
 

1 

 

 خدمات نظافت و جمع آوري و دفن بهداشتي زباله هاي شهري شهر بافقخالصه مناقصه 
 گونگي ارائه پيشنهادها چ 1-1 

 برنامه زمانبندي  1-3-1

 شنهاديپ يدرخواست برا يزمانبند: 1جدول

ف
دي
ر

 

 تاريخ فعاليت

 33/40/99مورخ  شنبهدوروز  مهلت دريافت اسناد از امور قراردادهاي شهرداري نآخري 1

 30/40/99مورخ  شنبهسه روز  آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت 2

 32/40/99مورخ  شنبهچهارروز   بازگشايي پاكتها 3
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 (03232420200: تلفن تماس واحد امور قراردادها)  .مراجعه نمايند شهرداري بافقشرکت کنندگان می بايست جهت دريافت اوراق مناقصه به ( الف

آمده استت را نهايتتات تتا آوتر وقتت اداري تتاريخی کته در        پيشنهاد دهندگان بايستی اسناد شرکت در مناقصه که شرح آن در قسمت چارچوب پيشنهادات همين بخش ( ب

در ضمن پيشنهادها بايستی مهتر  . ارسال نمايند 7581521888: کدپستی -شهرداري بافق -ميدان امام حسين -بافققيد شده به آدرس ( 1جدول )برنامه زمانبندي مناقصه 

 .و موم شده باشند و نبايد بصورت بسته هاي باز ارائه شوند

 :بايست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده و در چهار پاكت الف ، ب ، ج و د به شرح ذيل ارائه گردد كليه اسناد مناقصه مي

 :قرارداده شود عبارتند از ( الف)مدارک و اسنادي كه بايد در پاكت ( 1

  ت در مناقصهنامه شرک رونوشت و اصل ضمانت( الف

شعبه بافق به نام شهرداري  تجارتبانك  20240052200بايست يا به صورت واريز نقد به حساب  می باشدکه می ريال 3.100.000.000مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 

 .باشد يا اوراق مشارکت نامه بانكی بافق و يا به صورت ضمانت

 :ه شود عبارتند از قرارداد( ب)مدارک و اسنادي كه بايد در پاكت ( 3

شايان ذکر است که موضوع . رونوشت مصدق اساسنامه و تصوير آگهی آورين تغييرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالی و تعهدآور( الف

 .اساسنامه ضرورتات بايد با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد

 با کارکرد سال هاي گذشتهتائيديه از اداره کار در رابطه (  ب

آن که جهت حصول اطمينان از آگاهی پيشنهاد دهنده به امضاء و مهر در ذيل شرايط وصوصی و  قرارداد تيپ امضاء شده شهرداري بافق، دعوتنامه شرکت در مناقصه( ج

 ممهور شده است ها

 سهکليه اسناد مربوط به ارزيابی پيشنهادات مطابق با پيوست ( د

 .به بعد داراي اعتبار می باشد 07/04/55گواهی رضايت از تاريخ . ايت از شهرداري بافق بابت انجام فعاليت هاي گذشتهگواهی رض( ه

 مقاديرقيمت و برگ پيشنهاد قيمت به همراه جدول آناليز : شامل( ج)پاكت ( 3

ت پيشنهاد دهنده، آدرس کامل پستی، تلفتن و فتاکش شترکت پيشتنهاد دهنتده،      پاکت الف و ب و ج می باشد که بايد بر روي آن نوع مناقصه، نام شرک: پاكت د شامل( 0

 .تاريخ تهيه والک و مهر شده تحويل دبير وانه گردد

 .  بعهده پيمانكار می باشد و قرارداديکليه کسورات قانونی  -3

زمان تحويل قطعی دريافت تا درصد مبلغ پيشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پيمانكار تضمين بانكی  10هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  -2

از صورتحساب ماهيانه پيمانكار کسر می گردد و پش از پايان قرارداد به پيمانكار در مبلغ قرارداد تحت عنوان سپرده حسن انجام کار بصورت نقدي % 10می دارد و معادل 

