
 
 

 شرایط خصوصی

پیمان مدیریتقراردا د    
  



 

 امضای مدیر  امضای صاحب کار

 
 

شرايط خصوصي اين قرارداد با توجه به مفادي از قرارداد و شرايط عمومي قرارداد که تعيين تکليف را به آن 

 :محول کرده عبارتند از

 :مشخصات مصالح مصرفي ساختمان : 1ماده 

 .در ساختمان بايد داراي نشان استاندارد باشند (که مشمول مقررات استاندارد اجباري مي باشند)کليه مصالح مصرفي-1-1

 .مکان استفاده از مصالح جديد به تأييد مهندس طراح مربوطه رسيده باشدا-2-1

مدير موظف )نوع کار در دست اجرا به تأييد مدير رسيده باشد مرغوبيت و تناسب مشخصات مصالح مورد استفاده با-3-1

است تاريخ ورود مصالح را در دفترچه کارگاه ثبت و پس از بررسي هاي الزم نسبت به تأييد يا عدم تأييد مصالح مورد نظردر 

ر اين خصوص مي قسمت دستور کار دفترچه اقدام نمايد ، ضمناً مدير مکلف به رعايت مفاد مبحث پنجم مقررات ملي د

 (.باشد

 .نياز مدير به آزمايش مصالح ، هزينه انجام آزمايشهاي مربوطه به عهده صاحبکار خواهد بوداعالم در صورت -4-1

بند فوق در مورد مصالحي که خارج از ليست مقررات اجباري استاندارد بوده و همچنين نشان استاندارد ندارند قابل  :تبصره 

 .اجرا خواهد بود

 د.حوه انبار کردن ، جابجايي و استفاده مصالح موجود در کارگاه ساختماني بايد به تأييد مدير ساختمان برسن-5-1

 

 برنامه زمانبندي تفصيلي کار : 2ماده 

 .پروژه اقدام نمايد(جدول زمانبندي)نسبت به تهيه برنامه زمانبندي  دريافت پروانهقبل از  تا مدير موظف است-1-2

زمانبندي تهيه شده هنگام امضاي قرارداد بايد به امضاي هر دو طرف قرارداد رسيده و پيوست قرارداد مذکور برنامه -2-2

 .باشد

 :در صورت تخطي هر يک از طرفين قرارداد از برنامه مورد نظروگزارش تخلف ناظر هماهنگ کننده در اين خصوص-3-2



 

 امضای مدیر  امضای صاحب کار

 10-2شرايط عمومي پيمان و پيرو آن مطابق رديف  24اده م "ب  "بند  4در مورد تخلف صاحبکار مطابق رديف -1-3-2

 .اين شرايط خصوصي عمل خواهد شد10ماده 

- 1-10شرايط عمومي پيمان و پيرو آن مطابق رديف  24ماده  "الف"بند  1ر مورد تخلف مدير ، مطابق رديف د-2-3-2

 .اين شرايط خصوصي عمل خواهد شد 10ماده 

 

 :پرداختهاي موضوع قراردادتعيين مراحل مختلف  : 3ماده 

زمان تهيه شناسنامه فني ملکي) تا توجه به عقد قرارداد بصورت پيمان مديريت ، صاحبکار موظف است در هنگام  با-1-3

 .توسط مدير نسبت به تسويه حساب با وي اقدام نمايد پايان تعهدات(

صورت تخطي صاحبکار از پرداخت مبالغ حق الزحمه ر صورت توافق مدير به اخذ مبالغ حق الزحمه بصورت اقساط در د-2-3

 10ماده  2-10شرايط عمومي پيمان و پيرو آن مطابق رديف  24ماده  "ب  "بند  3در سر رسيدهاي مقرر مطابق رديف 

 .اين شرايط خصوصي عمل خواهد شدم

 

 تعيين شرايط تغيير مقادير کار : 4اده م

تغيير در ابعاد ، اندازه ها يا مشخصات مندرج در نقشه هاي مصوب  در صورت درخواست کتبي صاحبکار مبني بر-1-4

پروانه ساختماني از سوي مرجع اصالح شهرداري مدير موظف است نسبت به ارسال گزارش تعطيلي کارگاه اقدام نموده و تا 

