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ن ن ما هن شخيص ن نییآ
كارانن حقوقي  صالحيتن پيمان

 

 

ن  ن ن ن 9314ن ماهن ن ن ن ن ن ن ن آبان

 

  

 

 

 معاونتن فنين ن ن ن -ن ن ن مجرین طرحن ساماهنن اهین نوينن آبيارین 

ن گروهن فناورین ون طرحهاین نوينن آبيارین 
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 كليات :  فصل اول

( 3)و اشخاص موضوع مااده  (2)موضوع ماده مقررات مندرج در این آیین نامه منحصر به طرحهای  -1ماده 

 . می باشد

رود که برای کاار   مقررات مندرج در این آیین نامه ، برای تشخیص صالحیت پیمانکارانی به کار می -2ماده 

 : در طرحها و پروژه های زیر گواهینامه دریافت می کنند

 . تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تامین شده باشد -الف 

طرحهایی که تامین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تساهیالت دولیای    -ب 

 . داشیه باشد

 : مقررات این آیین نامه منحصر به تشخیص صالحیت پیمانکاران زیر است -3ماده 

 . شخاص حقوقی ایرانی که قصد کار در ایران دارندا -الف 

 . اشخاص حقوقی خارجی که قصد کار در ایران دارند -ب 

 . اشخاص حقوقی ایرانی که برای کار در کشورهای خارجی نیاز به تضمین یا تسهیالت دولیی دارند -پ 

  : اصطالحات به کار رفیه در این آیین نامه به شرح زیر می باشد -4ماده 

 . منظور از دفیر در این آیین نامه،دفیر توسعه سامانه های نوین آبیاری می باشد:  دفیر -لف ا

عددی که بیانگر تخصص و تجربه، توان مالی و نیایج ارزشیابی های دوره ای در انجام :  امییاز صالحیت -ب 

 . تعیین می گردد( 9)براساس ماده ( 1)خدمات می باشد که از رابطه 

 :  پیمانکار حقوقی - پ

که پس از ثبت در اداره ثبت شرکیها و مالکییهای صانعیی و یاا در اداره ثبات اساناد و      شرکت پیمانکاری

 . امالک، با داشین شرایط الزم ، گواهینامه صالحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد

 :  دارایی ثابت - ت

ن ، اسیهالک انباشیه ، سارمایه گاراریهای بدناد    اموال ، ماشین آالت و تجهیزات ، زمین وساخیما سرمایه ،

حساابها و اساناد دریاافینی و تجااری ،     )های بدناد مادت    دریافینی(در شرکیهای فرعی و وابسیه)مدت 
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حا  اخیاراع، عالیا      سرقفدی ، ،(ها دریافینی از مدیران و شرکیهای وابسیه و عضو گروه و سایر دریافینی

 . ی آتی تجاری و مخارج انیقالی به دوره ها

 :  دارایی های جاری - ث

هاا و   موجودی نقد، سرمایه گراری در سهام و واوراق بهادار غیر از سرمایه گراریهای بدند مدت و دریافینی

 . های مواد و کاال  موجودی

 :  سرمایه شرکت - ج

مجموع آورده نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شارکیها و مالکییهاای صانعیی و    

 . اداره ثبت و اسناد و امالک اظهار و ثبت شده باشد

 :  شرکت ایرانی -چ

 . هر شرکیی که در ایران ثبت و اقامیگاه آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود

 :  شرکت خارجی -ح

که بیواند به وسیده شعبه  شرکیی که اقامیگاه آن در خارج از کشور جمهوری اسالمی ایران بوده و برای این

یا نماینده خود به امور تجاری یا صنعیی در ایران مبادرت نماید باید در ممدکت اصدی خود شارکت قاانونی   

 . ثبت رسیده باشد شناخیه شده و شعبه یا نمایندگی آن در اداره ثبت شرکیها در تهران به

 : کارکنان - خ

براساس قانون کار و قاانون تاامین اجیمااعی یاا     )مسیخدمینی که قرارداد کار آنها مشمول بیمه کارکنان 

 . سال قبل از درخواست گواهینامه پرداخت شده باشد یكباشد و ح  بیمه های آنها از ( اسیخدام کشوری 

 :  کارهای انجام شده - د

 .  که تحویل موقت شده باشد زمینه آبیاریفیه در کارهای پایان یا

 :  گواهینامه صالحیت پیمانکاری -ذ

دفیر توسعه سامانه های شرایط الزم از سوی  در صورت داشین و مدرکی که براساس مقررات این آیین نامه

این آیین نامه  ترتیبات مقرر در طب برای فعالیت پیمانکاری در چارچوب این آیین نامه صادر و  نوین آبیاری

