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  A=K( 5.P+Q):ارسش هعاهالتي گزٍّْاي ساذتواًي در هحدٍدُ قاًًَي ضْز اسفزايي .1

توؿيٖ قسٟ ، اضظـ ٗؼبٗالتي ١ط ٗتط ٗطثغ ظيطثٜب (  4ٝ   3ٝ  2ٝ  1) ثطاؾبؼ ٗٞاكوت قٞضاي ٗحتطٕ اؾالٗي ق٢ط ، اؾلطايٚ ث٠ چ٢بض ُٜٗو٠ 

 :ُط٢١ٝبي ؾبذت٘بٛي زض ٗحسٝزٟ هبٛٞٛي ق٢ط ث٠ قطح خسّٝ شيْ ٗهٞة ٝ اػالٕ ٗي ُطزز

 قإٕ٘ي ضٜر اسفرائجدًٗ ارزش ّعاّالتي ىرٜٗٛاي ساختْإي در ّحدٗدٙ 

 «ًٔي٠ اضهبٕ ث٠ ضيبّ»                                                                                                                                          

ق
زي

ض
 

 ٛٞع ُطٟٝ

 ؾبذت٘بٛي

  1397ٗهٞة ؾبّ  ُٜٗو٠

 ١ط ٗتط ٗطثغ

  1398ٗهٞة ؾبّ 

 ٗطثغ ١ط ٗتط

 375636 310530 زٝ ُٜٗو٠ ت٘بٕ آخطي  1

 426116 353430 زُٜٝٗو٠  ٛي٠٘ اؾٌٔت كٔعي يب ثتٞٛي 2

 657360 547800 زُٜٝٗو٠  ت٘بٕ اؾٌٔت كٔعي يب ثتٞٛي 3

 276912 230760 ؾ٠ُٜٗو٠  ت٘بٕ آخطي 4

 415140 345950 ؾ٠ُٜٗو٠  ٛي٠٘ اؾٌٔت كٔعي يب ثتٞٛي  5

 501600 418000 ؾ٠ ُٜٗو٠ ثتٞٛيت٘بٕ اؾٌٔت كٔعي يب  6

 207240 172700 چ٢بضُٜٗو٠  ت٘بٕ آخطي 7

 277200 231000 چ٢بضُٜٗو٠  ٛي٠٘ اؾٌٔت كٔعي يب ثتٞٛي  8

 345840 288200 چ٢بضُٜٗو٠  ت٘بٕ اؾٌٔت كٔعي يب ثتٞٛي  9

 120120 100100 4ٝ  3ٝ  2ُٜٗو٠  چٞثي  10

 242220 201850 4ٝ  3ٝ 2ُٜٗو٠  ايطاٛيت  11

 715440 596200 يي ُٜٗو٠ ت٘بٕ آخطي 12

 864864 720720 ييُٜٗو٠  ٛي٠٘ اؾٌٔت كٔعي  يب ثتٞٛي  13

 1037520 864600 ييُٜٗو٠  ت٘بٕ اؾٌٔت كٔعي يب ثتٞٛي  14

ثبيؿتي ثطاؾبؼ ظٗبٙ ؾبذت ثطاي ثٜب١بيي ٠ً ثسٝٙ پطٝا٠ٛ احساث قسٟ ٝ زض ً٘يؿيٞٙ ٗبزٟ نس خطي٠٘ قسٟ اٛس ػالٟٝ ثط زضيبكت خطي٠٘ : 1تثصرٙ 

 .ظٗبٙ نسٝضپطٝا٠ٛ ٝنّٞ ُطزز ؾبيط ػٞاضيبت ٝ ث٢بي ذسٗبت نسٝض پطٝا٠ٛ ؾبذت٘بٛي ٛيع ثطاؾبؼ تؼطك٠ ٗهٞة

