((شرايط عمومی شركت در مناقصه تنظیف ،رفت و روب و جمع آوري زباله از كلیه معابر عمومی واقع در
محدوده خدماتی منطقه  1شهرداري رفسنجان))
 -1قطّت ّ٢٢سٕب ٟثبيس پيك٨٢بزات ذ٤ز ضا زض پبّت٨بي الُ ٨ٝ ٣ط قس ٥تؿٚيٞ١ ٜبي٢س ٧ ٣ط پيك٨٢بز ّب ٘ٝثبيؿتي زاضاي ٝحت٤يبت شي٘ ثبقس :

پاكت الف  :حب٣ي ضؾيس َ١سي يب ضٞب١ت ١ب ٦ٝثبْ١ي ّ ٦اظ پ٢ح زضنس ٝجٚل پيك٨٢بزي ّ٘ ؾبٙيبّٞ ٦١تط ١جبقسٝ .تَبضيبٝ ٟي ت٤ا٢١س ٣خ٦
َ١س ضا ث ٦حؿبة خبضي  3100003594008ث٢ب ٛؾپطز ٥ق٨طزاضي ١عز ثبٚٝ ِ١ي ققج ٦ق٨طزاضي ضىؿ٢دبٝ ٦ّ ٟكرهبت ّب ٘ٝپيك٨٢بز
ز٢٧س ٥زض آٍ ٟيس قس ٥ثبقس ٣اضيع ٞ١بي٢س.
پاكت ب  :تْٞي٘ ٨ٝ ٣ط  ٣اٝضبء ىطٝ ٛكرهبت قطّت ،ان٘  ٣يب ته٤يطتهسيٌ قس ٥اؾبؾ٢ب ،٦ٝآذطي ٠إٓ٨ي تنييطات آ ،ٟتبئيسي٦
نالحيت اظ ازاضّ ٥بض  ٣ا٤ٝض اختٞبفي ،اضائ ٦ضظّ ٦ٝ٣بضي ٝطتجظ ثب ٢ٝبٍه ،٦پروانه اشتغال و طرح طبقه بندی مشاغل ّ ٦ثبيس تٞبٛ
نيحبت  ٣ضٞبئٝ ٜطث٤ع٤٨ٞٝ ٦ض ث٨ٝ ٦ط قطّت  ٣اٝضبء زاض١سٕب ٟحٌ اٝضبء ٝدبظ قطّت ثبق٢س.
تجهط : ٥قطّت ّ٢٢س ٥ثبيس حداقل دارای يك سال سابقه ا١دبّ ٛبض٧بي ٝكبث ٦ث٤ز ٣ ٥ضظّ ٦ٝ٣بضي ذ٤ز ضا ث ٦ا١ضٞب ٛؾبيط ٝساضُ ٤ٝضز
١يبظ زاذ٘ پاکت ب تح٤ي٘ زثيط ذبٞ١ ٦١بيس.
پاكت ج ٝ :حت٤ي ثطٓ پيك٨٢بز ٍيٞت ّٝ ٦جٚل پيك٨٢بزي ثبيس ث ٦ع٤ض ذ٤ا١ب ٣ ٣اضح  ٣ثب حط٣ه  ٣فسز ٤١قت ٦قس ٣ ٥ثٞ٧ ٦طا ٥ؾبيط
ٝساضُ ٝطث٤ع ٦ث ٦ا١ضٞب ٛىط ٛقطايظ قطّت زض ٢ٝبٍه ٦ّ ٦ث ٦اٝضبء ضؾيس ٥ثبقس.
تجهط : ٥الظ ٛث ٦شّط اؾت زض ن٤ضت فس ٛاضائ٧ ٦ط يِ اظ ٝساضُ ى ً٤اٙصّط اظ ثبظٕكبيي زيٖط پبّبت ذ٤ززاضي  ٣قطّت ٝطز٣ز
افالٝ ٛي ٕطزز.
 -2قطّت ّ٢٢سٕب ٟزض ٢ٝبٍه ٦ثبيؿتي پيك٨٢بزات ذ٤ز ضا حساّثط تب پبيبٍ٣ ٟت ازاضي ض٣ظ يْك٢ج٤ٝ ٦ضخ  95/10/26ث ٦زثيطذب٦١
ق٨طزاضي تؿٚي ٣ ٜضؾيس زضيبىت ٞ١بي٢س.
 -3پيك٨٢بزات ضؾيس ٥ضاؼ ؾبفت  10نجح ض٣ظ ز٣ق٢ج٤ٝ ٦ضخ  95/10/27زض ٝح٘ زىتط ق٨طزاض ت٤ؾظ ٧يئت فبٙي ٝقبٝالت ق٨طزاضي
ثبظٕكبيي  ٣تهٞيٕ ٜيطي ذ٤ا٢٧س قس.
 -4ث ٦پيك٨٢بزات ٝجٝ ،ٜ٨رس٣ـٝ ،كط٣ط ،ىبٍس ؾپطز ،٥ؾپطزّٞ ٥تط اظ  5زضنس ٝجٚل پيك٨٢بزي ّ٘  ٣يب آ ٦ْ١ثقس اظ ٚ٨ٝت َٝطض ضؾيس٥
ثبقس تطتيت اثط زاز١ ٥ر٤ا٧س قس.
 -5ق٨طزاضي زض ضز يب ٍج٧ ٗ٤ط يِ اظ پيك٨٢بزات ٝرتبض اؾت.
 -6قطّت زض ٢ٝبٍه ٣ ٦تؿٚي ٜپيك٨٢بز ث٢ٝ ٦عٍ ٦ٙجّٚ ٗ٤ي ٦قط٣ط ٝهطح زض ىط ٛقطّت زض ٢ٝبٍهٝ ٦ي ثبقس.
 -7قطّت ّ٢٢س ٥ثب اعالؿ ٤ٍ٣ ٣ه ّب ٘ٝاظ ٝيبز اليحٍ ٦ب١٤١ي ضاخـ ث٢ٝ ٦ـ ٝساذ٣ ٦ٚظضاء ٞ١ ٣بي٢سٕبٝ ٟدٚؿيّ ٣ ٠بض٢ٝسا ٟزٙ٣ت زض
ٝقبٝالت زٙ٣تي ّ ٣ك٤ضي ٝه٤ة  1337/10/22اٍطاض  ٣افالٝ ٛيساضز ّٝ ٦كٍ ٗ٤ٞبٝ ٟ٤١صّ٤ض ٝ ٣حطٝ٣يت ٧بي اختٞبفي٢ٝ ،ـ اقتنبٗ
ثّ ٦بض يب حطى ٦ذبل ٤٢ٞٝ ٣فيت ا١قَبز ٍطاضزاز اظ خب١ت َٝبٝبت نبٙح ٞ١ي ثبقس  ٣زض ن٤ضتيْ ٦ذاله اي ٠اٝط ٝحطظ ق٤زٍ ،طاضزاز
٢ٝقَس ١ر٤ا٧س قس ٝ ٣ؿئٙ٤يت ف٤اٍت ١بقي اظ آ ٟثق٨س٣ ٥ي ذ٤ا٧س ث٤ز  ٣ؾپطز ٥قطّت زض ٢ٝبٍه٣ ٦ي ث١ ٦يـ ق٨طزاضي ضجظ ذ٤ا٧س
قس ٧ ٣ط ٕ ٦١٤ازفبيي  ٣افتطاضي زض اي ٠ذه٤ل ٝؿ٤ٞؿ ١ر٤ا٧س ث٤ز.