 . مسترد وواهد شد. کار و ارايه مفاصاحساب  صورت عدم وجود نقص در

 .هزينه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه وواهد بود -1
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 :هاي كارفرماي شرح  نياز مند 2-1 

 .نيروي كاري بر اساس حجم قرارداد را در اختيار داشته باشدنفر  68پيمانکار موظف است حداقل  -1

 .باشدو تاييد ناظر با هماهنگی ناظر اوراج و بكارگيري هر نيرو بايد : 1تبصره 

حداقل دستمزد دو برابر معادل  به ازاي هر نفر کارگر تامين نشده ،پيمانكار را کارفرما  چنانچه پرسنل موجود پيمانكار به تعداد الزم  تامين نگردد:  2بصره ت

 .نمايدمی کارفرما در صورت تكرار اقدام به فسخ قرارداد  ومی گردد و از صورت وضعيت پيمانكار کسر  نمايدمی تعيين شده توسط شوراي عالی کار،جريمه 

تعداد نيروي ذکر شده هيچگونه مسئوليتی از پيمانكار نمی کاهد و در صورتی که براي انجام نظافت ستط  شتهر بته نيتروي بيشتتري نيتاز باشتد        : 3تبصره

 .ت آن پرداوت نمی گرددمانكار بايستی آن را تامين نمايد و هيچگونه هزينه اضافه اي بابپي

ضمنا سنوات كاري نيرو در پرداختت  و  مالک محاسبه هزينه هاي حقوق و دستمزد پرسنلي كاركنان براساس ضوابط اداره كار مي باشد -3

 . طرح طبقه بندي الزامي مي باشد حقوق لحاظ گردد و

به کتارگران ارائته   و فيش حقوقی را ماهانه پرينت ليست حضور و غياب  نسبت به تهيه يك دستگاه حضور و غياب اقدام نمايد و موظف استپيمانكار ( 8-1

، تعطيل کاري ها و شبكاري ها اعمتال گتردد و در صتورت    ها ، اضافه کاريو کارکرد تاييد شده توسط دستگاه نظارت حضور و غياب نمايد و براساس ليست

ريال از صورت وضعيت پيمانكار کستر متی گتردد و در صتورت      2.000.000نفر مبلغ به کارگران به ازاي هر و فيش حقوقی عدم ارائه ليست حضور و غياب 

پيمانكار بته نفتك کارفرمتا ضتبط متی گتردد و       و حسن انجام کار تكرار، قرارداد به صورت يكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 

  .پيمانكار حق هيچگونه اعتراضی را نخواهد داشت

ورت شكايت کارگر از پيمانكار به مراجك قانونی به جهت عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و يا عدم پرداوت پايه ستنوات يتا عتدم پرداوتت     در ص( 8-2

م تعهتدات  حقوق و مزايا و غيره و محكوم شدن پيمانكار از سوي مراجك قانونی، قرارداد به صورت يكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامته حستن انجتا   

 .گونه اعتراضی را نخواهد داشت و کارفرما در اين مورد هيچگونه مسئوليتی نخواهد داشتپيمانكار به نفك کارفرما ضبط می گردد و پيمانكار حق هيچ

ستاعت   کته ايتن   براي نيروهاي تحت امر درنظر بگيردروز تعطيل کاري  344و حداقل ساعت اضافه کاري  4300پيمانكار موظف است ماهانه حداقل ( 8-3

در صورت عتدم  . ماهانه براساس مقدارکارکرد نيروها و تاييد ناظر بايد پرداوت گردد و پيمانكار در قيمت پيشنهادي لحاظ نمايدو تعطيل کاري اضافه کاري 

 .پيمانكار به نفك شهرداري کسر وواهد شديت از صورت وضعو حداقل تعطيل کاري اضافه کاري  حداقل پرداوت

و تعتداد آتتش   نفتر   5نفر و تعداد کارگران شتب کتار    21و تعداد کارگران روز کار  نفر 3 نفر و تعدادراننده هاي شب کار 20ي روزکار ه هاتعداد رانند( 8-2

 .می باشدنفر  3نشانان 

دستگاه نظارت اقتدام نمايتد و    به( به پيوست قرارداد ) مشخصات کارگراناز تاريخ عقد قرارداد، نسبت به ارائه ليست  پشروز  12پيمانكار می بايست ( 8-8