=A اضظـ ٗؼبٗالتي ُطٟٝ ١بي ؾبذت٘بٛي 

=Qّٝاضهبٕ خس 

K  3;   ييُٜٗو٠ K                2;زُٜٝٗو٠                 K  1.5;سهُٜٗو٠   K            1;چهارمنطقه 
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 تْاي ذدهات حول ٍ ًقل ّوگاًي .2

                     ... تامسي،تامسي تَفٖي،ٗإت تار، ّيٖي ت٘س ٗ)جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات حٌْ ٗ ٕقٌ ْٛيإي  

 (ًٔي٠ اضهبٕ ث٠ ضيبّ ٗي ثبقس)                                                                                                                                                                                            

 1398ل هصَب  سا 1397هصَب  سال  ضزح ذدهات رديف

 379500 316.250 (ؾبٓيب٠ٛ)ًئٞٗتط 20ث٢بي ذسٗبت نسٝض پطٝا٠ٛ تبًؿيطاٛي اظ ٗبٌٓيٚ تبًؿي ػ٘ٞٗي ٝ ٗؿبكطثط١بي قرهي ظيط 1

 201300 167.750 ًئٞٗتط 20ث٢بي ذسٗبت نسٝض پطٝا٠ٛ ث٢طٟ ثطزاضي تبًؿي  ػ٘ٞٗي ٝ ٗؿبكطثطي قرهي ظيط  2

 330000 274.450 (ؾبٓيب٠ٛ)اظ ٗبٌٓيٚ تبًؿي ث٢بي ذسٗبت ت٘سيس پطٝا٠ٛ تبًؿيطاٛي  3

 25100 20.900 (ٗب١يب٠ٛ)ث٢بي ذسٗبت تأذيط زض ت٘سيس پطٝا٠ٛ تبًؿيطاٛي ث٠ اظاي ١طٗبٟ  4

 355000 295.240 (ؾبٓيب٠ٛ)ث٢بي ذسٗبت نسٝض ٝ ذسٗبت پطٝا٠ٛ تبًؿي تٔلٜي ٝ ثي ؾيٖ اظ ٗبٌٓيٚ  5

 11400 94.490 تبًؿي تٔلٜي ث٠ زيِطي ث٢بي ذسٗبت خبثدبيي ٝ اٛتوبّ اظ يي آغاٛؽ 6

 278000 231.880 ث٢بي ذسٗبت ت٘سيس پطٝا٠ٛ تبًؿي تٔلٜي ٝ ثي ؾيٖ اظ ٗبٌٓيٚ ؾبٓيب٠ٛ 7

 145500 121.110 ث٢بي ذسٗبت  ت٘سيس پطٝا٠ٛ ث٢طٟ ثطزاضي تبًؿي تٔلٜي ٝ ثيؿيٖ اظ ٗبٌٓيٚ  8

 12650 10.516 (ٗب١يب٠ٛ)ؾيٖ اظ ٗبٌٓيٚ ث٢بي ذسٗبت تأذيط زض ت٘سيس پطٝا٠ٛ تبًؿي تٔلٜي ٝ ثي  9