 -8ؾپطز١ ٥يطات ا ٗ٣تب ؾ ٛ٤قطّت ّ٢٢سٕب ٟزض ٢ٝبٍه ٦تب ا١قَبز ٍطاضزاز ثب ثط١س١ ٥عز ق٨طزاضي ثبٍي ذ٤ا٧س ٝب١س  ٣چ٢ب١چ ٦ثط١س٢ٝ ٥بٍه٦
اظ تبضيد اثالك حساّثط تب  7ض٣ظ حبضط ث ٦ا١قَبز ٍطاضزاز ١ك٤ز ؾپطز٣ ٥ي ث١ ٦يـ ق٨طزاضي ضجظ  ٣زض ن٤ضت ٙعٍ ٛ٣طاضزاز ثب ١يط ثقسي
٢ٝقَس ذ٤ا٧س ٕطزيس  ٣چ٢ب١چ ٦ثط١سٕب ٟز ٣ ٛ٣ؾ١ ٛ٤يع ؽطه ٚ٨ٝت  7ض٣ظ پؽ اظ اثالك حبضط ث ٦فَس ٍطاضزاز ١ك١٤س ؾپطز ٥آ١ب١ ٟيع ث٦
١يـ ق٨طزاضي ضجظ ذ٤ا٧س قس.
 -9پطزاذت ّٚيّ ٦ؿ٤ض ٍب١٤١ي اف ٜاظ ثيٝ ،٦ٞبٙيبت ،ف٤اضو  ٣ميط ٥ثق٨س ٥پيٞبْ١بض ٝي ثبقس.
 -10ثط١س٢ٝ ٥بٍهْٚٝ ٦و اؾت ٖ٢٧ب ٛا١قَبز ٍطاضزازٝ ،قبزٗ ز ٥زضنس ٝجٚل ٍطاضزاز ضا ث٢ٞؾ٤ض تضٞي ٠حؿ ٠ا١دب ٛتق٨سات ثه٤ضت َ١سي
يب ضٞب١ت٢ب ٦ٝثبْ١ي تؿٚيّ ٜبضىطٝب ٞ١بيس.
 -11ثط١س٢ٝ ٥بٍه٤ٝ ٦ؽو ث ٦خصة  ٣ثْبضٕيطي حساٍ٘ تقساز ١ 135يط ّبضٕط ذ٤ا٧س ث٤ز  ٣ثبيس اي٤ٝ ٠ض٤ؿ ضا زض ٝجٚل پيك٨٢بزي ٝس
١ؾط ٍطاض ز٧س.
 -12پيٞبْ١بض ثبيس زضعٝ ٗ٤ست ٍطاضزاز ،ا٤ٝض ٝطث٤ع ٦ضا ث١ ٦ح ٤احؿ ٣ ٠تحت ١ؾط زؾتٖب١ ٥ؾبضت ا١دب ٛز٧س.
ٝ -13غبٙقّٚ ٦يٝ ٦يبز ٝهطح زض ىط ٛقطايظ فٝ٤ٞي  ٣اذتهبني قطّت زض ٢ٝبٍه ٦حبضط ٝ ٣الحؾَ١ ٦ك ٦پي٤ؾت ٝطث٤ط ثٝ ٦حس٣ز٥
ذسٝبتي پيٞب ٟضط٣ضي اؾت.
 -14زض اخطاي ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزاز ،اؾتيبز ٥اظ ّبضٕطا٤ٝ ٟخ٤ز زض ح٤ظ ٥تحت پيٞب ٟزاضاي ضط٣ضت  ٣زض ا٤ٙيت ّبضي پيٞبْ١بض ٝي ثبقس
 ٣زض ن٤ضتيّْ ٦بضٕطا ٟى ً٤آٝبزْٞ٧ ٥بضي ١جبق٢س پيٞبْ١بض ٝي ت٤ا١س ١ؿجت ث ٦تبٝي١ ٠يط٣ي ٤ٝضز ١يبظ اٍساٞ١ ٛبيس.
 -15پيٞبْ١بض ْٚٝو اؾت حَٝ ٣ ً٤عايبي ّبضٕطا ٟذ٤ز ضا ثط اؾبؼ ٍبّ ٟ٤١بض ٝطتجبً زض پبيب٧ ٟط ٝب ٥پطزاذت ٞ١بيس  ٣زض ن٤ضت
اىعايف حَ ً٤اظ ؾ٤ي ق٤ضاي فبٙي ّبض زض ؾبٗ  ،96ثطاي ّٚيّ ٦بضٕطا ٟذ٤ز افٞبٗ ٞ١بيس ّ٣بضىطٝب ٧يچٖ٣ ٦١٤خ ٦اضبى ٦اي زض اي٠
ذه٤ل ث ٦پيٞبْ١بض پطزاذت ١ر٤ا٧س ّطز  ٣پيٞبْ١بض ٝي ت٤ا١س اي ٠اىعايف ضا ثطآ٣ضز ٤ٞ١ز ٣ ٥زض ت٨يٍ ٦يٞت پيك٨٢بزي ذ٤ز ٙحبػ
ٞ١بيس.
تجهط : ٥زض ن٤ضت ترٚو پيٞبْ١بض اظ قطط ىّ ،ً٤بضىطٝب ٝي ت٤ا١س ٝبث ٦اٙتيب٣ت آ ٟضا ٝحبؾج ٣ ٦اظ ن٤ضت ٣ضقيت ٝب٧يب ٦١پيٞبْ١بض
ّؿط  ٣ثّ ٦بضٕطا ٟپطزاذت ٞ١بيس.
 - 16پيٞبْ١بض ث٧ ٦يچ ف٤٢ا ٟحٌ ثْبضٕيطي ّبضٕطا ٟميط ٝدبظ  ٣اتجبؿ ثيٖب ٦١ىبٍس ٝد٤ظ ضا ١ساضز ّ ٣بضٕطا ٟايطا١ي ٝدبظ زض ا٤ٙ٣يت
ثْبضٕيطي ٝي ثبق٢س  ٣زض ن٤ضت ١يبظ ،پيٞبْ١بض ٝي ت٤ا١س حساّثط تب  %40اظ حساٍ٘ تقساز ّبضٕطا ٟپيف ثي٢ي قس ٥ذ٤ز ضا اظ اتجبؿ ثيٖب٦١
ٝدبظ (زاضاي پط٣ا ٦١اٍبٝت  ٣پط٣ا ٦١اقتنبٗ ٝقتجط) ثب ضفبيت ٝيبز ٝهطح زض ث٢س  15قطايظ حبضط ثْبضٕيطي ٞ١بيس.
 -17پيٞبْ١بض ثس ٟ٣ت٤خ ٦ث ٦زضيبىت ٝغبٙجبت اظ ّبضىطٝب ،ثبيس ت٤اٝ ٟبٙي پطزاذت حساٍ٘ ٝ 3ب ٥حَٝ ٣ ً٤عايبي ّبضٕطا ٣ ٟؾبيط
٧عي٧ ٦٢ب ضا خ٨ت ا١دب٤ٝ ٛض٤ؿ ٍطاضزاز زاقت ٦ثبقس.
تجهط : ٥فس ٛزضيبىت ٝغبٙجبت اظ ق٨طزاضي زٙيٚي ثطاي تبذيط زض پطزاذت حَّ ً٤بضٕطا١ ٟر٤ا٧س ث٤ز ٧ ٣ط ٕ ٦١٤اىعايف حَ٣ ً٤
ٝعايبي ّبضٕطا ٟزض ع ٗ٤اخطاي ٍطاضزاز ثق٨س ٥پيٞبْ١بض ٝي ثبقس.

