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ه بکليف را يين تشرايط خصوصي اين قرارداد با توجه به مفادي از قرارداد و شرايط عمومي قرارداد که تع

 آن محول کرده عبارتند از :
 

 : مشخصات مصالح مصرفي ساختمان : 1 ماده

 ند .باشندارد ان استادر ساختمان بايد داراي نشمي باشند(  ي)که مشمول مقررات استاندارد اجباريمصرف کليه مصالح -1-1

 . مربوطه رسيده باشدبه تأييد مهندس طراح جديد مصالح امکان استفاده از  -2-1

موظف  يرمد) اشدبده يرس مديربا نوع کار در دست اجرا به تأييد مصالح مورد استفاده  مرغوبيت و تناسب مشخصات -3-1

ح مورد أييد مصالعدم ت الزم نسبت به تأييد يا يها ياست تاريخ ورود مصالح را در دفترچه کارگاه ثبت و پس از بررس

ن يدر ا يررات ملت مفاد مبحث پنجم مقيمکلف به رعا مدير ، ضمنًا نظردر قسمت دستور کار دفترچه اقدام نمايد

 ( .باشد يخصوص م

 بود . خواهد رصاحبکامربوطه به عهده  يشهاينه انجام آزمايش مصالح ، هزيبه آزما مديراز يدر صورت اعالم ن -4-1

د قابل دارد ندارنستانن نشان اياستاندارد بوده و همچن يست مقررات اجباريکه خارج از ل يتبصره : بند فوق در مورد مصالح

 اجرا خواهد بود .

 ان برسد .ساختم مديرد ييد به تأيبا يو استفاده مصالح موجود در کارگاه ساختمان يينحوه انبار کردن ، جابجا -5-1
 

 کار : يليتفص ي: برنامه زمانبند 2ماده 

 د .ينما اقدام پروژه (ي)جدول زمانبند يه برنامه زمانبنديقرارداد نسبت به ته يموظف است قبل از امضا مدير -1-2

اد مذکور وست قرارديپده و يرسقرارداد هر دو طرف  يبه امضاد يباقرارداد  يه شده هنگام امضايته يه زمانبندبرنام -2-2

 .باشد

 صوص :ن خير ادن قرارداد از برنامه مورد نظروگزارش تخلف ناظر هماهنگ کننده يرفک از طيهر  يدر صورت تخط -3-2

ماده  2-10ف يدررو آن مطابق يو پمان يپ يط عموميشرا 24بند " ب " ماده  4ف يمطابق رد صاحبکاردر مورد تخلف  -1-3-2

 عمل خواهد شد . يط خصوصين شرايا 10

ماده  -1-10ف يدررو آن مطابق يو پپيمان  يشرايط عموم 24بند "الف" ماده  1ف يمطابق رد،  مديردر مورد تخلف   -2-3-2

 .عمل خواهد شد  يط خصوصين شرايا 10
 

 :موضوع قرارداد  ين مراحل مختلف پرداختهايي: تع 3ماده 

 مديرموظف است در هنگام امضاي نقشه هاي نهايي توسط  ارصاحبکبا توجه به عقد قرارداد بصورت پيمان مديريت ،  -3-1

 نسبت به تسويه حساب با وي اقدام نمايد .

غ حق از پرداخت مبال صاحبکاربه اخذ مبالغ حق الزحمه بصورت اقساط در صورت تخطي  مديرق در صورت تواف -3-2

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

 اين شرايط خصوصي عمل خواهد شد .
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 : ر کارير مقادييط تغيشرا: تعيين  4ماده 

صوب م يمندرج در نقشه ها يا مشخصات اندازه ها ر در ابعاد ،ييبر تغ يمبن کارصاحب يکتبدر صورت درخواست  -4-1

 مرجع يز سوا يتمانکارگاه اقدام نموده و تا اصالح پروانه ساخ يليتعط ارسال گزارش موظف است نسبت به مدير يشهردار

مان يپ يط عموميراش 20مطابق ماده  يلين تعطي، ضمنًا مدت اد ينما يريجلوگ يات ساختمانيصدور پروانه از هرگونه عمل