 582000 484.880 (ؾبٓيب٠ٛ)ث٢بي ذسٗبت نسٝض پطٝا٠ٛ ٗيٜي ثٞؼ ٝاحس اظ ٗبٌٓيٚ  10

 564300 470.250 (ؾبٓيب٠ٛ)ث٢بي ذسٗبت ت٘سيس پطٝا٠ٛ ٗيٜي ثٞؼ ٝاحس اظ ٗبٌٓيٚ  11

 38000 31.680 (ٗب١يب٠ٛ)ث٢بي ذسٗبت تأذيط زض ت٘سيس پطٝا٠ٛ ٗيٜي ثٞؼ ٝاحس 12

 201000 167.530 ؾبٓيب٠ٛ( قطًتي)ث٢بي ذسٗبت نسٝض پطٝا٠ٛ ٗيٜي ثٞؼ ضاٛي  13

 126500 105.160 ؾبٓيب٠ٛ( قطًتي)ث٢بي ذسٗبت ت٘سيس پطٝا٠ٛ ٗيٜي ثٞؼ ضاٛي  14

 26500 21.780 ؾبٓيب٠ٛ( قطًتي)ث٢بي ذسٗبت تأذيط زض ت٘سيس پطٝا٠ٛ ٗيٜي ثٞؾطاٛي  15

 253000 210.837 ؾبٓيب٠ٛ( ٛيؿبٙ ، ٝاٛت ٗعزا ٝ پيٌبٙ)پطٝا٠ٛ حْ٘ ثبض ث٢بي ذسٗبت نسٝض  16

 202500 168.630 ؾبٓيب٠ٛ( ٛيؿبٙ ، ٝاٛت ٗعزا ٝ پيٌبٙ)ث٢بي ذسٗبت  ت٘سيس پطٝا٠ٛ حْ٘ ثبض  17

 20500 16.907 ٗب١يب٠ٛ( ٛيؿبٙ ٝاٛت، ٗعزا ٝپيٌبٙ )ث٢بي ذسٗبت تأذيط زض ت٘سيس پطٝا٠ٛ حْ٘ ثبض  18

 1012000 843.326 (يٌؿبّ تحهئي)ذسٗبت نسٝض ٗدٞظ ؾطٝيؽ ٗساضؼ ٝيػٟ ٗيٜي ثٞؼ، ًبضٝاٙ ٝ ٗيسّ ثبؼث٢بي  19
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 303500 252.890 ًبضٝاٙ -ث٢بي ذسٗبت نسٝض ٗدٞظ ؾطٝيؽ ٗساضؼ ٝيػٟ ٝٙ 20

 253000 210.837 ث٢بي ذسٗبت نسٝض ٗدٞظ ؾطٝيؽ ٗساضؼ ٝيػٟ ذٞزض١ٝبي ٗساضؼ 21

 5060000 4.216.630 پطٝا٠ٛ كؼبٓيت قطًت ١بي حْ٘ ٝٛوْ ثبض ٝٗؿبكط زضٝٙ ق٢طي ث٢بي ذسٗبت نسٝض ذسٗبت 22

 1511400 1.259.500 ث٢بي ذسٗبت ت٘سيس پطٝا٠ٛ كؼبٓيت قطًت ١بي حْ٘ ٝٛوْ ثبض ٝٗؿبكط زضٝٙ ق٢طي ثسٝٙ ؾيٖ 23

 1584000 1.320.000 ث٢بي ذسٗبت ت٘سيس پطٝا٠ٛ كؼبٓيت قطًت ١بي حْ٘ ٝٛوْ ثبض ٝٗؿبكط زضٝٙ ق٢طي ثب ؾيٖ 24

 25200 21.010 (ٗب١يب٠ٛ)ث٢بي ذسٗبت  تأذيط زض ت٘سيس پطٝا٠ٛ كؼبٓيت قطًت ١بي حْ٘ ٝٛوْ ثبض ٝٗؿبكط زضٝٙ ق٢طي  25

 252500 210.320 (ؾبٓيب٠ٛ)ث٢بي ذسٗبت نسٝض پطٝا٠ٛ تبًؿيطاٛي ٝيػٟ ضاٜٛسُبٙ  26

 202500 168.630 (ؾبٓيب٠ٛ)ث٢بي ذسٗبت ت٘سيس پطٝا٠ٛ تبًؿيطاٛي ٝيػٟ ضاٜٛسُبٙ  27

 25200 21.010 (ٗب١يب٠ٛ)ث٢بي ذسٗبت تأذيط زض ت٘سيس پطٝا٠ٛ تبًؿيطاٛي ٝيػٟ ضاٜٛسُبٙ  28

 هي٘ت ذطيس% 2     هي٘ت ذطيس% 2     ث٢بي ذسٗبت حن ٝضٝزي تبًؿي ١بي اكعايكي 29

 هي٘ت ًبضقٜبؾي% 10 هي٘ت ًبضقٜبؾي% 10 ث٢بي ذسٗبت حن ٝضٝزي تبًؿي ١بي اٛتوبٓي ث٠ اؾلطايٚ 30