 -18تبٝيّٚ ٠يٝ ٦بقي ٠آالت ٤ٙ ٣اظّ ٛبضٕطي قب ٘ٝثي٘ ، ٔ٢ّٚ ،ىطم ،ٟ٤چطخ زؾتي ،خبضٙ ،٣جبؼ ،چْ٣ ٦ٞؾغ٘ ظثب ٦ٙؾيبض ٣يػ٥
ّبضٕطا ٟضىت  ٣ض٣ة اٙعاٝي خ٨ت اخطاي ٍطاضزاز ثق٨س ٥پيٞبْ١بض ٝي ثبقس.
 -19پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ٙيؿت پطزاذت حَٝ ٣ ً٤عايبي ّبضٕطا ٟضا ثٞ٧ ٦طاٙ ٥يؿت ذ٤زض٧٣ب ثب قٞبض ٥پالُ ّ ٣س ٝبقيٝ ٣ ٠ؿيط
ّبض ّبضٕطا ٟيب تطزز ذ٤زض٧٣ب ث ٦تيْيِ ٝكرم ٙ ٣يؿت ٧بي ٝطث٤ع ٦ضا ثب١ضٞب ٛن٤ضت ٣ضقيت زض پبيب٧ ٟط ٝب ٥ثّ ٦بضىطٝب تؿٚيٜ
ٞ١بيس.
ّٚ-20يّ ٦بٝي٨١٤ب ٝ ٣بقي ٠آالت خٞـ آ٣ضي  ٣ح ٘ٞظثب ٦ٙثبيؿتي ثه٤ضت ض ٣پ٤قيس ٣ ٥پطؼ زاض ث٤زٝ ٣ ٥كْ٘ قيطاث ٣ ٦ضيعـ آٟ
زض عٝ ٗ٤ؿيطاظ ٝجسا تب ٝح٘ زپ٤ي ٍ٤ٝت يب ٢ٙسىي٘  ٣ف٢س اٙع ٛ٣تب ٝح٘ زى ٠ضا ١ساقت ٦ثبقس.
 -21پيٞبْ١بض ْٚٝو اؾت خ٨ت ا١دب ٛپيٞب١ ٟؿجت ث ٦تبٝي ٠حساٍ٘ تقساز  14زؾتٖب ٥ا٤١اؿ ٝبقي ٠آالت (اظ ٍجي٘ ّبٝي ٟ٤ض ٣پ٤قيس٣ ٥
پطؼ زاض ،تطاّت٤ض ،ذب٣ض١ ،يؿب ،ٟؾيٞي تطيٚط  ٣ميط )٥اٍساٞ١ ٛبيس.
 -22پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ْٝب٨١بيي ّ ٦ثطاثط تكريم زؾتٖب١ ٥ؾبضت ،ظثب ٦ٙآ٨١ب ث ٦ن٤ضت زؾتي خٞـ آ٣ضي ٝي ٕطزز حساّثط
ثغ٤ض يْط٣ظ زض ٝيب ٟثب ٝطاخق ٦ث ٦زضة ٢ٝبظٗ خ٨ت زضيبىت ظثب ٦ٙث ٦ن٤ضت زؾتي اٍساٞ١ ٛبيس.
ّ -23بضىطٝب تق٨سي زض ٍجبٗ اؾترسا ٣ ٛح٤ازث احتٞبٙي )ٍه٤ض  ٣تَهيط) ّبضٕطا١ ٟساقتٝ ٣ ٦ؿئٙ٤يت ّٚي ٦افٞبٗ ّبضٕطا ٟثط ف٨س٥
پيٞبْ١بض ٝي ثبقس ،ض٢ٞبً اذطاج  ٣يب ثْبضٕيطي ّبضٕط زض ن٤ضت ضط٣ضت ٤٢ٝط ث ٦پيك٨٢بز پيٞبْ١بض  ٣تبييس ّبضىطٝب ٝي ثبقس.
 -24زض ٤ٝضز ؾبيط ٤ٝاضز شّط ١كس ٥زض ٍطاضزاز ٝيبز َٝ ٣طضات ٢ٝسضج زض ى٨طؾت ث٨بء پيٞبٝ ٟالُ ف ٘ٞذ٤ا٧س ث٤ز.
 -25ؾبفبت ّبضي ّبضٕطا ٟپيٞبْ١بض ّ ٦زض اٝط ضىت  ٣ض٣ة خٞـ آ٣ضي ظثب ...٣ ٦ٙتحت پيٞبٝ ٟكن ٗ٤ثْبض ذ٤ا٢٧س ث٤ز زض ٧ط قييت
ّبضي  8ؾبفت ٝي ثبقس ّ ٦ؾبفبت ضىت  ٣ض٣ة  ٣خٞـ آ٣ضي ت٤ؾظ زؾتٖب١ ٥ؾبضت افالٝ ٛي ٕطزز.
ٝ -26ست ا١دبّ ٛبض ثٝ ٦ست يِ ؾبٗ اظ تبضيد ا١قَبز ٍطاضزاز ذ٤ا٧س ث٤ز.
 -27ثط١س٢ٝ ٥بٍه ٦ث٧ ٦يچ ٣خ ٦حٌ ٣إصاضي ٤ٝضز ٍطاضزاز ضا خعاً يب ّالً ث١ ٦ح ٤اقبف ٦يب ثبٞٙجبقط ٥ث ٦زيٖطي ١ساضز.
ٍ -28يٞت پبي٢ٝ ٦غَٝ ٦حس٣ز٤ٝ ٥ضز پيٞبَ١ ٦ّ ٟك ٦آ ٟپي٤ؾت ٝي ثبقس ،ثه٤ضت حدٞي ث٤ز ٣ ٥پيٞبْ١بض ثبيس زاضاي ّٚي ٦اْٝب١بت،
٣ؾبي٘ ٝ ٣بقي ٠آالت خٞـ آ٣ضي  ٣زى ٠ظثب ٦ٙعجٌ ىط ٛثط آ٣ضز ثبقس.
 -29ثط١س٢ٝ ٥بٍهْٚٝ ٦و اؾت ض ٠ٞضفبيت ّٚي٤ٍ ٦ا١يَٝ ٣ ٠طضات خبضي ٦ثبالذم ٍب ٟ٤١ق٨طزاضي٨ب ١ؿجت ث ٦اؾتيبز ٥اظ ٝبقي ٠آالت ٣
١يط٧٣بي ٤ٝضز پيٞب ٟاٍساٞ١ ٛبيس.
 -30پيٞبْ١بض ّ٣بضٕطا ٟحٌ ثبظيبىت  ٣تيْيِ ظثب ٦ٙاظ ٝح٘ خٞـ آ٣ضي يب زض حي ٠خٞـ آ٣ضي ظثب ٦ٙيب ثقس اظ آ ٟضا ١ساض١س  ٣زض
ن٤ضت ٝكب٧س ٥ثط اؾبؼ ٍ٤ا١يَٝ ٣ ٠طضات خبضي ٦ثب آ١ب ٟثطذ٤ضز ذ٤ا٧س قس.
 -31پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ١ؿجت ث ٦خٞـ آ٣ضي ظثب ٦ٙحبن٘ اظ ؾغ٨ٚبي ثبثت  ٣ؾيبض ٝيبزي ،٠خ٤ي ٧بي ذيبثبّٚ ٣ ٟيٝ ٦قبثط انٚي ٣
ىطفي ،ضى٤غ٧بي ٣ؾظ ث٤ٚاض  ... ٣اف ٜاظ ذبٖ١ي ،تدبضي ،فٝ٤ٞي  ... ٣اٍساٞ١ ٛبيس.
 -32ضفبيت ّٚي٤ٝ ٦اضز اي٢ٞي  ٣ح٤ازث حي ٠ا١دب ٛا٤ٝض ٍطاضزاز ثق٨س ٥پيٞبْ١بض ٝي ثبقس.