شرايط عمومي پيمان  20صدور پروانه از هرگونه عمليات ساختماني جلوگيري نمايد ، ضمناً مدت اين تعطيلي مطابق ماده 

  نمي تواند بيش از سه ماه باشد

در صورت عدم ارسال گزارش تعطيلي کارگاه از سوي مدير و بروز تخلف ساختماني ، جبران خسارات وارده به صاحبکار  :توجه 

 .در هنگام اخذ پايانکار به عهده مدير خواهد بود

بي مدير جهت تعطيلي کارگاه ، عمل صاحبکار نقض قرارداد ر صورت تخطي صاحبکار وعدم توجه وي به دستورات کتد-2-4

و اين شرايط خصوصي تلقي گرديده و مدير ضمن ارائه گزارش تخلف به  (13ماده  8مفاد رديف )، شرايط عمومي پيمان 
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بنمايد و سازمان نظام مهندسي و مرجع صدور پروانه مي تواند از سازمان نظام مهندسي درخواست لغو قرارداد مذکور را 

روز از گزارش مدير موضوع را بررسي کرده و در صورت اثبات موضوع رأي به فسخ  10سازمان نظام مهندسي نيز ظرف مدت 

با توجه به  :تبصره  . اين شرايط خصوصي عمل خواهد شد 10ماده  2-10قرارداد خواهد داد که پيرو آن مطابق مفاد بند

ي مرجع قانوني تعطيلي کار مي باشد در صورت ارائه گزارش تخلف مدير ، از اينکه معاونت شهرسازي و معماري شهردار

تاريخ ارائه گزارش کليه مسئوليت ها و خسارات وارده به پروژه بعهده صاحبکار بوده و مدير در اين خصوص مسئوليتي نخواهد 

 . داشت

درصد مقادير اوليه ، مدير  20، حداکثر تا (هپس از اخذ مجوزهاي الزم از مرجع صدورپروان)صورت تغيير مقادير کار در-3-4

شرايط عمومي پيمان بوده و مدت پيمان نيز به تناسب مقادير کار افزايش يافته  14ماده  2ملزم به ادامه کار مطابق بند 

  تغيير خواهد نمود

تمزد مدير مي : در صورت شروع عمليات سفت کاري همزمان با اجراي اسکلت، صاحب کار موظف به افزايش دس1تبصره

 باشد و مسئوليت اجراي سفت کاري بر عهده مدير خواهد بود.

 المدر مورد بند فوق ارائه گزارش نهايي معماري توسط ناظر معماري پروژه بر مبناي مدت اوليه پيمان تعيين و اع :2تبصره 

 .خواهد شد

صاحبکار موظف است هزينه هاي حق الزحمه ، ناشي درصد مقادير اوليه ،  20در صورت افزايش مقادير کار حداکثر تا -4-4

 .از افزايش مقادير قرارداد را به مدير پرداخت نمايد

درصد مقادير اوليه و توافق مدير به ادامه کار صاحبکار موظف به پرداخت حق  20ر صورت افزايش مقادير کار بيش از د-5-4

 .الزحمه مدير مطابق با تعرفه روز خواهد بود

)، ادامه اين قرارداد ذيصالحرصورت تغيير در سيستم سازه اي ، تعداد طبقات يا کاربري ساختمان (پس از تأييد مراجع د-6-4

در صورت عدم تمايل مدير به ادامه کار ، قرارداد  6-4و  5-4مرتبط با بندهاي  :تبصره  . منوط به توافق مدير مي باشد

 .دجديد به مرجع صدور پروانه اقدام نماي ذيصالحست نسبت به معرفي مدير خاتمه يافته تلقي گرديده و صاحبکار موظف ا
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 :تعيين شرايط تغيير مدت قرارداد : 5اده م

 :درصورت تحقق دوشرط زير ، مدت پيمان بعد از اتمام مدت اوليه که در قرارداد مذکور است ، قابل تمديد خواهد بود-5-1

نمايندگي مبني براخذ کار جديد توسط مدير و خارج نمودن کار مورد نظر از اجازه سازمان نظام مهندسي يا دفتر -1-1-5