 اضظـ ضٝظ ذٞزضٝ% 2.2 اضظـ ضٝظ ذٞزضٝ% 2.2 (زضيبكت اظ ذطيساض)ث٢بي ذسٗبت ٛوْ ٝ اٛتوبّ تبًؿي٢بي ػ٘ٞٗي  31

 اضظـ ضٝظ ذٞزضٝ%2/1 اضظـ ضٝظ ذٞزضٝ%2/1 ث٢بي ذسٗبت حن ٗؼبٗالت تٞؾٍ قطًت تؼبٝٛي اظ ذطيساض تبًؿي ػ٘ٞٗي 32

هي٘ت ت٘بٕ قسٟ %  2/3 اكعايكيث٢بي ذسٗبت حن ٝضٝزي ٝٙ  33

 ذٞزضٝ

هي٘ت ت٘بٕ قسٟ %  2/3

 ذٞزضٝ

هي٘ت ت٘بٕ قسٟ % 8.2 ث٢بي ذسٗبت حن ٝضٝزي ٗيٜي ثٞؼ اكعايكي 34

 ذٞزضٝ

هي٘ت ت٘بٕ قسٟ % 8.2

 ذٞزضٝ

ذٞزضٝ  اكعٝزٟ اضظـ% 30 ث٢بي ذسٗبت حن ٝضٝزي ٛبقي اظ تجسيْ ذٞزضٝي قرهي ث٠ تبًؿي ػ٘ٞٗي 35

 ثؼس اظ تجسيْ

 اكعٝزٟ اضظـ% 30

 ذٞزضٝ ثؼس اظ تجسيْ

 126500 105.380 ث٢بي ذسٗبت تؼٞيى ٝنسٝض پطٝا٠ٛ آ٘ثٜي 36

 126500 105.380 ...ث٢بي ذسٗبت ثجت ٛبٕ اظ ٗتوبييب ٙ تبًؿي ػ٘ٞٗي ٗيٜي ثٞؼ ٝ ٝٙ ٝ 37

 252500 210.320 ث٢بي ذسٗبت حن ٝضٝزي ذٞزض١ٝبي ٗترٔق ث٠ پبضًيَٜ ق٢طزاضي 38

 7650 6.380 ث٢بي ذسٗبت ١طقت تٞهق ذٞزضٝ ٗترٔق زض پبضًيَٜ ق٢طزاضي  39

 72600 60.500 ث٢بي ذسٗبت قؿتكٞي اتٞثٞؼ زض ًبضٝاـ پبيب٠ٛ ٗؿبكطثطي 40

زضنس اضظـ ضٝظ  زٝ ث٢بي ذسٗبت تجسيْ ٗيٜي ثٞؼ ق٢طي ث٠ ٝاحس ق٢طي  41

 ذٞزضٝ

زضنس اضظـ ضٝظ  زٝ

 ذٞزضٝ
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زٝ زضنس اضظـ ضٝظ  .ٝاحس ٠ً ظٝزتط اظ ٗٞػس هطاضزاز كطٝذت٠ ٗي قٞزث٢بي ذسٗبت كطٝـ ٗيٜي ثٞؼ  42

ذٞزضٝ اظ ذطيساض ٝنّٞ 

 .ُطزز

زٝ زضنس اضظـ ضٝظ 

ذٞزضٝ اظ ذطيساض ٝنّٞ 

 .ُطزز

ث٢بي ذسٗبت پطزاذت حن ػًٞيت ذسٗبت ؾبٓيب٠ٛ حْ٘ ٝٛوْ ١ِ٘بٛي ًكٞض اظ تبًؿي ١بي ػ٘ٞٗي ، تبًؿي  43