 -33پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ١ؿجت ث ٦ت٢ؾيو ٝح٘ خٞـ آ٣ضي ظثب٧ ٦ٙب  ٣قؿتك٤ي ٝبقي ٠آالت حساٍ٘ يِ ٤١ثت زض ٧يت ٣ ٦يب ٧ط ظٝبٟ
ّ ٦زؾتٖب١ ٥ؾبضت نالح ثسا١س اٍساٞ١ ٛبيس.
 -34پيٞبْ١بض ٤ٝؽو ث ٦تبٝي١ ٠يط٣ي ا١ؿب١ي ٤ٝضز ١يبظ  ٣تد٨يعات ٝبقي ٠آالت  ٣اثعاض ّبض ثطاي اخطاي ٍطاضزاز ث٤ز ٣ ٥اي٧ ٠عي٧ ٦٢ب ضا زض
ٍيٞت پيك٨٢بزي ذ٤ز ٢ٝؾ٤ض ٞ١بيس.
 -35پيٞبْ١بض زض ٍيٞت پيك٨٢بزي ؾ٤ز ٤ٝضز ١ؾط  ٣تٞب٧ ٛعي٧ ٦٢بي ١بقي اظ اخطاي ٍطاضزاز ضا زض ١ؾط ٕطىت ٣ ٦ثقس اظ آ ٟتحت ٧يچ
قطايغي حٌ زضذ٤اؾت اضبى ٦ث٨بء ضا ١ساضز ،يب ث ٦فجبضت زيٖط ث ٦ايٍ ٠طاضزاز ٧يچٖ ٦١٤تقسي٘ ٍيٞت تق١ ٌٚر٤ا٧س ٕطىت.
 -36پيٞبْ١بض ٝتق٨س اؾت ث٢ب ث ٦نالحسيس زؾتٖب١ ٥ؾبضت ٝحٚي ضا ث ٦ف٤٢ا ٟزىتط  ٣پبضّيٝ ٔ٢بقي ٠آالت ٣ ٣ؾبي٘ َٚ١ي ٦ذ٤ز تبٝي٠
ٞ١بيس  ٣ايٝ ٠ح٘ ث ٦ف٤٢ا ٟاٍبٝتٖبٍ ٥ب١٤١ي پيٞبْ١بض ٝحؿ٤ة ٝي ق٤ز.
 -37پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ّٚيّ ٦بٝي٨١٤ب ٝ ٣بقي ٠آالت قطّت ضا ث ٦آض ٛقطّت ثب ف٤٢ا ٟتحت پيٞب ٟق٨طزاضي ضىؿ٢دبٝ ٟد٨ع ٞ١بيس،
ض٢ٞبً پيٞبْ١بض حٌ اؾتيبزٝ ٥كتطُ اظ ّبٝي٨١٤ب ٝ ٣بقي ٠آالت تحت اي ٠پيٞب ٟثب ؾبيط پيٞبْ١بضا ٟضا ١ساضز.
 -38پيٞبْ١بض ثبيس ٙيؿت زٍيٌ ٝكرهبت پطؾ ٣ ٘٢تد٨يعات ٝ ٣بقي ٠آالت ضا ثّ ٦بضىطٝب اضائٞ١ ٦بيس تب زض ن٤ضت ثط٣ظ ح٤ازث ميط ٍبث٘
پيف ثي٢ي  ٣ى٤ضؼ ٝبغ٣ض ّبضىطٝب ثت٤ا١س اظ آ٨١ب اؾتيبزٞ١ ٥بيس.
 -39پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ٖ٢٧ب ٛتح٤ي٘ ٍغقي ٍطاضزاز ٝيبنب حؿبة الظ ٛاظ ٝطاخـ شيهالح ت٨ي ٣ ٦ثّ ٦بضىطٝب اضائٞ١ ٦بيس.
