطست ٍ تؼكیل( 7-2

 .  سبػت 24 ثبض ثب كبغلِ 3ًتجی حساًخط  اًجبم ًسازى ًبض پس اظ تصًط( 7-3
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. اذالهی پیوبًٌبض ثطای ازاهِ ًبض ثِ تطریع ًبضكطهب تَاًبیی هبلی ، كٌی ، هسیطیتی ، احطاظ ػسم )7-4

  . هبًَى هساذلِ ًبضهٌساى زٍلت زض هؼبهالت زٍلتی ثط پیوبًٌبض زض غَضت احطاظ هطوَلیت) 7-5

. اقالػبت زازُ ضسُ زض ٌّگبم ػوس هطاضزاز ًبزضست ثَزى  (6- 7

.  ًبضگطی هطتجف ثب هطاضزاز ًوؽ هَاًیي ٍ هوطضات ًبض ٍ ( 7 -7

.  ضٍظ زض اًجبم هطاضزاز10زض غَضت تأذیط ثیص اظ  )8- 7

ٍ ایجبز ًبضؾبیتی زض آًبى ٍ ( تأذیط ثیص اظّلت ضٍظ)ػسم پطزاذت ثِ هَهغ حوَم ًیطٍّبی تحت پَضص (9 - 7

 .زضًتیجِ پبییي آهسى ًیلیت اًجبم هَؾَع هطاضزاز

 :  حل اختالف 8ماده 

اجطای آى چٌبًچِ هَضز اذتالف اظ قطین  زض غَضت ثطٍظ اذتالف ثیي قطكیي هطاضزاز ، زض تلسیط هٌسضجبت هطاضزاز ٍیب

 .هؿبیی غبلحِ پیگیطی ذَاّس ضس یس هَؾَع اظ قطین هحبًنزهصاًطُ حل ٍ كػل ًگط

 : حوادث قهریه   9ماده  

هكبثن هَاًیي ٍ هوطضات جبضی جوَْضی اسالهی ایطاى هؼیي گطزیسُ ٍ  حَازث هْطیِ یب ؿیط هتطهجِ ّوبى است ًِ

  .هستوین ثب هَسسِ هطتجف ثبضس هستوین یب ؿیطٍض ثف

تؼلین زضآهسُ ٍ ثالكبغلِ پس اظ ضكغ هبًغ ، قطكیي ثب اثالؽ  زض غَضت ثطٍظ ایي حَازث هطاضزاز ثِ حبلت : 1تجػطُ 

  . هَظق ثِ ایلبی تؼْسات ذَز قجن ضطایف هطاضزاز ٍ زض هست هوطض ذَاٌّس ثَز هؼبًٍت ازاضی ٍ هبلی

 .هست تؼلین پس اظ ظهبى ظٍال هبًغ ٍ ضكغ حَازث هْطیِ هحبسجِ ذَاّس ضس : 2 تجػطُ

 : اقامتگاه قانونی: 10ماده 

 ّوبى است ًِ زض اثتسای هطاضزاز شًط ضسُ ٍ قطكیي هطاضزاز هٌللٌس ّط گًَِ تـییط اهبهتگبُ هبًًَی قطكیي

ضسُ زض هطاضزاز هؼتجط ثَزُ ٍ  ثِ قطف زیگط ًتجبً اػالم ًوبیٌس ، زض ؿیط ایي غَضت اهبهتگبُ تؼییيا اهبهتگبّطبى ض

.  ٍ حٌن اثالؽ هبًًَی ضا ذَاّس زاضت هٌبتجبت ثِ آى هحل اضسبل ذَاّس ضس

 : نسخ قرارداد  :11هماد

آگبّی ٍ اقالع ًبهل اظ ز ثب ایي هطاضزا  غلحِ ًِ توبهبً زاضای اػتجبض5ّط ًسرِ زض ٍ   تجػط7ُ  هبزُ 11ٍهطاضزاز زض 

     .ثبضٌسهتؼْس ثِ اجطای ًلیِ هلبز ٍ هٌسضجبت آى هی  ثب اهؿبء شیلآىهلبز ٍاحس است تٌظین گطزیسُ ٍ قطكیي 

                                                    

 