 ٗيٜي ذبٝضتٔلٜي، ٝاٛت ثبض، ٗيٜي ثٞؼ، ٝ 
181.500 271800 

 480000 400.000 ث٢بي ذسٗبت پطٝا٠ٛ پيي ٗٞتٞضي  44

 720000 600.000 ث٢بي ذسٗبت نسٝض پطٝا٠ٛ ث٢طٟ ثطزاضي پيي ٗٞتٞضي  45

 600000 500.000 ث٢بي ذسٗبت ت٘سيس پيي ٗٞتٞضي  46

    

 250000 ضيبّ 200000 ث٠ اؾلبٓت ذؿبضت ٝاضز ٗيِطزز خطي٠٘ قؿتكٞي  ذٞزضٝ ؾجي زض ًٜبض ذيبثبٙ ٝ ٢ٛط ١بي ؾُح ق٢ط ٠ً 47

 600000 ضيبّ 500000 خطي٠٘ قؿكٞي ذٞزضٝ ؾِٜيٚ زض ؾُح ق٢ط 48
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% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 

 

 :تْاي ذدهات آتص ًطاًي ٍ ذدهات ايوٌي 3

 :تْاي ذدهات آتص ًطاًي

  جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات آتص ٕطإي 
 (ًٔي٠ اضهبٕ ث٠ ضيبّ ٗي ثبقس)                                                                                                                                            

 هصَب   ضزح عٌاٍيي كلي ذدهات  رديف

  1397سال

 هصَب 

 1398سال

 57600 48.000 ث٢بي ذسٗبت ٝاحس١بي ٗؿٌٞٛي  1

 57600 48.000 ث٢بي ذسٗبت ٝاحس١بي تدبضي 2

 115200 96.000 زٛساٙ پعقٌبٙ ٝزضٗبِٛب٢١ب ٝزاضٝذب٠ٛ ١ب –ًٔي٠ ُٗت ١بي پعقٌبٙ  3

ٛ٘بيٜسُي٢بي زٝٓتي ٝ ؿيط زٝٓتي ٝ ٗطاًع  -ؾبظٗب٢ٛبي قطًت ١ب –ثبٛي ١ب  –ًٔي٠ ازاضات زٝٓتي ٢ٛبز١ب  4

 ... ٛظبٗي ٝ اٛتظبٗي نٜسٝم ١ب ٝٗؤؾؿبت ٗبٓي ٝاػتجبضي ٝ ؾبٓٚ ١بي ٝضظقي ٝ

- - 

 459000 382.500 ٗطاًع آٗٞظـ ػبٓي 5

 183480 152.900 ًٔي٠ ٗساضؼ زٝٓتي ٝؿيطاٛتلبػي ٢ٗسًٞزى ١ب ًٝٞزًؿتب٢ٛبي زٝٓتي ٝ ذهٞني 6

 574992 479.160 ًٔي٠ ؾبٓٚ ١بي ؿصا ذٞضي آقپعذب٠ٛ ١ب 7

 574992 479.160 ُطٗبث٠ ١ب ١تْ ٝ ٗؿبكطذب٠ٛ ١ب 8

ًبثيٜت ؾبظي  –ؾَٜ ثطي ١ب  –خسّٝ ثتٞٛي ) ًٔي٠ ًبضُب٢١بي تٞٓيس ي ًٞچي ٗٞظائيي ؾبظي تٞٓيس  9

 (ثعضٍ 

154.000 184800 

 2185000 1.820.830 ًبضذب٠ٛ ضيرت٠ ُطي –ًبضُب١ي  –ٗدت٘غ آٗٞظقي ٗؿٌٞٛي ازاضي  10

 2304000 1.920.000 ًٔي٠ ثي٘بضؾتب٢ٛبي ذهٞني ٝزٝٓتي 11

 191880 159.900 ...(ؾي٘بٙ ، ُچ، آ١ٚ ٝ )كطٝقٜسُبٙ ٗهبٓح ؾبذت٘بٛي  12

 575000 479.160 ذطيساضاٙ يبيؼبت ٝٗٞاز اؾوبَي 13

 .نٞضتي٠ٌ ٗٔي اؾتيدبضي ثبقس خ٢ت ٗؿتبخط َي ٛب٠ٗ خساُب٠ٛٛٞؾبظي خ٢ت ٗبٓي ٝ زض  ػٞاضو كيف ضٝي :ٗصً٘ ٕح٘ٙ