 .ددر صورت عدم تاييد توسط دستگاه نظارت، پيمانكار می بايست مطابق نظر دستگاه نظارت و قوانين و مقررات نسبت به اصالح ليست اقدام نماي

 .نمايد هاناظر تحويل نيروريال بن کاال بابت مراسم واص با هماهنگی  1.000.000به ازاي هر نفر مبلغ  پيمانكار موظف است ساليانه( 8-7

ريتال پرداوتت    2.200.000مبلتغ  به طتور متوستط   پيمانكار موظف است به هر کداميك از فرزندان ممتاز درسی پرسنل با هماهنگی دستگاه نظارت ( 8-5

 .    ريال در قيمت پيشنهادي وود لحاظ نمايد 80.000.000نمايد و مجموعات مبلغ کل 

% 20از هزينه هاي بيمه به عهده پيمانكتار و  %  20کارگران اقدام نمايد ضمنا  ( بيمه ايران)نسبت به پرداوت بيمه تكميلی  پيمانكارموظف می باشد( 8-10

ريال جهت بيمه تكميلی کارگران در قيمت پيشنهادي درنظر بگيرد کته در صتورت    50.000.000پيمانكار ماهانه مبلغ . باقيمانده به عهده پرسنل می باشد

نوع بيمه تمكيلی و شرکت بيمه کننده و ستقف  . اضافه يا کسر می گردد 2/1با اعمال ضريب  کاهش، با نظر دستگاه نظارت به نسبت به مبلغ فوق افزايش يا

 .تعهدات آن از طرف دستگاه نظارت اعالم می گردد
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انجام (  1400سال ) آن بخشی از قرارداد که در سال بعد تعديل به  ،موکول شود(  1400سال ) در صورتی که انجام بخشی از قرارداد به سال بعد ( 8-11 

ماعی می باشد و کارفرما صرفا تبراساس افزايش اعالم شده توسط اداره کار، رفاه و امور اج 1400پرداوت حقوق کارگران در سال و تعلق می گيرد  می گيرد

 . پرداوت می نمايد 2/1با اعمال ضريب را  1400 هرگونه افزايش اعالم شده توسط اداره کار، رفاه و امور اجتماعی در سال

رفرما پيمانكار موظف است جهت انجام امور مالی اين قرارداد، نسبت به ايجاد حساب بانكی مشترک با کارفرما در بانك عامل معرفی شده از سوي کا (8-12

 .اقدام نمايد

بصورت يكسره با توجه به مقتضتيات زمتان و   ( آالت و نيروها  ماشين) در صورت نياز کارفرما و اعالم دستگاه نظارت در وصوص انجام ودمات قرارداد  -3

در غيراينصتورت شتهرداري   . مكان پيمانكار ملزم است که اقدام نموده و در زمينه تامين غذا براي پرسنل ودمات موضوع قرارداد به هزينه وود اقتدام کنتد  

  .کسر می گردد درصد جريمه از صورت وضعيت پيمانكار 12اقدام و هزينه آن را به اضافه 

مورد قبول کار فرمتا   که هر کدام مجهز به يك دستگاه تلفن همراه بوده و(حداقل دو نفر)پيمانكار بايد قبل از شروع عمليات ،اشخاص واجد صالحيتی  -4

د و عمليات نمحل مشخص شده حاضر باشد در اوقات کار در يراسات با دو نفر سرکارگر.معرفی نمايد به کارفرما  در روز و شب سرکارگرد کتبات بعنوان نباشمی 

هرنوع اوطار و ابالغ که مربوط به اجراي عمليات باشد و از طرف کارفرمتا و يتا نتاظر    . نماينده پيمانكار به انجام برسانندتحت سرپرستی و نظارت را اجرائی 

 (کاري آناليز قرارداد می باشند اين دو نفر جزو تيم )  .بشود،در حكم ابالغ به پيمانكار وواهد بود سرکارگران مقيم به 

نماينتده  . کتبات بعنوان نماينتده وتود معرفتی نمايتد     صالحيتی را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد پيمانكار بايد قبل از شروع عمليات، شخص واجد -2