 -40پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ٍج٘ اظ اضائٍ ٦يٞت اظ ٝحس٣ز ٥پيٞب ٟثبظزيس  ٣قطايظ ّبضي ضا ض٣يت ٞ١بيس.
 -41زض ايب ٛتقغي٘ ١يع عجٌ ض٣ظ٧بي فبزي قطايظ ٍطاضزاز اظ عطيٌ ف٤ا ٘ٝپيٞبْ١بض ثبيؿتي ا١دب ٛپصيطز.
 -42قطّت٨بيي ّ ٦ثقٚت ٍه٤ض يب تَهيط زض ا١دب٣ ٛؽبيو ٝح ٦ٙ٤زض ؾب٨ٙبي ٕصقتٍ ٦طاضزاز آ٨١ب ىؿد قس٣ ٥يب فْٚٞطز آ١بٝ ٟغ٤ٚة ٣
ضضبيت ثرف ١ج٤ز ٥اؾت حٌ قطّت زض ٢ٝبٍه ٦ضا ١ساقت ٣ ٦زض ن٤ضت قطّت زض ٢ٝبٍه ٦اظ ثبظٕكبيي پبّبت ذ٤ززاضي ذ٤ا٧س قس.
 -43تٞبٝي نيحبت ىط ٛقطايظ فٝ٤ٞي قطّت زض ٢ٝبٍه ٦حبضط ٝطث٤ط ثٝ ٦حس٣ز ٥ذسٝبتي ٢ٝغَ٤ٝ ٦ضز ١ؾط ثبيس ث ٦اٝضبء زاض١سٕبٟ
حٌ اٝضبء ٝدبظ قطّت ضؾيس٤٨ٞٝ ٣ ٥ض ث٨ٝ ٦ط قطّت ثبقس.
 -44پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ١ؿجت ث ٦ضىت  ٣ض٣ة ٝقبثط ٣يػ ٥ض٣ظا٤١ 2 ٦١ثتٝ ،قبثطانٚي ض٣ظا٤١ 1 ٦١ثت٤ّ ،چ٧ ٦بي ٝحس٣ز ٥پيٞبٟ
٧يت ٦اي ٤١ 1ثت ،خٞـ آ٣ضي ظثب ٦ٙث ٦ن٤ضت قجب ٦١اظ زضة ٢ٝبظٗ  ٣ث ٦ن٤ضت ض٣ظا ٦١زض ٤١ 2ثت نجح  ٣فهط اظ ؾغح ٝقبثط ث٦
ن٤ضت ١يْٝ ٦ٞب١يع ٥اٍساٞ١ ٛبيس ،زض ميط اي ٠ن٤ضت زؾتٖب١ ٥ؾبضت ٝي ت٤ا١س ١ؿجت ث ٦خطي ٦ٞپيٞبْ١بض اٍساٞ١ ٛبيس ّٝ ٦يعا ٟاي٠
خطيٝ ٦ٞتق ٦َٚت٤ؾظ زؾتٖب١ ٥ؾبضت ٍغقي  ٣ميطٍبث٘ افتطاو ذ٤ا٧س ث٤ز.
ٝ -45قبثط ٣يػ ٣ ٥فبزي زض ٧ط ن٤ضت  ٣تحت ٧ط قطايغي ثبيس تٞيع ثبق٢س زض ميط اي٢ه٤ضت زؾتٖب١ ٥ؾبضت ٝي ت٤ا١س پيٞبْ١بض ضا
خطيٞ١ ٦ٞبيس.
 -46پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ١ؿجت ث ٦خٞـ آ٣ضي الق ٦حي٤ا١بت ثي خب ٟاظ ؾغح ٝقبثط  ٣زى ٠آ١ب ٟثب ضفبيت ٝؿبئ٘ ث٨ساقتي  ٣ظيؿت
ٝحيغي ،ظز ٟذبض ث٤ت٧ ٦ب ي ٝقبثط  ٣خٞـ آ٣ضي قبخ  ٣ثطٓ  ٣ت ٦٢زضذتب٧ ٟطؼ قس ٥اظ ؾغح ٝقبثط فٝ٤ٞي ٝحس٣ز ٥ذسٝبتي اٍساٛ
ٞ١بيس.