ثب اضائ٠ ٗؼطكي ٛب٠ٗ اظ ٝ ٗٞؾؿبت ػبٕ آٜ٘لؼ٠ ٝ ذيطي٠  ٝ ث٢عيؿتي ( ضٟ)،ا يثبضُطاٙ ٝ اػًبي تحت پٞقف ً٘يت٠ اٗساز اٗبٕ ذ٘يٜي( اكطاز زضخ٠ يي) ذبٛٞازٟ ٗحتطٕ ق٢ساء :1تثصرٙ 

 .ثطاي يي ٝاحس ث٢طٟ ٜٗس ٗي ُطزٛس ترليق ث٢بي ذسٗبت ٗصًٞض% ٢ٛ30بز ٗطث٠َٞ 

 .ٗؼبف ١ؿتٜس 1398اظ پطزاذت ث٢بي ذسٗبت ٗصًٞض ثطاي يي ٝاحس ٗؿٌٞٛي زض ؾبّ ٝ قٞضاضي اؾالٗي ق٢ط پطؾْٜ ثبظٛكؿت٠ ٝ قبؿْ زض ق٢طزاضي :2تثصرٙ 

 .اظ ٗؿتبخط هبثْ ٝنّٞ اؾتث٢بي ذسٗبت آتف ٛكبٛي خساُب٠ٛ ٛيع خ٢ت ٝنّٞ ( تدبضي ٝ ٗؿٌٞٛي)زض ذهٞل اٗالى اؾتيدبضي  :3تثصرٙ
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% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 

 تْاي سايزذدهات آتص ًطاًي 4

 جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي سايرخدّات آتص ٕطإي
 (ًٔي٠ اضهبٕ ث٠ ضيبّ ٗي ثبقس)                                                                                                               

ف
دي

ر
 

 1398هصَب سال  1397هصَب سال  عٌاٍيي كلي ذدهاتضزح 

 5760 4.800 ( ١ط ٗتط ٗطثغ) ثبظزيس ايٜ٘ي ٗـبظٟ ١بي تدبضي ث٠ اظاي ١طٗتط ٗطثغ ٌٜٗٞ ث٠ زضج زض پطٝٛسٟ نٜلي ٝي  1

 1152 960 ( ١ط ٗتط ٗطثغ)ثبظزيس ايٜ٘ي اظ ؾبذت٘بٙ ١بي ٗؿٌٞٛي ٝزضج ٗطاتت ثبظزيس زض پطٝا٠ٛ ؾبذت٘بٛي  2

 535800 446.500 (١طٛٞثت) ثبظزيس ايٜ٘ي اظ ًبضذبٛدبت زاذْ اظ ق٢ط  3

 960000 800.000 (١طٛٞثت)ثبظزيس ايٜ٘ي اظ ًبضذبٛدبت ذبضج اظ ق٢ط 4

ثطضؾي ٝ ًبضقٜبؾي زض ذهٞل ػٔت حطين ٝاحس١بي ٗؿٌٞٛي ٝ پبؾرِٞئي ث٠ ٗجبزي شيطثٍ زض  5

 (١طٛٞثت) ذهٞل آٙ 
240.000 288000 

ؿيطٟ ٝ پبؾرِٞيي ث٠ ٗجبزي شيطثٍ زض  –ازاضات  –ًبضقٜبؾي زض ذهٞل ػٔت حطين ٝاحس١بي ًبضذبٛدبت ثطضؾي ٝ  6