و روزانه در آغاز و پايتان   رستی و نظارت او انجام شودباشد و عمليات اجرايی تحت سرپ در کارگاه حاضر ،بصورت شبانه روز ،پيمانكار رأسات بايد در اوقات کار

پيمانكتار بته منظتور اجتراي عمليتات و      . وقت اداري به دستگاه نظارت مراجعه و نسبت به رفك نواقص و پيگيري مشكالت گزارش شده و موجود اقدام نمايد

 هر نوع اوطتار . ت وضعيت ها اوتيارات کافی به نماينده وود وواهد داددريافت دستورات و برنامه هاي کاري از دستگاه نظارت و همچنين براي تنظيم صور

اين نفر ) . وواهد بود و ابالغ که مربوط به اجراي عمليات باشد و از طرف دستگاه نظارت و يا نماينده آن به نماينده پيمانكار بشود در حكم ابالغ به پيمانكار

 (جزو تيم کاري آناليز قرارداد نمی باشند 

جهتت   جليقته شتبرنک کتارگري    ماسك، 24 دستكش،جفت 24 دو جفت کفش، پيمانكار متعهد است نسبت به تحويل حداقل سالی دو دست لباس، -1

 .کارگران اقدام نمايد به رگران شب کارکا

بعهده پيمانكار ، پيمان عمصال  و ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز براي انجام عمليات موضو تجهيز کامل کارگاه و تامين کليه لوازم ابزار و لباس کار، -8

 .است

ت به تحويل به بکارگران و نظاير آن را رعايت نموده و نس کارهت ابزارپيمانكار مكلف است کليه استانداردهاي تعيين شده ،توسط دستگاه نظارت ج :1تبصره

ريتال   1.000.000در غير اينصتورت بتراي هتر نوبتت مبلتغ       .موقك لوازم ايمنی و ابزار کار به کارگران اقدام و ايشان را موظف به استفاده منظم از آنها نمايد

 .بصورت جريمه از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد

مورد استفاده ماشين آالت کليه ، پرسنل و کارگاه نسبت به بيمه رانندگی به عهده پيمانكار بوده و پيمانكار موظف است  و رعايت مقررات راهنمايی :2صره تب

کليه حوادث و مسئوليت هاي آن برعهده پيمانكار می باشد و قرارداد در غير اينصورت  نمايد اقدامبينی نشده  پيش  قبال حوادث و سوان دردر اين قرارداد، 

 .نفك کارفرما ضبط می گردد از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار پيمانكار به

ننمايد، کارفرما می تواند نسبت به بيمه کردن ماشين آالت وتود   بيمهکه کارفرما در اوتيارش قرارداده است را در صورتی که پيمانكار ماشين آالتی : تبصره

 .درصد باالسري از صورت پيمانكار کسر نمايد 30اقدام نمايد و هزينه آن را با 

متعهد است به منظور مراجعات پرسنلی عوامل وود و همچنين انجام مذاکرات و هماهنگی ناظرين و عوامل وود با کارفرما نسبت به پيمانكار موظف و  -7
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ريال به عنوان جريمه از صتورت وضتعيت ماهانته پيمانكتار      20.000.000ين دفتر کار در شهر اقدام نمايد و در صورت عدم راه اندازي دفتر، ماهانه مبلغ تام 

 .می گردد کسر

ضمانتنامه معتبر بانكی معتادل   با ارايهشهرداري متعلق به مخصوص حمل زباله (فرم دار)استاندارد  آالت ماشين زباله ازحمل پيمانكار می تواند جهت  -5

تهيته ماشتين    هبت  بايد نسبت ،آنها نباشداز  استفاده قادر به  ،پيمانكار بعلت ورابی ماشين آالت مذکورضمنات چنانچه  .استفاده نمايدريال  2.000.000.000

ريال بصورت جريمه از صورت وضعيت پيمانكتار   3.000.000نه مبلغ در صورت عدم جايگزين روزا .نمايدجهت انجام مفاد پيمان  اقدام  مورد نياز وودآالت 