 ش از سه ماه باشد . يتواند ب ينم

ه برات وارده و بروز تخلف ساختماني ، جبران خسامدير  ياز سوتعطيلي کارگاه ارسال گزارش : در صورت عدم توجه 

 خواهد بود . مديردر هنگام اخذ پايانکار به عهده  صاحبکار

نقض  صاحبکارکارگاه ، عمل  يليجهت تعط مدير يببه دستورات کت يعدم توجه وو صاحبکار يدر صورت تخط -4-2

ن ارائه گزارش ضم مديرده و يگرد يتلق يط خصوصين شرايو ا(  13ماده  8)مفاد رديف مان يپ يقرارداد ، شرايط عموم

 د مذکور رارارداقدرخواست لغو  يتواند از سازمان نظام مهندس يو مرجع صدور پروانه م يتخلف به سازمان نظام مهندس

ت اثبات موضوع کرده و در صور يموضوع را بررس مديرروز از گزارش  10ز ظرف مدت ين يو سازمان نظام مهندس ديبنما

  عمل خواهد شد . يط خصوصين شرايا 10ماده  2-10رو آن مطابق مفاد بنديکه پخواهد داد به فسخ قرارداد  يأر

رش ارائه گزا صورت باشد در يکار م يليتعط يمرجع قانون يشهردار يو معمار ينکه معاونت شهرسازيتبصره : با توجه به ا

ن يدر ا ديرمده و ت ها و خسارات وارده به پروژه بعهده صاحبکار بويه مسئوليخ ارائه گزارش کلي، از تار مديرتخلف 

 .  خواهد داشتن يتيخصوص مسئول

 ، ه ير اولياددرصد مق 20 حداکثر تا، نه( الزم از مرجع صدورپروا يپس از اخذ مجوزها)ر کار ير مقادييدر صورت تغ -4-3

ب مقادير کار افزايش يافته مدت پيمان نيز به تناسو بوده مان يپ يمومعط يشرا 14ماده  2به ادامه کار مطابق بند ملزم  مدير

 تغيير خواهد نمود .

م عيين و اعاله پيمان تپروژه بر مبناي مدت اولينهايي معماری توسط ناظر معماری گزارش ارائه تبصره : در مورد بند فوق 

 خواهد شد .  

 ي، ناشحمه هزينه هاي حق الزموظف است  صاحبکاراوليه ، درصد مقادير  20 اتحداکثر مقادير کار  شيافزادر صورت  -4-4

 . پرداخت نمايد مديرر قرارداد را به يش مقادياز افزا

ف به پرداخت موظ صاحبکاربه ادامه کار  مديردرصد مقادير اوليه و توافق  20 مقادير کار بيش از شيافزادر صورت  -4-5

 .مطابق با تعرفه روز خواهد بود  مديرحق الزحمه 

داد ن قراريامه ااد، يا کاربري ساختمان )پس از تأييد مراجع ذيصالح(طبقات داد ، تع يستم سازه اير در سييدرصورت تغ-4-6

 مي باشد . مديرمنوط به توافق 

 حبکارصاده و يگرد يافته تلقيقرارداد خاتمه ، به ادامه کار  مديرل يماتدر صورت عدم  6-4و  5-4 يبندهامرتبط با تبصره : 

 ذيصالح جديد به مرجع صدور پروانه اقدام نمايد .  مدير يموظف است نسبت به معرف
 

 :شرايط تغيير مدت قرارداد : تعيين  5ماده 

 واهد بود:د خيقابل تمدارداد مذکور است ، ه که در قرياتمام مدت اولبعد از مان يمدت پ، ر يدرصورت تحقق دوشرط ز -5-1
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ه ينظر از سهم موردو خارج نمودن کار  مديرد توسط يبراخذ کار جد يمبنيا دفتر نمايندگي  ين نظام مهندساجازه سازما -5-1-1     

 . مدير يتعداد کارها

 ر : يمطابق فرمول زتوسط صاحبکار  مدير يباالسر ينه هايرداخت هزپ -5-1-2     

1مان* يکل مبلغ پ

مدت پيمان
 ادامه پروژه هر ماهبه ازاء  مدير= حق الزحمه   

ماه  2ست حداکثر وظف ام صاحبکارمان همان تاريخ امضاء قرارداد )در دفترخانه( مي باشد که پيرو آن يتوجه : تاريخ شروع پ

