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 بسمٍ تعالی

 

 اجارٌ محلبزگ شزایط 

 مزاکش شُزی در اريخاوٍياحدد

تحت پًشش  ي ريستایی ريستایی

 مزکش بُداشت شُزستان اريمیٍ
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هشوض ثْذاضت ضْشستبى اسٍهیِ دس اجشاي دستَس الؼول هشثَط ثِ آئیي ًبهِ اجشايي 

ثشًبهِ سَم تَسؼِ التػبدي ، اجتوبػي ٍ فشٌّگي جوَْسي اسالهي ايشاى دس  192هبدُ 

خػَظ اجبسُ ٍاحذ داسٍخبًِ هشاوض خذهبت جبهغ سالهت سادس چْبسچَة همشسات 

ٍهٌذسجبت صيشثِ ثخص خػَغي ٍاگزاس  ثب ضشايظ 1376لبًَى هبله ٍ هستأجش هػَة 

 ًوبيذ . 

ٍاگزاسي : هَضَع  

ٍاگزاسي ثػَست اجبسُ هَلت هىبى ثِ هٌظوَس اسائوِ خوذهبت داسٍيوي ٍ ػشضوِ داسٍ ،      

ثشاثش دستَسالؼولْبي ثشًبهِ پضضه هػشفي ٍ تجْیضات پضضىي  هلضٍهبت داسٍيي ، لَاصم

ثسوتِ   يوه دس لبلت ثب تبيیذ وبسفشهب، ثِ هشاجؼیي هشاوض خذهبت جبهغ سالهت  خبًَادُ

 1جذٍل ضوبسُ  ٍاگزاسي ثشاثش جذٍل ريل :

 
 تبسيخ ضشٍع لشاسداد ضوبسُ ثستِ ثستِ ٍاگزاسي ) داسٍخبًِ ّبي ٍاگزاسضذُ (

 1/5/99 1 چی چست -قرٌ آغاج ) معیه(  -باراوديز  -دیسج ديل )معیه(  

 15/4/99 2 امامسادٌ -میايق  -ترکمان  -استاد شُریار 

 1/5/99 3 کُریس )معیه( -قرٌ باغ  -قًشچی )شباوٍ ريزی( 

 15/4/99 4 طالتپٍ  -)معیه(  6شمارٌ  -دیسج مرگًر )معیه(  

 1/5/99 5 ًَرسیه -وازلً )معیه(  -ممکان 

 5/4/99 6 سیلًاوا -راشان  -رزگٍ 

 1/5/99 7 َشتیان -سري  -گىگچیه )شباوٍ ريزی( 

 1/5/99 8 قسل عاشق -الًاج  -)معیه( مًاوا  -تًلی 

 1/5/99 9 سیىا -بىد  -زیًٌ )شباوٍ ريزی( 

 15/4/99 10 چىقرالًی پل -عسگرآباد  -وًشیه شُر)معیه( 
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تجػشُ : ايي لشاسداد ػالٍُ ثش تجؼیت وبهل اصلَاًیي ٍ همشسات جبسي وطَس هطوَل 

 ٍهؼبهالتي داًطگبُ  هي ثبضذ.ٍ آئیي ًبهِ هبلي  1376لبًَى هَجش ٍ هستبجش هػَة 

( می باشىد الکه 1ارائٍ قیمت در کلیٍ بستٍ َا )بشزح جديل شمارٌ شزکت کىىدگان مجاس بٍ 

 را در اختیار بزودٌ استعالم خًاَد گذاشت . حداکثز چُار بستٍ مزکش بُداشت اريمیٍ 

هتشي هشاوض خذهبت جبهغ سالهت  500: ثشاي داسٍخبًِ ّبي هَجَد دس ضؼبع  1تجػشُ 

، الذام ثب اٍلَيت تطشيفبت لبًًَي ًسجت ثِ ػمذ لشاسدادثشاثش هتي ضشايظ استؼالم ثذٍى 

ٍدس غَست ػذم ّوىبسي ٍيب ػذم سضبيت وبسفشهب ًسجت ثِ ػمذ لشاسداد ثب سبيش 

 خَاّذ ضذ .دس داخل هشوض الذام ّب داسٍخبًِ 

 گشٍُ ّذف : – 2

 ٍ هشاجؼیي آصاد. سٍستبيي ولیِ هشاجؼیي اػن اص داسًذگبى دفتشچِ ثیوِ 

 