 . اصالح و تمدید می گردد

 : موضوع شرکت -ر
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با رشیه های درخواسیی در  مطاب هایی که در اساسنامه شرکت تعیین و انجام خدمات پیمانکاری ،  فعالیت

 . آن لحاظ و شرکت بر اساس آن تشکیل شده است

 انواع پيمانکاران :  فصل دوم

 : به شرح زیر طبقه بندی می شوند( پایه )برحسب توان  3پیمانکاران موضوع ماده  – 5ماده 

 :  نوع اول -الف 

سه  الشرکه یا سهام آنها میعد  به اشخاص  %(111)صددرصد ایرانی که  بخش خصوصیپیمانکاران حقوقی 

 . حقیقی ایرانی باشد

 :  نوع دوم -ب 

هاا،   مالکیت سه  الشرکه یا سهام آنهاا میعدا  باه دولات ، شاهرداری      %( 111)صددرصد پیمانکارانی که 

 . مومی و عام المنفعه باشدموسسات یا نهادها و ارگانهای انقالب اسالمی یا دیگر موسسات ع

 . گردندشوند، نوع دوم محسوب می  شرکیهای دولیی که با اجازه قانون تشکیل می: تبصره

 : نوع سوم -پ

 . گروه های مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند،نوع سوم محسوب می شوند

سهام آنها میعدا  باه اشاخاص حقیقای و حقاوقی ناوع اول       %( 111)شرکت هایی که صد در صد: 1تبصره 

 . باشد،نوع یك محسوب می شوند

ها، نهادها و موسسات عمومی  های دولیی ، شهرداری سازمان نظیر دولت ،)سایر اشخاص حقوقی :  2تبصره 

 . ن آیین نامه پیمانکار محسوب نمی شونداز نظر ای...( غیر دولیی ، موسسات خیریه و موقوفات و 

  باشد  این آئین نامه مربوط به پیمانکاری روشهای نوین آبیاری می (3)پیمانکاران موضوع ماده  -6ماده 

تعریف رشیه های جدید، تغییر در حوزۀ تعریف رشیه ها و تطبی  زیررشیه ها با رشیه های اصادی،  : تبصره

  .بر عهدۀ دفیر می باشد

پایه  از بزرگ به کوچك از نظر توان و ظرفیت به پیمانکاران با توجه به معیارهای صالحیت در پنج  – 7ماده 

 : شرح زیر رتبه بندی می شوند

 پیمانکاران پایه یك  –الف 

http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF_(100%25)
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF_(100_%25)
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_(3)%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA_(%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87)%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87:_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%DB%80_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%80_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87:_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%DB%80_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%80_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.
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 پیمانکاران پایه دو  –ب 

 پیمانکاران پایه سه  –پ 

 پیمانکاران پایه چهار  –ت 

 پیمانکاران پایه پنج  –ث 

 تشخيص صالحيت  –فصل سوم 

 :  معیارهای تشخیص صالحیت پیمانکاران عبارت است از – 8ماده 

 ارزشیابی  –الف 

 تخصص و تجربه  –ب 

 بازدید کارشناسان دفیر –ج 

 : محاسبه و تعیین می گردد( 1)براساس رابطه ( S)امییاز صالحیت  – 9ماده 

      S = Ce * E:  (1)رابطه 

Ce  = ضریب ارزشیابی 

E = امییاز تخصص و تجربه 

 مجاری از ساوی  عددی است که براساس ضوابط دسیورالعمل ارزشایابی  (  ce)ضریب ارزشیابی  – 11ماده 

 . می گردد تعیین  توسعه سامانه های نوین آبیاریطرح 

 :محاسبه و تعیین می گردد( 2)براساس رابطه ( E)امییاز تخصص و تجربه  -11ماده 

 

 : (2)رابطه 

  

 

http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Salahiyat-e.JPG
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 امییاز مدیران و کارکنان= 

  

 امییاز کارهای انجام شده = 

 

 امییاز تداوم فعالیت پیمانکار = 

 

 

 . محاسبه و تعیین می گردد( 3)براساس رابطه ( EP)امییاز مدیران و کارکنان  – 12ماده 

 

 (:3)رابطه 

 

 امییاز تحصیالت = 

  11و برای کارکنان  21ضریب تجربه برای هیئت مدیره و مدیرعامل = 

 تجربه سنواتی = 

n = تعداد کارکنان 

 

 

http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Salahiyat-ep.JPG
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Salahiyat-ew.JPG
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Salahiyat-ec.JPG
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Salahiyat-ep2.JPG
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Salahiyat-mi.JPG
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Salahiyat-hi.JPG
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Salahiyat-fi.JPG
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 : از جدول زیر محاسبه می گردد  –الف 