 24ماده  بند ب 1ف ياد ردر اينصورت مطابق مفيد که در غياقدام نما يخ امضاء قرارداد نسبت به اخذ پروانه ساختمانياز تار

فاد مطابق م ديرمبه  وارده يموظف به پرداخت خسارت ها صاحبکارده و يگرد يمان قرارداد خاتمه يافته تلقيپ يط عموميشرا

 ط خصوصي خواهد بود .ياين شرا 10ماده  1-2-10رديف 
 

 :ل مبلغ قرارداد يط تعدين شراييتع:  6ماده 

 .خواهد بود نل يدر طول مدت قرارداد مشمول تعد مديرت حق الزحمه يريمان مدينعقاد قرارداد بصورت پابا توجه به  -6-1
 

 :تنخواه گردان ش پرداخت وين پيتضم ين مورد قبول صاحبکار ، برايتضم:  7ماده 

ه بلغ تنخوامن يصاحبکار را متقبل شده باشد جهت تضم يو ادار يت ماليريدممطابق با مفاد قرارداد ،  مديرچنانچه  -7-1

 . ن مي باشدصورت مورد توافق طرفيبه برابر مبلغ تنخواه گردان   20/1معادل ، موظف به ارائه ضمانت گردان ، 
 

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

 :مدارک مثبته به صاحبکار 

 سه روز از ديريت مالي و اداري صاحبکار را متقبل شده باشد ، ظرف مدتممطابق با مفاد قرارداد ،  مديرچنانچه  -8-1

وه در مورد نحور بوده موظف به ارائه صورت هزينه ها تا تاريخ مورد نظردان ، يا اتمام مبلغ تنخواه گدرخواست صاحبکار 

 .  ط خصوصي عمل خواهد شدين شرايا 17ماده  1-17مفاد بند پرداخت به پيمانکاران مطابق 
 

 ر مجاز :ير غيمه تأخيتعيين درصد جر:  9ماده 

 يخ امضايرماه از تا 2مدت گذشت مان پس از يپ يعمومط يشرا 24بند " ب " ماده  1ف ينانچه صاحبکار مطابق ردچ -9-1

 ييات اجرايشروع عمل و ياستان موفق به اخذ پروانه ساختمان يسازمان نظام مهندسق ياز طر مدير اخطارخ يا تاريقرارداد 

ط يشرا نيا 10اده م 1-2-10ف يردمطابق  مديرفسخ و جهت جبران خسارات وارده به  مدير يقرارداد از سونگردد پروژه 

 عمل خواهد شد . يخصوص
 

 تعيين خسارت عدم انجام تعهدات ::  10ماده 

ل عمل خواهد يمان به شرح ذيپ يط عموميراش 26مطابق بند الف ماده  صاحبکاره يدر صورت فسخ قرارداد از ناح -10-1

 شد:

 مديرزحمه درصد از کل حق ال 15د مهندس ناظر هماهنگ کننده( مبلغ ييکه پروژه شروع نشده باشد  )با تأير صورتد -10-1-1     

 گردد .يفسخ م يپرداخت و قرارداد و
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اظر هماهنگ پروژه با نظر مهندس ن يکيزيشرفت فيباشد ، درصد پ يکيزيشرفت فيپ يکه پروژه مورد نظر داراير صورتد -10-1-2     

ز کل مبلغ ا يکيزيشرفت فيمعادل درصد پ ين و مبلغييتع يسازمان نظام مهندس يشده از سو ياز مهندس معرفيا درصورت نيکننده 

  گردد .يفسخ م يپرداخت و قرارداد و مديرقرارداد به 

 پا برجا ديرمبا  ياستان جهت برخورد قانون يسازمان نظام مهندس يصاحبکار حقوق قانون يتبصره : درصورت فسخ قرارداد از سو

 خواهد بود .