 .کسر می گردد

مناسبی براي بقيه ماشين آالت وود در  کشده و پيمانكار موظف است پارکين محل پارکينك شهرداري پارکدر از سوي کارفرما ی ماشين آالت تحويل -10

بتا نظتر    داري در دو شيفت کاري ندارد و در صورت استفاده از ماشين آالت کارفرما در دوشيفتت شهرضمنات پيمانكار حق استفاده از ماشين آال. نظر بگيرد 

 .پيمانكار کسر می گرددريال بصورت جريمه از صورت وضعيت  3.000.000به ازاي هر بار مبلغ  دستگاه نظارت

و  (همراه با راننتده ) دستگاه کاميون بنز واور يكد نسبت به تهيه پيمانكار موظف است عالوه برتجهيزات که از طرف کارفرما در اوتيار او قرارمی گير  -11

اقتدام نمايتد و همچنتين يتك دستتگاه نيستان        نيز جهت حمل نخاله و واکهاي اضافی ايستتگاه هتاي زبالته    (همراه با راننده) دستگاه نيسان کمپرسی يك

ساعته در اوتيار کارفرما قترار   24بصورت ( بدون راننده)58مدل حداقل 402جهت واحد اجرائيات و يك دستگاه پژو( بدون راننده)58کمپرسی مدل حداقل

 .برعهده پيمانكار می باشد... ماشين آالت شامل تعميرات، سووت، الستيك و  زينهه و دهد

 اجاره نامه محضري يكساله باشد به نام شرکت يا بايستیوودروهاي فوق سند  :1تبصره

 .ريال از صورت وضعيت پيمانكار کسر می گردد 3.000.000يد دستگاه هاي ديگر از طرف ناظر روزانه مبلغ در صورت نداشتن يا عدم تاي :2تبصره

 .الت پيمانكار در پارکينک می باشدآ تنظيم و امضاء قرارداد منوط به مستقر شدن ماشين :3تبصره

 .ننده ها جزو تيم کاري نمی باشندتامين راننده ماشين آالت فوق الذکر برعهده پيمانكار می باشد و اين را: 4تبصره

قبتل از عقتد    ريال 2.000.000.000مبلغ اوتيار پيمانكار قرار وواهد داد و در ازاي آن ضمانت نامه بانكی به ذيل را درکارفرما وسايط و ابزار مشروحه  -12

ا و ماشين آالت و تاييد آن توسط دستگاه نظارت به پيمانكار عودت قرارداد از پيمانكار دريافت می نمايد که در پايان قرارداد در صورت سالم بودن دستگاه ه

 .داده می شود

 (شب)اننده ردستگاه بدون  1بنز مخصوص حمل زباله                        -1

 (روز)اننده ردستگاه بدون  1بنز مخصوص حمل زباله                        -2

 (روز)دستگاه  بدون راننده   1     ايويكو مخصوص حمل زباله               -3

 (شب)دستگاه بدون راننده  1رنو مخصوص حمل زباله                        -4

 (شب)دستگاه بدون راننده 1يك دستكاه مان حمل زباله                    -2

 طبق صورت جلسه تحويلتعداد گاري مخصوص حمل زباله                   -1
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 خدمات نظافت و جمع آوري و دفن بهداشتي زباله هاي شهري شهر بافقخالصه مناقصه 
 نحوه ارزيابي پيشنهادها: 2پيوست 

 1 دولج

 امتيازکسب شده سقف امتياز ارزيابی مالک رديف

  40 سوابق کاري واجرايی 1   

  20 توان تجهيزاتی 2   

  20 توان مديريتی  3   

  20 تاييديه مالی 4

  100 جمك          

 

 بدون ارائه اسناد هيچ گونه امتيازي منظورنمی گردد    -

بت به ارائه مستندات الزم وکافی اقدام وپش ازمهروامضاء به همراه اسناد پيمانكارموظف است براساس معيارهاي ارزيابی جدول فوق نس -

 .مناقصه درپاکت الف عودت نمايد

الزم به ذکراست درصورت عدم ارائه مدارک ومستندات کارفرما دررديا تاييد صالحيت پيمانكار مختارمی باشد ومناقصه گرحق هيچگونه 