 سبػت وبس: – 3

) داسٍخبًِ ّبي هشاوض هؼیي تبثغ سبػبت وبسي هشاوض جبهغ سالهت عجك سبػت اداسي 

 . (خَاٌّذ ثَد اوضآى هش

 هذت لشاسداد : – 4
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يىسبل ثوذت عجك اعالػبت هٌذسج دس جذٍل ثستِ پیطٌْبدي)جذٍل ضوبسُ يه( 

 هي ثبضذ . توبم

 هحل هَسد اجبسُ: –5

هحل وبس تَسظ وبسفشهب دس اختیبس پیوبًىبس لشاسدادُ هوي ضوَد ٍ ّضيٌوِ اجوبسُ عجوك      

پیطٌْبد ثشًذُ اٍل استؼالم ّشسِ هبُ يه ثبس ثِ حسبة دس آهذّبي اختػبغوي هشووض   

 ضْشستبى اسٍهیِ ٍاسيض خَاّذ ضذ .ثْذاضت 

 هستأجش :تؼْذات  –6

 هَسد لشاسداد سا وأل ٍ جضأ ثِ غیش سا ًذاسد .هستأجش حك ٍاگزاسي  -

ضشوتْبي هجبص ثخص داسٍ ( ، هلضٍهبت داسٍيي هستأجش هتؼْذ است داسٍداسٍ )سا اص   -

، لَاصم هػشفي ٍ تجْیضات پضضىي ) اص ًوبيٌذگي سسوي ٍ اغلي ٍاسدوٌٌذُ يب 

تَلیذوٌٌذُ هَسد تبيیذ ٍ داساي هجَص اص اداسُ ول تجْیض ات پضضىي ٍ يب سبصهبى غزا ٍ 

فیت هغلَة ، داسٍ ( هَسد ًیبص هَضَع استؼالم سا ثبتبئیذ ًبظش داسٍيي داسٍسبص ) وی

اص ووجَد الالم ثِ جضء هَاسدي حذالل لیوت ٍ ... ( تبهیي ًوبيذ ٍدس خػَظ تجؼبت ًبضي 

وِ ووجَد ثِ تبيیذ هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگبُ ثِ غَست فشاگیش ٍ ػوَهي ثبضذ دس ثشاثش 

 هشاجغ لبًًَي ، پبسخگَ ٍ هلضم ثِ ججشاى خسبست خَاّذ .

داسٍ ٍ سبيش الالم ًظبست ثش هػشف هٌغمي آًْب هستأجش هَظف است ػالٍُ ثشتبهیي   -

دس صهیٌِ خذهبت هطبٍسُ ، اعالع سسبًي ، سیستن آهبدُ سبصي ٍ تَصيغ داسٍ ٍ اتبق تویض 

 عجك همشسات فؼبلیت وٌذ .

هستبجش هَظف ثِ سػبيت ولیِ لَاًیي ، آيیي ًبهِ ّب ، ضَاثظ ٍ دستَس الؼول ّبي  -

اثالغیِ ّبي هؼبًٍت غزا ٍ داسٍي داًطگبُ ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىي ٍ 
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ثَدُ ٍ دس غَست ثشٍص تخلف هؼبًٍت غزا ٍ داسٍي داًطگبُ هشاتت سا اص هشاجغ ريػالح 

 پیگیشي خَاّذ ًوَد.

هستبجش هىلف ثِ ّوىبسي ثب ثبصسسیي هشوض ثْذاضت ضْشستبى اسٍهیِ ٍ استبى ٍ  -

 داًطگبُ ٍ داسٍسبص ًبظش هي ثبضذ.

افشادي ثىبس گیشد وِ اص سالهت جسن ثشخَسداس ثبضٌذ ٍ اسائِ  هستبجش هتؼْذ است-

هَجش الضاهي است . وبست ثْذاضتي ٍ غحت هضاج ثِ  

هستبجش هىلف است تب اًؼمبد لشاسداد جذيذحذاوثش تب سِ هبُ ديگش ثب ّویي ضشايظ ثِ  -

 وبس هجبدست ًوبيذ .