 -47پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ١ؿجت ث ٦پبّؿبظي پ٤ؾتط٧بي تجٚينبتي ٝطث٤ط ث ٦ا١تربثبت زض ظٝب ٟا١تربثبت  ٣خٞـ آ٣ضي إٓ٨ي ٧بي
تجٚينبتي ث ٦ن٤ضت ض٣ظاٞ٧ ٣ ٦١چ٢ي ٠قؿتك ٣ ٤پبّؿبظي ١طز٧ ٥ب ،اٞٙب٨١بي ق٨طي ،خسا ٗ٣ذيبثب٨١بي ٝحس٣ز ٥پيٞب ،ٟخسا ّ٢٢س٧ ٥بي
تطاىيْي ،پ٨ٚبي فبثط پيبز ،٥پ٨ٚبي فطضي ،ايؿتٖب٨٧بي ات٤ث٤ؼ ،ؾغ٨ٚبي ظثبٝ ٣ ٦ٙؿتحسثبت فٝ٤ٞي ١ؾيط ١يْٞت ،پ٨ٚبي ٤٧ايي ،تبث٧٤ٚب،
پبي٧ ٦بي چطاك ٧بي ضاٞ٢٧بيي  ٣ضا٢١سٕي ،ؾطفت ٕيط ٧ ... ٣ط قف ٝب ٥يِ ٤١ثت اٍساٞ١ ٛبيس.
 -48پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ١ؿجت ث ٦ضىـ آة ٕطىتٖي خ٤ث٨ب٨١ ،ط٧ب ،آة ض٧٣بي ض٣ثبظ  ٣ؾطثؿت ،٦ظيط پ٨ٚب ١ ٣ؾبئط آ٨١ب ،ض٣ظا ٦١يِ
٤١ثت اٍساٞ٧ ٣ ٛچ٢ي ٠زض ٤ٝاٍـ ثبضـ ثطه  ٣ثبضا ٟحض٤ض ىقبٗ زض ؾغح ٝحس٣ز ٥ذسٝبتي ٤ٝضز پيٞب ٟثطاي ا١دب٤ٝ ٛاضز ٝصّ٤ض ضا زاقت٦
 ٣اٍساٝبت الظ ٛضا ث ٦ف ٘ٞآ٣ضز.
 -49پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ١ؿجت ث ٦تبٝي ٠تقساز ّبضٕط ٤ٝضز ١يبظ ٝحس٣ز ٥ذسٝبتي پيٞب ٟث٢ٝ ٦ؾ٤ض ا١دب ٛفٚٞيبت  ِٞ١پبقي زض ٤ٝاٍـ
ثبضـ ثطه  ٣يرج٢سا ٣ ،ٟثطه ض٣ثي  ٣ثطه ثطزاضي اظ ؾغح ٝقبثط فٝ٤ٞي اف ٜاظ ذيبثب٨١ب٤ّ ،چ٧ ٦ب ،پبّؿبظي خ٤ث٨ب ،ظيط پ٨ٚب  ٣ميط٥
اٍساٞ١ ٛبيس.
 -50پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ١ؿجت ث ٦خٕ٤ٚيطي اظ ترٚي ٦ذبُ ثبع١ ٣ ٦ٚرب٧ ٦ٙبي ؾبذتٞب١ي ثالنبحت زض ٝح٨ٚبي ميط ٝدبظ ٣اٍـ زض
ٝحس٣ز ٥ذسٝبتي پيٞب ٣ ٟافال٧ ٛط ٕ ٦١٤ؾس ٝقجط ١بقي اظ فٚٞيبت ؾبذتٞب١ي ثّ ٦بضىطٝب اٍساٞ١ ٛبيس.
 -51پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ١ؿجت ث ٦ا١تَبٗ ذبّط٣ث٧ ٦بي ١بقي اظ ضىت  ٣ض٣ة ٝقبثط ؾغح ق٨ط ،ذبُ ٧بي ثبع ٦ٚذيبثب٨١بي ؾغح ق٨ط ٣
١رب٧ ٦ٙبي ؾبذتٞب١ي ثالنبحت ثٝ ٦يسا ٟظثبٍ٤ٝ ٦ٙت  ٣ؾپؽ ح ٘ٞثٝ ٦يسا ٟزى ٠ظثب٣ ٦ٙاٍـ زضّٞطث٢سي يعز – ّطٝب ٟضٞ٧ ٠ٞبٖ٢٧ي ثب
پيٞبْ١بض زى ٠اٍساٞ١ ٛبيس.
 - 52پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ١ؿجت ث ٦افالّٚ ٛي٤١ ٦اٍم زض ٝحس٣ز ٥ذسٝبتي پيٞب ٟاظ ٍجي٘ آؾيبٙت ،خسا ،ٗ٣خ٤ث٨ب ،آة ض٧٣ب ،پ٨ٚب،
زضيچ٧ ٦بي آ٢٧ي  ٣ميط ٥ث ٦ن٤ضت ّتجي ثّ ٦بضىطٝب اٍسا ٣ ٛاٍساٝبت احتيبعي الظ ٛث٢ٝ ٦ؾ٤ض خٕ٤ٚيطي اظ ح٤ازث ١بقي اظ ٤١اٍم ىً٤
ضا ثق ٘ٞآ٣ضز.
 -53پيٞبْ١بض ٤ٝؽو اؾت ض ٠ٞاثالك اذغبضي ٣ ٦پيٖيطي آ١ ،ٟؿجت ث ٦ا١دب ٛاٍساٝبت احتيبعي ،پط ّطز ٣ ٟضىـ ذغط ث٢ٞؾ٤ض خٕ٤ٚيطي
اظ ح٤ازث ١بقي اظ ؾَ٤ط اىطاز زض زاذ٘ ٕ٤زا٨ٙب ،چب٧ ٦ٙب ،حيط٧ ٥ب ،ح٤ضچ٧ ٦ب  ٣چب٧ ٥بي ٣اٍـ زض ّٚيٝ ٦قبثط ٝحس٣ز ٥ذسٝبتي پيٞبٟ
اٍساٞ١ ٛبيس.
 -54زض ن٤ضتيْ ٦ث٢ب ث١ ٦ؾط زؾتٖب١ ٥ؾبضت زض ثقضي اظ ٝقبثط ٣يػ١ ٥يبظ ث ٦ضىت  ٣ض٣ة ْٝب١يع( ٥زؾتٖب ٥خبض٣ة) ثبقس ،پيٞبْ١بض
٤ٝؽو ث ٦ت٨ي ٣ ٦اخطاي آ ٟذ٤ا٧س ث٤ز.
 -55خٞـ آ٣ضي ذطز ٥قيك٧ ٦ب  ٣ضبيقبت ١بقي اظ تهبزىبت ضا٢١سٕي  ٣قيك٧ ٦بي خ٤ٚي ٝنبظ٧ ٥ب  ٣قيك ٦ىط٣قي ٧ب زض ؾغح ٝقبثط
ٝحس٣ز ٥پيٞب ٟثق٨س ٥پيٞبْ١بض ٝي ثبقس.
 – 56ت٢ؾيو ض٣زذب ٦١زض ٧ط ٝب ٥يِ ٤١ثت  ٣ا١تَبٗ ضبيقبت ١بقي اظ ت٢ؾيو ثٝ ٦ح٘ ٝيساٍ٤ٝ ٟت  ٣ح ٘ٞثٝ ٦يسا ٟزى ٠ظثب٣ ٦ٙاٍـ زض
ّٞطث٢سي يعز – ّطٝب ٟضٞ٧ ٠ٞبٖ٢٧ي ثب پيٞبْ١بض زى ٠ثق٨س ٥پيٞبْ١بض ٝي ثبقس.