  رشیه غیر مرتبط  رشیه مرتبط  رشیه زمینه  سطح تحصیالت

 - 75 151  فوق دیپد 

 81 125 251  کارشناسی

 91 135 275  کارشناسی ارشد

 111 151 311  دکیری

 . می باشد 15حداکثر و مسیند به اسناد بیمه  مدت فعالیت در رشیه مربوطه ، –ب 

مدارک اشخاص خارجی از سوی . امییاز تحصیالت به اسیناد مدارک آموزشی معیبر تصدی  می گردد –پ 

 نهادهای صاحب صالحیت در وزارت عدوم، تحقیقات و فناوری 

برای مدیرعامل و حداقل دو سوم اعضای هیئت ( حداقل لیسانس )دارا بودن تحصیالت دانشگاهی  –ت 

 . امییاز هریك از مدیران و کارکنان تنها در یك شرکت لحاظ خواهد شد.ها الزامی است مدیره شرکت

های  روشمرتبط و غیر مرتبط در رشیه پیمانکاری  ،فهرست رشیه های دانشگاهی به تفکیك زمینه  -ث

تعیین زمینه و ارتباط دیگر رشیه هایی که نام آنها در . آمده است( 1)در پیوست شماره نوین آبیاری 

بنا به  نیامده است و یا تغییر در محیوای رشیه های دانشگاهی و ایجاد رشیه های جدید ،( 1)پیوست 

و تصویب کمییه فنی  هبردیمعاونت برنامه ریزی و نظارت راپیشنهاد دفیر امور مشاوران و پیمانکاران 

 . فهرست مرکور اصالح می گردد ، تشخیص صالحیت

گرشیه براساس سطح کار انجام شده که توسط  های در سال( Ew)امییاز کارهای انجام شده  -13ماده 

 ده به ازاء هر  و گردد مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اسیان تائید می

 . امییاز محاسبه می گردد یكهکیار 

براساس دوره تداوم فعالیت پیمانکاری به عنوان ( Ec)امییاز تجربه و تداوم فعالیت پیمانکار  – 14ماده 

 . محاسبه و تعیین می گردد( 4)نسبیی از کارهای انجام شده براساس رابطه 

 : (4)رابطه 

EC = 0/00 * i * EW 

i= می باشد 15و حداکثر  دفیر تشخیص صالحیت گردیده استاز سوی تعداد سالهایی که پیمانکار.   

  در ضمن بازدید کارشناسان از طرحهای شرکت می تواند امییازی محسوب گردد

http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Salahiyat-mi.JPG
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Salahiyat-fi.JPG
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 :شرایط اخیصاصی برای دریافت گواهینامه پیمانکاری روشهای نوین آبیاری به شرح جدول زیر خواهد بود -15ماده 

 روشهاي نوين آبياري شرايط اختصاصي براي دريافت گواهينامه پيمانکاري

 پایه

حداکثرمساحت 

ساالنه به 

 (هکیار)

حداکثر 

مساحت هر 

 (هکیار)پروژه 

تعداد کار مجاز 

به صورت ه  

 )*(زمان

حداقل امییاز 

مدیران و 

 (EP)کارکنان 

حداقل امییاز 

کارهای انجام شده 

 (Ew)( هکیار)

حداقل سابقه 

پیمانکاری در زمینه 

آبیاری تحت فشار 

 (سال)

حداقل امییاز تجربه 

و تداوم فعالیت 

 (Ec)پیمانکار 

حداقل امییاز 

تخصص و 

 (E)تجربه 

 6151 151 15 1111 5111 3 811 4111 یك
 3821 61 11 611 3161 3 511 2511 دو
 2115 15 6 251 1841 3 311 1511 سه
 1128 3 3 111 1125 3 151 811 چهار
 495 1 1 1 495 2 51 411 پنج

 
 
 

 :جدول فوق باید داراي شرایط زیر باشند براي كسب هر پایه ، عالوه بر كسب حداقل امتیاز آورده شده در شركت ها 
 ي روش هاي آبیاري تحت فشارداراي گواهي قبولي در آزمون طراحي و اجرا و كارشناس در رشته زمینه  داشتن حداقل یك -0

 (سال سابقه در زمینه كاري مرتبط 3و داراي  یك نفر با سطح تحصیالت كارشناس و یا باالتر در رشته زمینه و عضو هیات مدیره) پنج  پایه -2

 رتبط و عضو هیات مدیرهیك نفر با سطح تحصیالت كارشناس و یا باالتر در رشته م+یك نفر با سطح تحصیالت كارشناس و یا باالتر در رشته زمینه و عضو هیئت مدیره )چهار پایه -3

 یك نفر با سطح تحصیالت كارشناس و یا باالتر دررشته مرتبط وعضو هیات مدیره+ دو نفر با سطح تحصیالت كارشناس و یا باالتر در رشته زمینه و عضو هیات مدیره ) سه پایه -9