هتؼلمِ ثِ داسٍخبًوِ دسعوَل   پشداخت ولیِ حمَق ٍ هضايبي وبسوٌبى هشثَعِ ٍهبلیبت  -

دٍسُ لشاسداد هغبثك لَاًیي جبسي ثِ ػْذُ هستبجش ثوَدُ ٍهسوتبجش هتؼْوذ ثوِ اسائوِ       

هفبغبحسبثالصم اص سبصهبى تبهیي اجتوبػي ، اهَس هبلیوبتي ٍضوشوتْبي تَصيوغ وٌٌوذُ     

داسٍيي عشف لشاسداد دس پبيبى لشاسداد هي ثبضذ )دسضوي حمَق هٌذسج دسايي ثٌذ ثذٍى 

ػش حك السؼي ، وبسهضد ، دستوضد خسبسات اخشاج ،  سٌَات ، ثي، ػبئلِ هٌوذي ،  لیذ ح

هشخػي ، پبداش ٍغیشُ هي ثبضذ(. ّوچٌیي ّشگًَِ دػبٍي وبسوٌبى داسٍخبًِ دس هحبون 

لضبيي ٍ ٍصاست وبس ٍ هشاجوغ اداسي ثؼْوذُ هسوتبجش هوي ثبضوذ، ٍ هوَجش ّیچگًَوِ        

 ًذاسد.هسئَلیتي دس لجبل هسبئل يبد ضذُ ًذاضتِ ٍ 

سػبيت همشسات ٍ تؼشفِ ّبي دٍلتي ) اص جولِ دسغذ ضشايت سَد ٍ ّضيٌِ ّبي خوشدُ  -

فشٍضي وبال ٍ آيیي ًبهِ ٍ ضَاثظ هشثَعِ هػوَة ٍصاست غوٌؼت هؼوذى ٍ تجوبست ( ٍ     

ّبي ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىي دس خػَظ حك فٌي ، لیوت داسٍ ،  تؼشفِ

ضٍهبت داسٍيي ، فشآٍسدُ ّبي آسايطي ٍ ثْذاضوتي  لَاصم هػشفي، تجْیضات پضضىي ، هل

 تَسظ هستبجش الضاهي است.



 

6 
 

هستبجش ٍولیِ وبسوٌبى تحت اهش ٍي هلضم ثِ سػبيت همشسات اخاللي ٍضئًَبت اسالهي -

ٍضَاثظ ٍ لَاًیٌحبون ثشهشوض ٍ ٍاحذّبي دٍلتي هي ثبضذ ٍدسغَست ػذم سػبيت هوَاسد  

هستبجش ًسجت ثِ جوبيگضيٌي ٍي دساسوشع    هزوَس تَسظ يىي اصوبسوٌبى ٍاػالم آى ثِ

ثذيْي است ّشگًَِ فؼبلیت تجلیغبتي سیبسوي هوٌوَع ٍتجلیغوبت    .ٍلت الذام هي ًوبيذ

 ثبضذ. پضضىي ثشاثش همشسات ٍ ثب جلت ًظش هَجش ثالهبًغ هي

هستبجش هسئَل ججشاى ولیِ خسبساتي وِ اصجبًت اٍ ٍوبسوٌبى ٍي ثِ هَجش يب وبسوٌبى -

هشوضيب اضخبظ ثبلث حمیمي يب حمَلي ديگش ٍاسدهي گشدد هي ثبضذ. هَجش ٍيب هشاجؼیي 

.ثذيْي است هسئَلیت هستبجش ثِ ًحَيبدضذُ سافوغ  هسوئَلیتْبي حموَلي وبسوٌوبى      

 هزوَس دسلجبل اضخبظ ثبلث ٍهشاجغ لضبيي ًخَاّذ ثَد.

هَجش الشاس داسد وِ جْت اجبسُ داسٍخبًِ، سشلفلي دسيبفت ًىوشدُ اسوت ٍهسوتبجش     -

ًیضالشاس داسد وِ ّیچگًَِ ٍجْي تحت ػٌَاى حك وسوت ٍپیطوِ ٍغوٌفي ٍسوشلفلي     

 ٍغیشُ ثِ هَجش پشداخت ًىشدُ  است ٍحك ّیچگًَِ ادػبيي اصايي ثبثت ًذاسد.

ايب ة ٍ رّبة وبسوٌبى پیوبًىبس ثش ػْذُ پیوبًىبس هي ثبضذ ٍ وبس فشهوب دس ايوي هوَسد     -

 هسئَلیتي ًذاسد .