 -57تبٝيٝ ٠يسا ٟظثبٍ٤ٝ ٦ٙت ثطف٨سّ ٥بضىطٝب ٝي ثبقس  ٣پطزاذت ّٚي٧ ٦عي٧ ٦٢بي ٝطث٤ط ث ٦حيؼ٨ٖ١ ،ساضي  ٣ميط ٥ثق٨س ٥پيٞبْ١بض
ذ٤ا٧س ث٤ز  ٣پيٞبْ١بض ٝتق٨س اؾت زض پبيبٝ ٟست ٍطاضزاز ٝيسا ٟضا ثب افبز ٥ث٣ ٦ضـ ؾبثٌ ثّ ٦بضىطٝب تح٤ي٘ ٞ١بيس.
 -58ثط١س٢ٝ ٥بٍه٤ٝ ٦ؽو اؾت زض ن٤ضت ٣خ٤ز ظٝي ٠ذبٙي زض ّٚيٝ ٦قبثط اف ٜاظ انٚي  ٣ىطفي١ ،ؿجت ث ٦اخطاي ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزاز تب
فٝ 50 ٌٞتط اظ ثط ٝقبثط اٍساٞ١ ٛبيس.
 -59ث٢ٞؾ٤ض ايدبز ضٍبثت ٧ط ٝتَبضي ىَظ حٌ قطّت زض ٢ٝبٍه ٦يِ ٢ٝغَ ٦ضا زاضز  ٣الميط  ٣زض ميط اي ٠ن٤ضت اظ ثبظٕكبيي
پبّبت پيك٨٢بزي ٣ي ذ٤ززاضي ذ٤ا٧س قس ٧ ٣ط ٕ ٦١٤ازفبيي زض اي ٠ذه٤ل ٝؿ٤ٞؿ ١ر٤ا٧س ث٤ز.
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خٞـ آ٣ضي ظثب ٦ٙث ٦ن٤ضت زؾتي زض ْٝب٨١بي ث ٦تكريم زؾتٖب١ ٥ؾبضت حساّثط ثغ٤ض يِ ض٣ظ زض ٝيب - ٟخٞـ آ٣ضي ظثب ٦ٙحبن٘ اظ ؾغ٨ٚبي ثبثت ٣
ؾيبض ٝيبزي ،٠خ٤ي ٧بي ذيبثبّٚ ٣ ٟيٝ ٦قبثط انٚي  ٣ىطفي ،ضى٤غ٧بي ٣ؾظ ث٤ٚاض  ... ٣اف ٜاظ ذبٖ١ي ،تدبضي ،فٝ٤ٞي  - ... ٣ضىت  ٣ض٣ة ٝقبثط ٣يػ٥
ض٣ظا٤١ 2 ٦١ثتٝ ،قبثطانٚي ض٣ظا٤١ 1 ٦١ثت٤ّ ،چ٧ ٦بي ٝحس٣ز ٥پيٞب٧ ٟيت ٦اي ٤١ 1ثت ،خٞـ آ٣ضي ظثب ٦ٙث ٦ن٤ضت قجب ٦١اظ زضة ٢ٝبظٗ  ٣ث ٦ن٤ضت
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ض٣ظا ٦١زض ٤١ 2ثت نجح  ٣فهط اظ ؾغح ٝقبثط ث ٦ن٤ضت ١يْٝ ٦ٞب١يع - ٥خٞـ آ٣ضي الق ٦حي٤ا١بت ثي خب ٟاظ ؾغح ٝقبثط  ٣زى ٠آ١ب ٟثب ضفبيت ٝؿبئ٘
ث٨ساقتي  ٣ظيؿت ٝحيغي ،ظز ٟذبض ث٤ت٧ ٦ب ي ٝقبثط  ٣خٞـ آ٣ضي قبخ  ٣ثطٓ  ٣ت ٦٢زضذتب٧ ٟطؼ قس ٥اظ ؾغح ٝقبثط فٝ٤ٞي ٝحس٣ز ٥ذسٝبتي -
پبّؿبظي پ٤ؾتط٧بي تجٚينبتي ٝطث٤ط ث ٦ا١تربثبت زض ظٝب ٟا١تربثبت  ٣خٞـ آ٣ضي إٓ٨ي ٧بي تجٚينبتي ث ٦ن٤ضت ض٣ظاٞ٧ ٣ ٦١چ٢ي ٠قؿتك ٣ ٤پبّؿبظي ١طز٥
٧ب ،اٞٙب٨١بي ق٨طي ،خسا ٗ٣ذيبثب٨١بي ٝحس٣ز ٥پيٞب ،ٟخسا ّ٢٢س٧ ٥بي تطاىيْي ،پ٨ٚبي فبثط پيبز ،٥پ٨ٚبي فطضي ،ايؿتٖب٨٧بي ات٤ث٤ؼ ،ؾغ٨ٚبي ظثب٣ ٦ٙ
ٝؿتحسثبت فٝ٤ٞي ١ؾيط ١يْٞت ،پ٨ٚبي ٤٧ايي ،تبث٧٤ٚب ،پبي٧ ٦بي چطاك ٧بي ضاٞ٢٧بيي  ٣ضا٢١سٕي ،ؾطفت ٕيط ٧ ... ٣ط قف ٝب ٥يِ ٤١ثت  -ضىـ آة
ٕطىتٖي خ٤ث٨ب٨١ ،ط٧ب ،آة ض٧٣بي ض٣ثبظ  ٣ؾطثؿت ،٦ظيط پ٨ٚب ١ ٣ؾبئط آ٨١ب ،ض٣ظا ٦١يِ ٤١ثت اٍساٞ٧ ٣ ٛچ٢ي ٠زض ٤ٝاٍـ ثبضـ ثطه  ٣ثبضا ٟحض٤ض ىقبٗ زض
ؾغح ٝحس٣ز ٥ذسٝبتي ٤ٝضز پيٞب ٟثطاي ا١دب٤ٝ ٛاضز ٝصّ٤ض  ٣اٍساٝبت الظ - ٛتبٝي ٠تقساز ّبضٕط ٤ٝضز ١يبظ ٝحس٣ز ٥ذسٝبتي پيٞب ٟث٢ٝ ٦ؾ٤ض ا١دبٛ
فٚٞيبت  ِٞ١پبقي زض ٤ٝاٍـ ثبضـ ثطه  ٣يرج٢سا ٣ ،ٟثطه ض٣ثي  ٣ثطه ثطزاضي اظ ؾغح ٝقبثط فٝ٤ٞي اف ٜاظ ذيبثب٨١ب٤ّ ،چ٧ ٦ب ،پبّؿبظي خ٤ث٨ب ،ظيط