 .سهميه تعداد کارهاي مدير

 :سري مدير توسط صاحبکار مطابق فرمول زيرالپرداخت هزينه هاي با-2-1-5

𝒙 کل پيمان
𝟏

مدت پيمان
1.25x =  حق الزحمه مدير به ازاء هر ماه ادامه پروژه 

 2مي باشد که پيرو آن صاحبکار موظف است حداکثر  (در دفترخانه)تاريخ شروع پيمان همان تاريخ امضاء قرارداد  :توجه 

بند ب ماده  1ماه از تاريخ امضاء قرارداد نسبت به اخذ پروانه ساختماني اقدام نمايد که در غير اينصورت مطابق مفاد رديف 

تلقي گرديده و صاحبکار موظف به پرداخت خسارت هاي وارده به مدير مطابق  شرايط عمومي پيمان قرارداد خاتمه يافته 24

 .اين شرايط خصوصي خواهد بود 10ماده  1-2-10مفاد رديف 

 

 :تعيين شرايط تعديل مبلغ قرارداد : 6ماده 

 توجه به انعقاد قرارداد بصورت پيمان مديريت حق الزحمه مدير در طول مدت قرارداد مشمول تعديل نخواهد بود با -1-6

 

 :تضمين مورد قبول صاحبکار ، براي تضمين پيش پرداخت وتنخواه گردان : 7ماده  

جهت تضمين مبلغ تنخواه گردان چنانچه مدير مطابق با مفاد قرارداد ، مديريت مالي و اداري صاحبکار را متقبل شده باشد 

 .برابر مبلغ تنخواه گردان به صورت مورد توافق طرفين مي باشد 20/1، موظف به ارائه ضمانت ، معادل 

 

تعيين زمانهاي الزم براي ارايه صورت وضعيت ها يا صورت هزينه ها و حسب مورد اسناد هزينه و مدارک  : 8ماده 

 :مثبته به صاحبکار
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مطابق با مفاد قرارداد ، مديريت مالي و اداري صاحبکار را متقبل شده باشد ، ظرف مدت سه روز از  چنانچه مدير-1-8

درخواست صاحبکار يا اتمام مبلغ تنخواه گردان ، موظف به ارائه صورت هزينه ها تا تاريخ مورد نظر بوده ودر مورد نحوه 

 .ايط خصوصي عمل خواهد شداين شر 17ماده  1-17پرداخت به پيمانکاران مطابق مفاد بند 

 

 :تعيين درصد جريمه تأخير غير مجاز : 9ماده 

ماه از تاريخ امضاي  2شرايط عمومي پيمان پس از گذشت مدت  24ماده  "ب  "بند  1نانچه صاحبکار مطابق رديف چ-1-9

قرارداد يا تاريخ اخطار مدير از طريق سازمان نظام مهندسي استان موفق به اخذ پروانه ساختماني و شروع عمليات اجرايي 

اين شرايط  10ماده  10-2-1خسارات وارده به مدير مطابق رديف  پروژه نگردد قرارداد از سوي مدير فسخ و جهت جبران

 .خصوصي عمل خواهد شد

 

 :تعيين خسارت عدم انجام تعهدات : 10ماده 

 موجبات ذکر با تواند مي قرارداد طرفين از يک هر و گرديده منفسخ قرارداد شود حاکم برقرارداد زير شرايط از هريک چنانچه

 نمايد. ابالغ را قرارداد فسخ ديگر، طرف به کتبي طور به قرارداد فسخ

شرايط عمومي پيمان به شرح ذيل عمل خواهد  26در صورت فسخ قرارداد از ناحيه صاحبکار مطابق بند الف ماده -1-10

  :شد

درصد از کل حق الزحمه  15مبلغ  (با تأييد مهندس ناظر هماهنگ کننده)صورتيکه پروژه شروع نشده باشد  در-1-1-10

 . مدير پرداخت و قرارداد وي فسخ ميگردد

در صورتيکه پروژه مورد نظر داراي پيشرفت فيزيکي باشد ، درصد پيشرفت فيزيکي پروژه با نظر مهندس ناظر -2-1-10

عادل درصد پيشرفت هماهنگ کننده يا درصورت نياز مهندس معرفي شده از سوي سازمان نظام مهندسي تعيين و مبلغي م