َْس ثِ هْوش ٍ اهضوب    وّبي هطوَلیي ثشًبهِ ثیوِ سٍستبيي هپزيشش ًسخ يب دفتشچِ -

 هي ثبضذ. هستمش دس هحل لشاسداد پضضه خبًَادُ

ًسوخ ثوب تبيیوذ ًوبظش       % (ثْوب  70اخوز ٍ هوبثمي)   ًسوخ اص ثیوبس   % ثْوب 30هؼبدل -

 )ًسخ ثیوِ اي ( تَسظ وبس فشهب لبثل پشداخت هي ثبضذ . اسائِ هذاسنلشاسدادٍ

تَسوظ    فٌي داسٍ سبص هبًٌذ ديگش ًسخ ثیوِ تٌْب صهبًي وِ خذهبت داسٍ خذهبت حك-

اخوز   ثشاثش تؼشفوِ دٍلتوي  شدد اص ثیوبسگاسائِ هي  خػَغي داسٍ سبص ٍدس هحل داسٍخبًِ 

فٌي داسٍسبصتٌْب يىجبس ثِ اصاي ّوش ثوبس هشاجؼوِ ثیووبس لبثول      خذهبت خَاّذ ضذ.حك 

اص ثیوبساى ثب تؼشفِ دٍلتوي  د ضویوِ ًسخِ آصاپشداخت حك خذهبت فٌي دسيبفت است ٍ 

 . اخز خَاّذ ضذ 
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خوذهبت  حك ثشاي داسٍخبًِ ّبي ٍاگزاس ضذُ ٍ هستمش دس هشاوضخذهبت جبهغ سالهت  -

 ثجت اعالػبتثؼٌَاى ّضيٌِ  ثشاثش ثخطٌبهِ ّبي هَجَدفٌي دسيبفت ًوي ضَد .دسػَؼ 

ِ هلضم ّستٌذ اعالػوبت  ٍ داسخبًدسيبفت هي گشدد  ًسخِ داسٍيي اص ّش ثیوبس ثِ اصاء ّش

 .توبهي ًسخ داسٍيي تحَيلي سا ثب ثشًبهِ ًشم افضاسي هَسد تبيیذ ثِ وبسفشهب اسائِ ًوبيٌذ 

 .هبُ آتیبسائِ گشدد سٍص  10حذاوثشثبيذ ٍ گضاسش هشثَعِ ّشهبُ تحَيل ًسخ  -

اسبس فبسهبوَپوِ هشاووض خوذهبت جوبهغ سوالهت      هَاد هػشفي ثشداسٍّب ٍولیِ تْیِ  -

 هي ثبضذ .  هستأجشػْذُ ثش

هتؼْذ است ضَاثظ ولي پزيشش ٍ همشسات ولي هشثَط ثِ سبصهبًْبي ثیوِ گش  هستأجش -

اص لجیل لضٍم هْش ٍ اهضب  پطت ًسخ دسيبفتي ، دسج حوذالل لیووت داسٍّوبي چٌوذ     

لیوتي ثشسٍي ًسخ ، وبسثي گزاسي ٍ لیوت صًي دس حضَس ثیوبس ، خوَداسي اص ًگْوذاسي   

 بًِ ٍ ... سا سػبيت ًوبيذ .ًسخ سفیذ يب دفتشچِ ّبي ثیوِ سٍستبيي دس داسٍخ

هالن لیوت گزاسي داسٍ ثبيذ ثش اسبس لیوت ّبي دسج ضذُ دس ثشًبهِ ًشم افضاسي هَسد -

 تبيیذ وبسفشهب هي ثبضذ .

هسوئَل هشووض خوذهبت جوبهغ     هتؼْذ هي گشدد دس ثبصسسي ّبيي وِ تَسظ  هستأجش-

دسهوبًي ،   سبصهبى ثیووِ خوذهبت  ضْشستبى ٍاستبى ،ثبصسسیي هشوض ثْذاضت سالهت ٍ

هي گیشد ثوِ ًحوَ هغلوَة    هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ ثشايٌظبست ثشحسي اجشاي لشاسداد اًجبم 

 ّوىبسي ًوبيٌذ .