 اعتراضی رانخواهدداشت

 امتياز 24(:قيمت پيشنهادي)جبول جهت بازنمودن پاكت حداقل امتياز قابل ق -
 

 (امتياز  04)  سوابق كاري:الف        

همراه با رضايت نامه از )، انجام گرفته است محاسبه می گردد 1355ماه سال  تيرماهتا  1353ر براي حداکثر پنج کار مشابه که از سال امتياز سابقه کا

الزم به ذکر است که ارائه قراردادهاي مربوطه به هر کار بايستی  .ئه نگردد، قرارداد مورد لحاظ قرار نگرفته و امتياز نداردو چنانچه رضايت نامه ارا( کارفرما

 .ضميمه مدرک بوده و شرکت کننده در مناقصه نسبت به تكميل جدول زير اقدام نمايد

 سوابق كاري: 3جدول 

 امتياز کل تعداد پروژه امتياز قرارداد رديف

   11 با حداقل مبلغ قرارداد بيست ميليارد ريال مرتبطه ازاي انجام هر پروژه ب 1

   12 با حداقل مبلغ قرارداد ده ميليارد ريال تا بيست ميليارد ريال  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  2

   5 يال با حداقل مبلغ قرارداد پنج ميليارد ريال تا ده ميليارد ر مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  3

   8 با حداقل مبلغ قرارداد دو ميليارد ريال تا پنج ميليارد ريال مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  4

   14 قرارداد پنج ميليارد ريالهر با حداقل مبلغ  غير مرتبطپروژه  دوبه ازاي انجام  2

  جمع امتياز
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 خدمات نظافت و جمع آوري و دفن بهداشتي زباله هاي شهري شهر بافقخالصه مناقصه 
 

 توان تجهيزاتي: 3جدول

 امتيازکسب شده سقف امتياز نوع وسيله رديف
  12 واور کاميون بنزستگاه ددو  1

  7 عدد نيسان کمپرسی دو 2

  20               جمك کل
 

 (يا اجاره وط محضري سند.)محاسبه می گردد درصورتی که ماشين آالت درتملك شرکت باشند سقف امتياز -

 (اجاره وط بنگاهی.)محاسبه می گردد نصف امتياز درصورتيكه ماشين آالت دراجاره شرکت باشند -

 اجاره نامه محضري يك ساله الزامی است  مالكيت يا سند ائه تصويرار -

 .باشدبه باال  50و نيسان کمپرسی مدل ه باال ب 82 مدل واور -

 توان مديريتي: 0جدول

 امتيازکسب شده سقف امتياز تعداد تحصيالت رديف

  1 1 (ليسانش مالی يا بازرگانی ) مدير مالی  1
  1 1 کارشناس  2

  7 2 فوق ديپلم 

  20 جمك امتياز       
 

داراي ستابقه پرداوتت    يا و(مده باشدآمشروط به اينكه قبل ازانتشار آگاهی به عضويت هيئت مديره در) هيئت مديره بوده کادرمديريتی بايستی عضو:تبصره

ضمن ارتباط کاري  در ربوط به حق بيمه الزامی است وارائه مدارک م باشد محل موضوع قرارداد در بواسطه کار يا و حداقل يكسال حق بيمه توسط پيمانكار

 .پيمانكار قطك شده باشد انها با

 (امتياز  34)توان مالي  :2جدول

 امتياز : شود مي تعيين گذشته متوسط گردش مالي سه سال براساس پيمانکاران ابي توان مالييارز رديف

 20 ميليارد ريال 10گردش مالی حداقل  1

 18 ميليارد ريال 10ميليارد ريال تا  7قل گردش مالی حدا 2

 14 ميليارد ريال 7ميليارد ريال تا  2گردش مالی حداقل  3

 10 ميليارد ريال 2ميليارد ريال تا  3گردش مالی حداقل  

  :امتياز كسب شده

مورد نظر رسيده است را ارائه نمايد كه شركت خود را كه به تاييديه بانك  96و  99، 98پيمانکار بايستي گردش مالي حساب سالهاي : تبصره

 . در صورت عدم ارائه، امتيازي تعلق نمي گيرد

 

 

 