 .فيزيکي از کل مبلغ قرارداد به مدير پرداخت و قرارداد وي فسخ ميگردد

 شد. شرايط عمومي پيمان به شرح ذيل عمل خواهد 26در صورت فسخ قرارداد از ناحيه مدير مطابق بند ب ماده -2-10
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اشته باشد ، مدير مي تواند مبلغي معادل درصد د 5رصورتيکه پروژه شروع نشده باشد يا پيشرفت فيزيکي کمتر از د-1-2-10

 .درصد کل حق الزحمه را بعنوان خسارت عدم انجام تعهدات از سوي صاحبکار دريافت و قرارداد را فسخ نمايد 45

يا صاحب کار قبل از دريافت پروانه ساختماني  درصد داشته باشد 50تا  5در صورتيکه پيشرفت فيزيکي پروژه بين -2-2-10

درصد کل حق الزحمه را به تناسب پيشرفت فيزيکي  100تا  45، مدير مي تواند مبلغي معادل  ائي را آغار نمايدعمليات اجر

 .پروژه دريافت و قرارداد را فسخ نمايد

 رياليدر صورتيکه پروژه داراي پيشرفت فيزيکي -3-2-10

 . دام نمايددرصد باشد مدير مي تواند نسبت به اخذ کل حق الزحمه و فسخ قرارداد اق 50 

 

 :شرايط تعليق براي مدت بيش از سه ماه و همچنين بيشتر از يکبار : 11ماده 

چنانچه مطابق برنامه زمانبندي تفصيلي پيوست قرارداد تعليق موضوع پيمان به صالحديد مدير خللي در روند اتمام -1-11

اين  5درصورت افزايش مدت پيمان مطابق مفاد ماده پروژه وارد ننمايد ، مدير موافقت دارد که قرارداد ادامه يابد . ولي 

 د.شرايط خصوصي عمل خواهد ش

مدير مطابق با فرمول مالک موظف به پرداخت حق الزحمه شرايط عمومي پيمان  20طبق ماده در زمان تعليق اول -1-12

 زير بوده  که اين مبلغ بدل از اصل مبلغ مقطوع پيمان مي باشد:

کل پيمان ∗
𝟏

مدت پيمان
 حق الزحمه مدير به ازاء هر ماه ادامه پروژه =1.25*

  

 

 ع:تعيين درصد جايزه تسري : 12اده م

چنانچه مدير مديريت مالي و اداري صاحبکار را بر عهده داشته باشد از بابت تسريع در اجراي پروژه مبلغي به مدير -12-1

 .يا صاحبکار پرداخت نخواهد شد
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قراردا اجراي ساختمان به اتمام رسيده باشد صاحب  3چنانچه عمليات اجرائي پروژه قبل از اتمام قرارداد مطابق ماده  -2-12

 کار موظف است کل مبلغ قراردا را بصورت مقطوع پرداخت نمايد.

 .اين شرايط خصوصي نمي باشد 3در هر حال مفاد اين بند ناقض ماده  :توجه  

 

 :ر يک از طرفين قرارداد در مورد هزينه بيمهتعيين سهم ه : 13ماده 

 :صاحبکار متعهد به پرداخت هزينه بيمه هاي ذيل ميباشد-1-13

مبحث دوم مقررات ملي  3-15-1-7مطابق بند  (کيفيت وعيوب پنهان ساختمان)بيمه کيفيت اجراي ساختمان -1-1-13

  ساختمان باشد.

مشخصات زير که شرکت بيمه کننده و مفاد آن بايد مورد تأييد مدير بيمه مسئوليت ساختمان مشتمل بر حداقل -2-1-13

 :باشد

 .بيمه نمودن حداقل سه نفر کارکنان براي مدت قرارداد بصورت بي نام -الف

 انحداقل سقف خسارات جاني معادل ديه کامل در ماه حرام براي سه نفر بيمه شده بصورت همزم -ب

 ................................ريالحداقل سقف خسارات مالي معادل .... -ج

 حداقل سقف پرداخت هزينه هاي پزشکي معادل .......................................ريال -د

 الحاق کلوز بيمه مسئوليت مهندسين ناظر ساختمان -الحاق کلوز پرداخت خسارت بدون رأي دادگاه و -ه

  ريان ذيصالح()مجالحاق کلوز بيمه مسئوليت مدير ساختمان -ز

 الحاق کلوز فرانشيز صفر درصد  -ح

 الحاق کلوز پرداخت خسارات مربوط به مطالبات تأمين اجتماعي  -ط

  ..... الحاق کلوز مربوط به حوادث غير مترقبه اعم از آتش سوزي ، سيل ، زلزله ، سرقت و -ي