 اهتیبصداسٍخبًِ سا دس ضْشستبى اسٍهیِ داسا ثبضٌذ .ثبيذ داساي  هستأجش-

 تؼْذات لبًًَي پیوبًىبس: –

ٍاسدُ ثوِ هشاجؼوِ   ولیِ وسَسات لبًًَي اػن اص ثیووِ ٍ هبلیوبت لوشاسداد ٍ خسوبست     -

وٌٌذگبى ٍ وسَسات سبصهبًْب ثیووِ اي هبًٌوذ خوذهبت دسهوبًي ٍ توبهیي اجتووبػي ٍ       

 ًیشٍّبي هسلح ٍ سبيش سبصهبًْبي ثیوِ اي ثِ ػْذُ پیوبًىبس هي ثبضذ .
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تْیِ ٍ تبهیي داسٍّبي هَسد ًیبص دّگشدضي ٍ گٌجِ پضضوه هشووض سوالهت ٍ تشالوي     -

 هي ثبضذ . هستأجشاٍسطاًس ثشػْذُ 

سسوبً اػالم هي ًوبيذ وِ هطوَل لبًَى هٌوغ هذاخلوِ وبسوٌوبى دٍلتوي دس      هستأجش -

ى لوشاسداد ٍ  ًجَدُ ٍ هتؼْذ هي گشدد توب پبيوب   1337هؼبهالت دٍلتي هػَة ديوبُ سبل 

 وبسفشهوووووووووووب تسوووووووووووَيِ حسوووووووووووبة ًْوووووووووووبيي ثب 

ثِ ّیچ ٍجِ اضخبظ هزوَس دس لبًَى فَق الزوش سا دس هَضَع لشاسداد سوْین ٍ ريٌفوغ   

 . ًسبصد

 ًحَُ پشداخت : – 9

ثِ  اسٍيياسائِ هستٌذات اًجبم خذهبت دهیضاى سْن سبصهبى خذهبت داسٍيي ثؼذاص –الف 

 هي ثبضٌذ .لبثل پشداخت  ثؼذ اص ثشسسيعجك تؼشفِ دٍلتي گشٍّْبي ّذف هَسد ًظش

 هذاسن الصم جْت ضشوت دس استؼالم  - 10

 .تػَيش اهتیبص داسٍخبًِ دس ضْشستبى اسٍهیِ  -

 وبست ًظبم پضضىي .تػَيش  -

 غزاي داًطگبُ .ٍ داسٍ  هؼبًٍتتػَيش پشٍاًِ هسئَل فٌي داسٍخبًِ اص -

 تىویل گشدد .دسثشي هخػَظ  لیوت پیطٌْبدي ثب ػذد ٍ حشٍف ثػَست هبّیبًِ -

 اسائِ هذاسن دسخَاستي الضاهي هي ثبضذ . ) داخل پبوت لیوت ( -

     - ثِ پیطٌْبدات هجْن ًبلع يب ثؼذ اص هَػذ همشس تشتیت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.

ضشوت وٌٌذگبى هي ثبيست ثؼذاص دسيبفت ضشايظ استؼالم اص سبيت داًطگبُ هجلغ پیطٌْبدي – 11

دسج ٍ دس پبوت الن ثشاي يىوبُ ٍيب يه سبل خَدساثشاي ثستِ هَسد ًظش ثػَست حشٍفي ٍ ػذدي 

تحَيل ٍاحذ حشاست هشوض ثْذاضت ضْشستبى  00/00/99  تبسيخى ٍلت اداسي پبيبهْش ضذُ تب 

 ًوبيٌذ .ٍ سسیذ دسيبفت اسٍهیِ ٍالغ دس خیبثبى ػغبيي وَي دلگطب هشوض ثْذاضت اسٍهیِ تحَيل 
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 ثشي اػالم لیوت :

 ثستِ ٍاگزاسي ) داسٍخبًِ ّبي ٍاگزاسضذُ (
ضوبسُ 

 ثستِ

 لیوت ثستِ

 سبلیبًِلیوت  لیوت هبّیبًِ

   1 چی چست -قرٌ آغاج ) معیه(  -باراوديز  -دیسج ديل )معیه(  

   2 امامسادٌ -میايق  -ترکمان  -استاد شُریار 

   3 کُریس )معیه( -قرٌ باغ  -قًشچی )شباوٍ ريزی( 

   4 طالتپٍ  -)معیه(  6شمارٌ  -دیسج مرگًر )معیه(  

   5 ًَرسیه -وازلً )معیه(  -ممکان 

   6 سیلًاوا -راشان  -رزگٍ 

   7 َشتیان -سري  -گىگچیه )شباوٍ ريزی( 

   8 قسل عاشق -الًاج  -مًاوا )معیه(  -تًلی 

   9 سیىا -بىد  -زیًٌ )شباوٍ ريزی( 

   10 چىقرالًی پل -عسگرآباد  -وًشیه شُر)معیه( 

 
 