 (١طٛٞثت) ذهٞل آٙ
560.000 672000 

كط١ِٜي ث٠ اؾتثٜبي ٗؤؾؿبت ٝاثؿت٠ ث٠ آٗٞظـ ٝ پطٝضـ ذبضج اظ ؾبظٗبٙ آتف  –آٗٞظـ ايٜ٘ي ثطاي ٗطاًع ػٔ٘ي  7

 ضيبّ 000/4ٛلط  ٝٗبظاز آٙ ١طٛلطي  20ٛكبٛي تب 
400.000 480000 

 672000 560.000 (ضيبّ 000/6ٛلط ، ٛلطي  20ٗبظاز ثط) ٛلط    20آٗٞظـ ايٜ٘ي ثطاي ٗطاًع ؿيط كط١ِٜي اظ هجيْ ازاضات ٝ ؿيطٟ تب  8

 1150000 958.100 (١طٛٞثت... )ازاضات ٝ ؿيطٟ  -ًبضذبٛدبت  -اضائ٠ َطح٢بي ايٜ٘ي ث٠ قطًت  9

 0 0 ؾبػت  4اػعإ ٗبقيٚ ؾِٜيٚ آتف ٛكبٛي خ٢ت ٗطاؾ٘بت  ٝ ًبضذبٛدبت ٝ ؾ٘يٜبض١ب ٝ ٛ٘بيكِبٟ ١ب تب  10

 0 0 ؾبػت 4اػعإ ٗبقيٚ ؾجي آتف ٛكبٛي خ٢ت ٗطاؾ٘بت  ٝ ًبضذبٛدبت ٝ ؾ٘يٜبض١ب ٝ ٛ٘بيكِبٟ ١ب تب  11

ثب ١طثبض ٗطاخؼ٠  ٝ زض نٞضت ٛيبظ ث٠ ثبظزيس: ٕح٘ٙ ٗصً٘   

  

 .اضافه می گزدد% 10جدول مذکور چنانچه خارج اس محدوده خدماتی شهز باشد مبلغ  6و5و2و1مبالغ ردیف های : 1تبصزه 

 .تامین وسیله نقلیه جهت باسدید در محدوده خدماتی شهز و خارج اس آن بعهده متقاضی می باشد: 2تبصزه
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% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در
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 :تْاي ذدهات ٍاحد هتَفيات .5

 ...( ً ّيت ، مفٔ ٗدـٔ ٗ حِ)جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات ّت٘ـيات 
 (ًٔي٠ اضهبٕ ث٠ ضيبّ ٗي ثبقس)                                                                                                                               

 ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/90ثبثت ذسٗبت ازاضي ٝ تكٌيْ پطٝٛسٟ زض ٝاحس ٗتٞكيبت ٗجٔؾ  -1

 ضيب١000/324ّطثبض ٗجٔؾ  ٝ اظ ٗعاض تب زضة ٜٗعّ ثبثت ًطاي٠ حْ٘ ٗيت ثب آٗجٞالٛؽ اظ ١طٛو٠ُ ق٢ط تب ؿؿبٓرب٠ٛ ٝ ثي٘بضؾتبٙ -2

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ثطاي 

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي 200/16ثبثت ًطاي٠ حْ٘ ٗيت ثب آٗجٞالٛؽ ث٠ ذبضج اظ ق٢ط خبزٟ آؾلبٓت٠ ١طًئٞٗتط  -3

 .ٝنّٞ ُطزز1398ثطاي  ضيبّ 000/32ثبثت ًطاي٠ حْ٘ ٗيت ثب آٗجٞالٛؽ ث٠ ذبضج اظ ق٢ط خبزٟ ذبًي  ١طًئٞٗتط   -4

 .ٝنّٞ ُطزز  1398ثطاي ؾبّ  ضيب000/720ّٗجٔؾ (ٝتٌليٚ تـؿيْ)ثبثت ١عي٠ٜ قؿتكٞي ٗيت  -5