 الحاق کلوز پرداخت خسارت وارده به اشخاص ثالث  -ک

 الحاق کلوز مسئوليت پيمانکاران فرعي  -الحاق کلوز پرداخت ديه دوم م -ل



 

 امضای مدیر  امضای صاحب کار

 الحاق کلوز پرداخت خسارات ثالث مالي -ن

ر هر حال صاحبکار موظف به پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي مربوط به نگهبان ، افراد با قرارداد مدت دائم يا د-3-1-13

اه مي باشد و در صورت عدم تأمين بيمه مسئوليت در صورت بروز هرگونه مدت معين و يا روزمزد مشغول به کار در کارگ

 .حادثه مسئوليت ها بعهده صاحب کار خواهد بود

افرادي که جهت انجام عمليات ساختماني بصورت پيمانکار در پروژه با صاحبکار يا مدير قرارداشته باشند از موضوع  :تبصره 

 .بند فوق استثناء خواهند بود

صاحب کار موظف است در بيمه نامه مسئوليت در رديف ساير بيمه گزاران نام و نام خانوادگي و کد ملي  مدير را  -4-1-13

 اضافه نمايد.

 .مدير متعهد به پرداخت هزينه بيمه هاي ذيل ميباشد-13-2

ومسئوليت هاي  مدير متعهد به پرداخت هزينه هاي بيمه تامين اجتماعي سرپرست کارگاه معرفي شده خود بوده-1-2-13

قانوني ناشي از اشتغال سرپرست کارگاه در محل پروژه بعهده مدير خواهد بود ضمناً مسئوليت هاي ناشي از حوادث ، براي 

 د.تحت بيمه خواهد بو 13-1-2بند  "ز "شخص سرپرست کارگاه يا پرسنل مدير مطابق رديف 

 

 الف: تعيين افراد هيأت حل اخت : 14ماده 

شرايط عمومي پيمان عمل نموده و  27مدير و صاحبکار توافق دارند در صورت بروز اختالف نظر مطابق ماده طور کلي به 

موضوع به هيأت حل اختالف متشکل از يک نفر نماينده صاحبکار ، يک نفر نماينده مدير و يک نفر مهندس معرفي شده 

ظر هماهنگ کننده بدون داشتن حق رأي در هيأت سازمان نظام مهندسي ارجاع و درصورت تقاضاي هر يک از طرفين نا

 .حضور يافته و تصميمات هيأت حل اختالف با اکثريت دو رأي براي طرفين معتبر است

 

 :ها مي تواند به صورت غير کتبي صورت گيردابالغ تعيين مواردي که  : 15ماده 

گاه ثبت و درپايان کار روزانه به امضاي مدير و يا دستور کار بايد در دفترچه کارگاه موجود در کارابالغ ر گونه د-1-15
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  . صاحبکار برسد

در موارد خاص مانند تخلف ساختماني صاحبکار در نحوه ساخت و ساز و يا موارد منجر به خسارات مالي يا جاني بايد -2-15

به سازمان نظام مهندسي استان ، مرجع صدور پروانه ، اداره کار و  اطالعها يا تذکرات توسط مدير جهت  ابالغرونوشتي از 

 .ارسال گردد ذيصالحاموراجتماعي وساير مراجع 

مدير مي تواند جهت تسهيل در امور کارگاه  :يا دستورکار بصورت شفاهي مورد قبول نخواهد بود تبصره  ابالغهرگونه -3-15

 د.يا پيامک به سرپرست کارگاه خود ارجاع نماي دستورکارهاي الزم را از طريق پست الکترونيک

 

 :نحوه حفاظت از کارگاه ،تأسيسات زيربنايي و لوازم و مصالح موجود در کارگاه : 16اده م

قرارداد حفاظت از کارگاه و تأسيسات زيربنايي و لوازم و مصالح موجود در کارگاه  5ماده  13با توجه به مفاد رديف -1-16

 د.احبکار مي باشبعهده و به هزينه ص

 ه:نحوه انتخاب نيروي انساني ماهر مورد نياز کارگا : 17ماده 

شرايط عمومي پيمان بعهده مدير بوده  15ماده  12نيروي انساني مورد نياز کارگاه مطابق مفاد رديف يا تائيد أمين ت-1-17