 مُر ي امضاء داريخاوٍ          
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عدم شمًل قاوًن مىـع مداخلٍ کارکىان تعُدوامٍ پیشىُاددَىدٌ در مًرد » 

 « 22/10/1331ديلـت ي ... درمعامالت ديلتی مًرخٍ 

ًوبيذ وِ هطوَل هوٌَػیت هوزوَس  ايي پیطٌْبددٌّذُ ثب اهضبء ريل ايي ٍسلِ ثذيٌَسیلِ تبئیذ هي

ثبضذ ٍ چٌبًچِ ًوي 1337دس لبًَى هٌغ هذاخلِ وبسهٌذاى دٍلت دس هؼبهالت دٍلتي هػَة دي هبُ 

فوَق سا   اسوتؼالم حك داسد وِ پیطٌْبد اسائِ ضذُ ثوشاي   ت ثشسذ ، وبسفشهبخالف ايي هَضَع ثب ثجب

 هوشدٍد اػالم ًوبيذ.

فوَق تطوخیع دادُ    اسوتؼالم گشدد وِ ّشگبُ ايي پیطٌْبددٌّذُ ثشًذٓ ّوچٌیي لجَل ٍ تبئیذ هي

َق دس خالل هذت پیوبى ثِ ضَد ٍ ثؼٌَاى پیوبًىبس پیوبى هشثَعِ سا اهضبء ًوبيذ ٍ خالف اظْبسات ف

اثجبت ثشسذ يب چٌبًچِ افشادي سا وِ هطوَل هوٌَػیت هزوَس دس لبًَى فَق ّستٌذ دس ايي پیووبى  

سْین ٍ ريٌفغ ًوبيذ ٍ يب لسوتي اص وبس سا ثِ آًْب هحَل وٌذ وبسفشهب حك خَاّذ داضت وِ لشاسداد 

سا اص اهَال اٍ اخوز ًوبيوذ. تؼیویي     سا فسخ ٍ خسبسات ٍاسدُ دس اثش فسخ پیوبى ٍ تأخیش اجشاي وبس

ضَد چٌبًچوِ دس  ثبضذ. ايي پیطٌْبددٌّذُ هتؼْذ هيهیضاى خسبسات ٍاسدُ ثِ تطخیع وبسفشهب هي

حیي اجشاي پیوبى ثذلیل تغییشات ٍ يب اًتػبثبت دس دستگبُ دٍلت هطوَل لبًَى هضثَس گشدد هشاتت 

ثِ پیوبى خبتوِ دادُ ضَد ثذيْي است چٌبًچِ سا ثالفبغلِ ثِ اعالع وبسفشهب ثشسبًذ تب عجك همشسات 

ايي پیطٌْبددٌّذُ هشاتت فَق سا ثالفبغلِ ثِ اعالع ًشسبًذ وبسفشهب حك داسد پیوبى سا فسخ ًوَدُ 

ٍ خسبسات ًبضي اص فسخ پیوبى ٍ يب تأخیش دس اجشاي وبس سا ًیض ثٌب ثِ تطخیع خَد اص اهوَال ايوي   

داسد ووِ ثوش هجبصاتْوبي    ايي پیطٌْبددٌّذُ اػالم هوي پیطٌْبددٌّذُ ٍغَل خَاّذ ًوَد. هضبفبً 

 ثبضذ.هتخلفیي اص لبًَى فَق آگبّي وبهل داسد ٍ دس غَست تخلف هستحك هجبصاتْبي هشثَعِ هي

 

 ...............تبسيخ   ..................................                                       ًبم پیطٌْبد دٌّذُ     .....................

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ٍ سوت ٍ اهضبء غبحجبى اهضبء ٍ تؼْذآٍس ٍ هْش پیطٌْبد دٌّذُ 