ٝتطٝطثـ

62/000/000

پ٨ٚب  ٣ميط - ٥خٕ٤ٚيطي اظ ترٚي ٦ذبُ ثبع١ ٣ ٦ٚرب٧ ٦ٙبي ؾبذتٞب١ي ثالنبحت زض ٝح٨ٚبي ميط ٝدبظ ٣اٍـ زض ٝحس٣ز ٥ذسٝبتي پيٞب ٣ ٟافال٧ ٛط ٕ ٦١٤ؾس
ٝقجط ١بقي اظ فٚٞيبت ؾبذتٞب١ي ثّ ٦بضىطٝب  -ا١تَبٗ ذبّط٣ث٧ ٦بي ١بقي اظ ضىت  ٣ض٣ة ٝقبثط ؾغح ق٨ط ،ذبُ ٧بي ثبع ٦ٚذيبثب٨١بي ؾغح ق٨ط ١ ٣رب٦ٙ
٧بي ؾبذتٞب١ي ثالنبحت ثٝ ٦يسا ٟظثبٍ٤ٝ ٦ٙت  ٣ؾپؽ ح ٘ٞثٝ ٦يسا ٟزى ٠ظثب٣ ٦ٙاٍـ زضّٞطث٢سي يعز – ّطٝب ٟضٞ٧ ٠ٞبٖ٢٧ي ثب پيٞبْ١بض زى - ٠افالٛ
ّٚي٤١ ٦اٍم زض ٝحس٣ز ٥ذسٝبتي پيٞب ٟاظ ٍجي٘ آؾيبٙت ،خسا ،ٗ٣خ٤ث٨ب ،آة ض٧٣ب ،پ٨ٚب ،زضيچ٧ ٦بي آ٢٧ي  ٣ميط ٥ث ٦ن٤ضت ّتجي ثّ ٦بضىطٝب اٍسا٣ ٛ
اٍساٝبت احتيبعي الظ ٛث٢ٝ ٦ؾ٤ض خٕ٤ٚيطي اظ ح٤ازث ١بقي اظ ٤١اٍم ى - ً٤اثالك اذغبضي ٣ ٦پيٖيطي آ ٣ ٟا١دب ٛاٍساٝبت احتيبعي ،پط ّطز ٣ ٟضىـ ذغط
ث٢ٞؾ٤ض خٕ٤ٚيطي اظ ح٤ازث ١بقي اظ ؾَ٤ط اىطاز زض زاذ٘ ٕ٤زا٨ٙب ،چب٧ ٦ٙب ،حيط٧ ٥ب ،ح٤ضچ٧ ٦ب  ٣چب٧ ٥بي ٣اٍـ زض ّٚيٝ ٦قبثط ٝحس٣ز ٥ذسٝبتي پيٞبٟ
 ضىت  ٣ض٣ة ْٝب١يع( ٥زؾتٖب ٥خبض٣ة) ثقضي اظ ٝقبثط ٣يػ - ٥خٞـ آ٣ضي ذطز ٥قيك٧ ٦ب  ٣ضبيقبت ١بقي اظ تهبزىبت ضا٢١سٕي  ٣قيك٧ ٦بي خ٤ٚيٝنبظ٧ ٥ب  ٣قيك ٦ىط٣قي ٧ب زض ؾغح ٝقبثط ٝحس٣ز ٥پيٞب - ٟت٢ؾيو ض٣زذب ٦١زض ٧ط ٝب ٥يِ ٤١ثت  ٣ا١تَبٗ ضبيقبت ١بقي اظ ت٢ؾيو ثٝ ٦ح٘ ٝيساٍ٤ٝ ٟت ٣
ح ٘ٞثٝ ٦يسا ٟزى ٠ظثب٣ ٦ٙاٍـ زض ّٞطث٢سي يعز – ّطٝب ٟضٞ٧ ٠ٞبٖ٢٧ي ثب پيٞبْ١بض زى - ٠زض ن٤ضت ٣خ٤ز ظٝي ٠ذبٙي زض ّٚيٝ ٦قبثط اف ٜاظ انٚي ٣
ىطفي١ ،ؿجت ث ٦اخطاي ٤ٝض٤ؿ ٍطاضزاز تب ٝ 50تط ف ٌٞاظ ثط ٝقبثط
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ٝجٚل پيك٨٢بزي پيٞبْ١بض (ٝب٧يب)٦١

ضيبٗ
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ٝبٙيبت ثط اضظـ اىع٣ز٥

ضيبٗ

5

خٞـ ّ٘ (ٝب٧يب)٦١

ضيبٗ

ثسي٤٢ؾي ٦ٚقطّت  .....................................................ثق٤٢ا٢ٝ ٟبٍهٕ ٦ط ضٝ ٠ٞغبٙق ٦زٍيٌ قطايظ فٝ٤ٞي  ٣اذتهبني قطّت زض
٢ٝبٍه ٦ح بضط ٝ ٣الحؾَ١ ٦كٝ ٦حس٣ز ٥ذسٝبتي ٢ٝغَ ٦يِ ،افالٝ ٛيساضز ّٚيٝ ٦يبز ٝهطح زض اي ٠ىط ٛضا تبئيس ٍ ٣ج٤ٞ١ ٗ٤ز ٣ ٥خعء
الي٢يِ ٍطاضزاز ٝي ثبقس ٧ ٣ط ٕ ٦١٤ازفب يب افتطاضي زض اي ٠ذه٤ل ٝؿ٤ٞؿ ١ر٤ا٧س ث٤ز.
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