 .مي باشد و طبق مفاد قرارداد پرداخت هزينه هاي مربوط به دستمزد ايشان بعهده صاحبکار

کليه افراد شاغل در کارگاه بايد داراي قرارداد اعم از قرارداد مدت دايم ، مدت معين ، روزمزد يا پيمانکاري باشند و -2-17

در صورت عقد قرارداد از سوي صاحبکار با ايشان قراردادهاي منعقده بايد به تأييد مدير برسند ، به هر حال مدير موظف 

 . فاقد قرارداد جلوگيري نمايد است از ادامه کار افراد

چنانچه صاحبکار نسبت به اخذ تأييديه قراردادهاي منعقده با افراد شاغل در پروژه از مدير اقدام ننمايد ، خالف مفاد -3-17

شرايط عمومي پيمان عمل نموده و در صورت اخطار کتبي مدير مسئوليت ناشي از اجراي ناصحيح پروژه و مسئوليت هاي 

 .شي از استخدام آنان بعهده صاحب کار خواهد بودقانوني نا

 

 :نحوه تجهيزکارگاه : 18ماده 
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صاحب کار توافق دارد با توجه به حضور روزانه مدير يا نماينده قانوني وي در کارگاه محل مناسبي را جهت انجام امور -1-18

مدير و پرداخت هزينه هاي آن مطابق مفاد  کارگاهي در اختيار وي قراردهد که نحوه تجهيز آن مطابق شرايط عمومي بعهده

 .قرارداد بعهده صاحبکار مي باشد

 

 :نحوه حضور مدير در کارگاه : 19ماده 

مدير متعهد به رعايت مفاد مبحث دوم مقررات ملي در خصوص حضور در کارگاه مي باشد ، که براي انجام اين امر =1-19

ره يک بخش الف و جدول شماره دو دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مي تواند نسبت به معرفي رئيس کارگاه مطابق تبص

 .مسکن و ساختمان اقدام نمايد

که از سوي سازمان نظام مهندسي  ذيصالحرجع کنترل حضور مدير يا نماينده وي درکارگاه ، بازرسان گروه مديران م-2-19

 (کارگاهي و مشاهدات ميدانيبا بررسي دفترچه هاي )استان تعيين مي گردند خواهند بود 

 ذيصالحبه استناد گزارش هاي ارسالي از سوي بازرسان گروه مديران  )در صورت تعدد تخلف مدير در اين خصوص -3-19

 .سازمان نظام مهندسي استان مطابق ضوابط با مدير متخلف برخورد خواهد نمود(

توسط مدير مي باشد که در صورت امتناع وي در اين صاحبکار متعهد به امضاي گزارش کار روزانه ، تهيه شده -19-4

خصوص مدير مي تواند تخلف صاحبکار را گزارش نموده و در صورت تکرار تخلف صاحبکار در اين خصوص درخواست بررسي 

 10ماده  2-10و فسخ پيمان از سوي سازمان نظام مهندسي استان را بنمايد که در صورت فسخ پيمان مطابق مفاد رديف 

 .شرايط خصوصي عمل خواهد شداين 

مرجع کنترل حضور ، دستورات کارگاهي و .... مدير خواهد بود که بايد بدون  تهيه شده در کارگاه فترچه کارگاه د-5-19

دفترچه کارگاه جزء اسناد و مدارک  :تبصره  . قلم خوردگي و در دونسخه توسط مدير تنظيم و به امضاء صاحب کار نيز برسد

 .ن بوده و مالک موظف به حفظ آن خواهد بودمنظم به پيما

 : اقامتگاه قانوني : 20ماده 

متگاه قانوني صاحب کار و مدير همان است که در قرارداد ذکر گرديده است ، در صورتيکه هر يک از طرفين محل قانوني اقا



 

 امضای مدیر  امضای صاحب کار

روز پيش از تاريخ تغيير به طرف ديگر و همچنين سازمان نظام  15خود را تغيير دهد ، بايد نشاني جديد خود را حداقل 

دهد و تا وقتي که نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است ، مکاتبات به نشاني قبلي ارسال و  اطالعمهندسي استان 

 . دريافت شده تلقي مي گردد