 دو نفر با سطح تحصیالت كارشناس و یا باالتردر رشته مرتبط و عضو هیات مدیره+ رهدو نفر با سطح تحصیالت كارشناس و یا باالتر در رشته زمینه و عضو هیات مدی)دو  پایه -6

 سه نفر با سطح تحصیالت كارشناس و یا باالتر در رشته مرتبط و عضو هیات مدیره+ سه نفر با سطح تحصیالت كارشناس و یا باالتر در رشته زمینه و عضو هیات مدیره ) پایه یك -5

آئین نامه تشخیص  09و 03 ، 02، 00بر اساس مواد ( E)و امتیاز تخصص و تجربه ( Ec)؛ امتیاز تجربه و تداوم فعالیت پیمانكار( Ew)؛كارهاي انجام شده ( Ep)كاركنان محاسبه امتیاز مدیران و 

 .انجام مي گیرد ( براي روش هاي نوین آبیاري ) پیمانكاران حقوقي  صالحیت

 . پروژه افزایش یابد 6هكتار مي تواند تا  01براي پروژه هاي كمتر از تعداد كار مجاز به صورت هم زمان )*( 
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 مقرراتضوابط و:  فصل چهارم

پیمانکاران موضوع این آیین نامه برای احراز صالحیت باید حداقل یك کارشناس آبیاری که  – 16ماده  

 باشند  اراد قبول شده باشد  تحت فشار های آبیاریسیسی  در آزمون طراحی و اجرای 

 تبصره کدیه افراد امییاز آور نبایسیی در هیچ شرکیی فعالیت نداشیه باشند

 : پیمانکاران موضوع این آیین نامه برای احراز صالحیت باید واجد شرایط عمومی زیر باشند – 17ماده 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ( 141)و ( 49)های مقرر در اصول  نداشین ممنوعیت –الف 

ت نداشین ممنوعیت مقرر در قانون راجع به منع مداخده وزرا و نمایندگان مجدس و کارمندان دول –ب 

  1337در معامالت دولیی و کشوری مصوب 

 نداشین محرومیت یا محکومیت موثر در کارهای پیمانکاری  –پ 

 دارا بودن صالحیت و امییازهای الزم براساس این آیین نامه  –ت 

 . و ضوابط ارزشیابی پیمانکاران( 24)نداشین ممنوعیت از اعطای صالحیت به شرح مندرج در ماده  –ث 

های مورد نیاز برای دریافت گواهینامه پیمانکاری  شرایط اخیصاصی ، تعیین کننده حداقل – 18ماده 

 . ارائه شده است  15ماده شرایط اخیصاصی دریافت گواهینامه پیمانکاری برای هر پایه در .است

در صورتی که اطالعات تنظی  شده برای تشخیص صالحیت نادرست و یا اسناد ارایه شده  – 19ماده 

بی و جعدی باشد، شرکت و مدیران آن به تشخیص دفیر از یك تا سه سال از تشخیص صالحیت تقد

 . محروم می گردند

 . می باشد دفیرتجدید نظر در محرومیت یاد شده ، بر عهده :  تبصره

برای دریافت پایه برای شرکت هایی که کدیه افراد امییاز آور اعیبار گواهینامه های پیمانکاری  – 21ماده 

و طب  اصول و خواهد بود   سالیکو در غیر این صورت   سال دوعضو هیات مدیره باشند ، مورد نظر 

 . به هنگام می گردد مقررات این آیین نامه ، با رعایت ضوابط دسیورالعمل ارزشیابی ،

 
 

http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.peymankar.com/mediawiki/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84


11 (013-49-516)-  

 

 

 ارسال فرمایید    com.gmail@gfvtna  لطفا نظرات خود را به ایمیل 

 

 

 

 (1)پيوست شماره 

 فهرست رشته هاي دانشگاهي به تفکيک زمينه ، مرتبط و غير مرتبط در رشته پيمانکاري روش هاي نوين آبياري
 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت رشیه شیه تحصیدیر

 زمینه آبیاری و زهکشی –تاسیسات آبیاری  –آب و خاک  –مهندسی زراعی –آبیاری 

مکانیزاسیون   –خاکشناسی  –آب شناسی  –آبخیز داری  –ماشین آالت کشاورزی  –باغبانی  –زراعت  –کشاورزی عمومی 

 اقیصاد کشاورزی –عمران آب -زراعی باغی 
 مرتبط

 -تاسیسات  –برق  –مکانیك  -مهندسی فضای سبز  -هواشناسی    –نقشه برداری  –عمران  –سازه  –راه و ساخیمان 

 محیط زیست

 

 

 غیر مرتبط