 اهد شد :ل عمل خويمان به شرح ذيپ يط عموميشرا 26مطابق بند ب ماده  مديره يقرارداد از ناح در صورت فسخ -10-2  

 45معادل  يغتواند مبل يم مديردرصد داشته باشد ،  5کمتر از  يکيزيشرفت فيا پيکه پروژه شروع نشده باشد يرصورتد -10-2-1     

 .د يافت و قرارداد را فسخ نمايصاحبکار در يخسارت عدم انجام تعهدات از سودرصد کل حق الزحمه را بعنوان 

درصد کل  100تا  45معادل  يتواند مبلغ يم مديرباشد ، داشته درصد  50تا  5ن يپروژه ب يکيزيشرفت فيکه پير صورتد -10-2-2     

 د .ياافت و قرارداد را فسخ نميپروژه در يکيزيشرفت فيحق الزحمه را به تناسب پ

تواند نسبت به اخذ کل حق الزحمه و فسخ  يم مديرشد درصد با 50 يباال يکيزيشرفت فيپ يکه پروژه دارايدر صورت -10-2-3     

 د .يقرارداد اقدام نما

 ود.ه خواهد نمستفادتوجه : جهت تعيين درصد پيشرفت فيزيکي پروژه مهندس هماهنگ کننده از جداول پيوست اين قرارداد ا
 

 : کباريشتر از ين بيش از سه ماه و همچنيمدت ب يق برايط تعليشرا:  11ماده 

ر روند اتمام د يخلل مديرد يبه صالحدمان يپموضوع ق يوست قرارداد تعليپ يليتفص يزمانبندنانچه مطابق برنامه چ -11-1  

شرايط  اين 5ماده  مفادابق مان مطيمدت پش يدرصورت افزا ليو يابد .قرارداد ادامه موافقت دارد که  مديرد ، يپروژه وارد ننما

 خصوصي عمل خواهد شد .
 

 ع :يزه تسرين درصد جاييتع:  12ماده 

ا ي ديرمبه  يبلغپروژه م يع در اجراياحبکار را بر عهده داشته باشد از بابت تسرص يو ادار يت ماليريمد مديرچنانچه  -12-1 

 صاحبکار پرداخت نخواهد شد .

 يا توان مالب يميمستق که اتمام پروژه رابطهيپروژه را عهده دار باشد ، از آنجائ ييو اجرا يت فنيريفقط مد مديرچنانچه  -12-2

درصد  .........غ ال مبلکسيموافقت دارد در صورت اتمام قرارداد در مدت زمان کمتر از  مديرصاحبکار خواهد داشت ،  يو ادار

      معماریاظر دس نمهن ياز سو اده و در هنگام ارائه گزارش نهايي معماریف دياز کل حق الزحمه خود را به صاحبکار تخف

 د .يمبلغ مذکور را به صاحبکار مسترد نما (مدير يه تعداد کارهاي) و حذف کار مورد نظر از سهم

 باشد .  ينم يط خصوصين شرايا 3ن بند ناقض ماده ي: در هر حال مفاد ا توجه
 

 مه :ينه بين قرارداد در مورد هزياز طرفک يتعيين سهم هر :  13ماده 

 باشد :يل ميذ يمه هاينه  بيهد به پرداخت هزصاحبکار متع -13-1

 باشد . مديرد ييسال که مورد تأ 10به مدت وب پنهان ساختمان( يوعاجراي ساختمان )کيفيت ت يفيمه کيب -13-1-1         

 :باشد  مدير که شرکت بيمه کننده و مفاد آن بايد مورد تأييد ريحداقل مشخصات زت ساختمان مشتمل بر يمه مسئوليب -13-1-2         

 نام . يرداد بصورت بمدت قرا يمه نمودن حداقل سه نفر کارکنان برايب -الف            
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 مه شده بصورت همزمان .يسه نفر ب يه کامل در ماه حرام برايمعادل د يحداقل سقف خسارات جان -ب            

  ....................................ريال .معادل  يحداقل سقف خسارات مال -ج            

 يال ............رحداقل سقف پرداخت هزينه هاي پزشکي معادل ............................ -د            

 دادگاه  يالحاق کلوز پرداخت خسارت بدون رأ  -ه            

 ن ناظر ساختمان يت مهندسيمه مسئوليالحاق کلوز ب -و            

 ساختمان  مديرت يمه مسئوليالحاق کلوز ب -ز            

 ز صفر درصد يالحاق کلوز فرانش -ح            

  ين اجتماعيطالبات تأمالحاق کلوز پرداخت خسارات مربوط به م -ط            

 ..... و ، سرقتزلزله  ،ل ي، س ير مترقبه  اعم از آتش سوزيحوادث غالحاق کلوز مربوط به  -ي            

 لحاق کلوز پرداخت خسارت وارده به اشخاص ثالث ا -ک            

 داخت ديه دوم الحاق کلوز پر -ل            

 لحاق کلوز مسئوليت پيمانکاران فرعيا -م            

   يحاق کلوز پرداخت خسارات ثالث مالال -ن           

مدت  با قرارداد مدت دائم يامين اجتماعي مربوط به نگهبان ، افراد أر هر حال صاحبکار موظف به پرداخت حق بيمه تد -13-1-3         

ا هه مسئوليت گونه حادثدر صورت بروز هرمشغول به کار در کارگاه مي باشد و در صورت عدم تأمين بيمه مسئوليت و يا روزمزد معين 

 بعهده صاحب کار خواهد بود .

ز موضوع بند ته باشند ارارداشق مديربا صاحبکار يا  در پروژه تبصره : افرادي که جهت انجام عمليات ساختماني بصورت پيمانکار          

 فوق استثناء خواهند بود .

 ي ذيل ميباشد :متعهد به پرداخت هزينه  بيمه ها مدير -13-2

 يقانون ياهت يشده خود بوده ومسئول يسرپرست کارگاه معرف ين اجتماعيمه تاميب ينه هايمتعهد به پرداخت هز ديرم -13-2-1         

ص سرپرست شخ يراباز حوادث ،  يناش يت هايخواهد بود ضمنًا مسئول مديراز اشتغال سرپرست کارگاه در محل پروژه بعهده  يناش

 اهد بود .مه خويتحت ب 1-2-13ف " ز" بند يمطابق رد مديرا پرسنل يکارگاه 
 

 أت حل اختالف :يتعيين افراد ه:  14ماده 

ن عمل نموده مايپ يط عموميشرا 27توافق دارند در صورت بروز اختالف نظر مطابق ماده  و صاحبکار مدير يبطور کل -14-1  

شده  يندس معرفک نفر مهيو  مديرنده يک نفر نماينده صاحبکار ، يک نفر نمايت حل اختالف متشکل از يأو موضوع به ه

أت حضور يدر ه ين ناظر هماهنگ کننده بدون داشتن حق رأيک از طرفيهر  يارجاع و درصورت تقاضا يسازمان نظام مهندس

 ن معتبر است . يطرف يبرا يت دو رأيمات هيأت حل اختالف با اکثريافته و تصمي
 

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

و  مدير ه به امضايغ يا دستور کار بايد در دفترچه کارگاه موجود در کارگاه ثبت و درپايان کار روزانهر گونه ابال -15-1  

 صاحبکار برسد .
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  يا جاني يا موارد منجر به خسارات ماليدر نحوه ساخت و ساز و  صاحبکارساختماني مانند تخلف  در موارد خاص-15-2  

ه کار و انه ، اداردور پرو، مرجع صاستان  يجهت اطالع به سازمان نظام مهندس مديرا تذکرات توسط ياز ابالغ ها  يد رونوشتيبا

 ارسال گردد .صالح ير مراجع ذيوسا ياموراجتماع

 هي مورد قبول نخواهد بود هرگونه ابالغ يا دستورکار بصورت شفا -15-3  

 به سرپرست امکيپ ايک يالزم را از طريق پست الکترون يمي تواند جهت تسهيل در امور کارگاه دستورکارها مديرتبصره : 

 د .يکارگاه خود ارجاع نما
 

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

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

 مي باشد . صاحبکارو به هزينه  بعهده 
 

 از کارگاه :يماهر مورد ن يانسان يروينحوه انتخاب ن:  17ماده 

بوده و طبق مفاد  مديرمان بعهده يپ يط عموميشرا 15ماده  12ف ياز کارگاه مطابق مفاد رديمورد ن يانسان يروين نيتأم17-1  

 باشد . يشان بعهده صاحبکار ميمربوط به دستمزد ا ينه هايقرارداد پرداخت هز

و در باشند  يرمانکايا پين ، روزمزد يمع م ، مدتيز قرارداد مدت داقرارداد اعم ا يد دارايه افراد شاغل در کارگاه بايکل -17-2  

ت از موظف اس ديرمر حال برسند ، به ه مديرد ييد به تأيمنعقده با يشان قراردادهايبا ا صاحبکار يصورت عقد قرارداد از سو

 د .ينما يريادامه کار افراد فاقد قرارداد جلوگ

فاد مد ، خالف يااقدام ننم مديراز اغل در پروژه شبا افراد منعقده  يقراردادهايه ديينسبت به اخذ تأ صاحبکارچنانچه  -17-3  

ت هاي مسئولي مسئوليت ناشي از اجراي ناصحيح پروژه و مديرنموده و در صورت اخطار کتبي مان عمل يپ يط عموميشرا

 قانوني ناشي از استخدام آنان بعهده صاحب کار خواهد بود .
 

 نحوه تجهيزکارگاه ::  18ماده 

 ا جهت انجامريا نماينده قانوني وي در کارگاه محل مناسبي  مديرانه کار توافق دارد با توجه به حضور روز صاحب-18-1  

ق مفاد اي آن مطابينه هو پرداخت هز مديرامور کارگاهي در اختيار وي قراردهد که نحوه تجهيز آن مطابق شرايط عمومي بعهده 

 قرارداد بعهده صاحبکار مي باشد .
 

 ارگاه :در ک مديرحضور نحوه :  19ماده 

ن امر ياانجام  ي، که برا ارگاه مي باشدکرعايت مفاد مبحث دوم مقررات ملي در خصوص حضور در متعهد به  مدير -19-1  

ندگان عاليت سازفمطابق تبصره يک بخش الف و جدول شماره دو دستورالعمل نحوه کارگاه رئيس  ينسبت به معرفتواند  يم

 د .ياقدام نمامسکن و ساختمان 

 يم مهندسسازمان نظا يصالح که از سويان ذمديرگروه  اندرکارگاه ، بازرس ينده ويا نماي مدير حضورمرجع کنترل  -19-2  

 ( .و مشاهدات ميداني يکارگاه يدفترچه ها يگردند خواهند بود )با بررس ين ميياستان تع
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صالح يذ انمديربازرسان گروه  ياز سو يالارس ين خصوص ) به استناد گزارش هايدر ا مديردر صورت تعدد تخلف  -19-3  

 . متخلف برخورد خواهد نمود  مديرمطابق ضوابط با استان  ي( سازمان نظام مهندس

ن ير اد يرت امتناع وباشد که در صو يم مديره شده توسط يگزارش کار روزانه ، ته يمتعهد به امضا صاحبکار -19-4  

واست ن خصوص درخيدر ا صاحبکاررا گزارش نموده و در صورت تکرار تخلف  صاحبکارتواند تخلف  يم مديرخصوص 

 10ماده  2-10ف ردي ق مفادان نظام مهندسي استان را بنمايد که در صورت فسخ پيمان مطابسازم يمان از سويو فسخ پ يبررس

 اين شرايط خصوصي عمل خواهد شد .

 مدير....  و، دستورات کارگاهي حضور اه ارائه شده توسط سازمان نظام مهندسي استان مرجع کنترل دفترچه کارگ -19-5  

 . تنظيم و به امضاء صاحب کار نيز برسد مديرخواهد بود که بايد بدون قلم خوردگي و در دونسخه توسط 

 . تبصره : دفترچه کارگاه جزء اسناد و مدارک منظم به پيمان بوده و مالک موظف به حفظ آن خواهد بود
 

 : ياقامتگاه قانون:  20ماده 

ن محل يطرف ک ازيکه هر يده است ، در صورتيهمان است که در قرارداد ذکر گرد مديرصاحب کار و  يانونقاقامتگاه  -20-1 

و همچنين سازمان نظام  رگير به طرف دييخ تغيش از تاريروز پ 15د خود را حداقل يجد يد نشاني، بار دهد ييخود را تغ يقانون

افت يردارسال و  يقبل ينگر اعالم نشده است ، مکاتبات به نشايد به طرف ديجد يکه نشان ياطالع دهد و تا وقتمهندسي استان 

 گردد .  يم يشده تلق

 

 

 

 

 مدير/ مدير مضايا                                                                            صاحبکار امضاي