 .ٝنّٞ ُطزز  1398ثطاي ؾبّ  ضيبّ  000/200/4 هجطٗجٔؾ  ٝآٗبزٟ ؾبظي ؾبذتثبثت ١عي٠ٜ  -6

هجٞض ػبزي ٝاهغ زض ئغ قطهي پبضى خٜت ثب هيس ظٗبٙ پٜح ؾب٠ٓ ١ط هجط ٝ اذص ٗبث٠ آتلبٝت زض پبيبٙ پٜح ؾبّ ثٜطخ  ٢ِٛساضي -7

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ 000/500/8ضٝظ ٗجٔؾ 

كبٝت زض پبيبٙ پٜح ؾب٠ٓ ث٠ ٛطخ آتث٠ ٢ِٛساضي هجٞض زٝ َجو٠ ٝاهغ زض ئغ قطهي پبضى خٜت ثب هيس ظٗبٙ پٜح ؾب٠ٓ ٝ اذص ٗب -8

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/800/19ضٝظ ٗجٔؾ 

ضيبّ ٝ ضزيق 000/410/25ضيبّ ضزيق زٕٝ  000/000/32ظيط پبي ق٢ساء ضزيق اّٝ  ٝيػٟ هجٞضثبثت ١عي٠ٜ ؾبذت ٝآٗبزٟ ؾبظي  -9

 .اذص ُطزز 9ثطاثط ضزيق  3ثؼس ث٠  2ضزيق  يٜ٘ب پيف  كطٝـ.ٝنّٞ ُطزز 1398ثطاي ؾبّ  ضيبّ 000/972/15ؾٕٞ 

ًئٞٗتط ثجبال ث٠ اظاي ١ط ًئٞ ٗتط ١٘بٜٛس ثٜس١بي  15ضيبّ اظ  000/480ًئٞ ٗتط ٗجٔؾ  15تب قؼبع حْ٘ اٗٞات ث٠ ضٝؾتب١بي  -10

  . ٝنّٞ ُطزز 1398ثطاي ؾبّ  3ٝ4

 .زض نٞضت زضذٞاؾت اضائ٠ ٗي قٞز ًبٝضًٝلٚ ث٠ ٛطخ ضٝظ :1تثصرٙ 

 .ضيبّ ػالٟٝ ثط ضزيق پٜح ٝنّٞ ُطزز ١000/420عي٠ٜ تـؿيْ ٝ قؿتكٞي اخؿبز ًبٓجس قٌبكي قسٟ :  2تثصرٙ 

ثركٞزُي ٝ ١عي٠ٜ ذٞا١ٜس % 50ثب اضائ٠ ٗؼطكي ٛب٠ٗ ٗكّ٘ٞ  ٝ ث٢عيؿتي( ضٟ)اكطاز تحت پٞقف ً٘يت٠ اٗساز اٗبٕ  : 3تثصرٙ 

 8ٝ9ٝ 7قس ثدع ضزيق ١بي 

پسض، ٗبزض، ) آٛبٙ ٝاثؿتِبٙ زضخ٠ يياؾالٗي ٝ  ٝ اػًبي قٞضا ٝ ق٢طزاضي ٗتٞكي  پطؾْٜ قبؿْ ٝ ثبظٛكؿت٠ اظ :4تثصرٙ 

 .ٝنّٞ ِٛطزز 10ٝ  6،  5 ،3،4، 2،  1اي ذسٗبت ضزيل٢بي ث٠ ( ١٘ؿط ٝ كطظٛساٙ

ث٢بي  زض ٗحْ ٗكرم قسٟ زكٚ ُطززٝ %25ايثبضُطاٙ ٝ خبٛجبظاٙ ثبالي  ،زض نٞضت كٞت ٝآسيٚ ٗحتطٕ ق٢ساء  :5تثصرٙ 

زكٚ قٞز پٜدبٟ زضنس  1زضؿيط ايٚ نٞضت چٜبٛچ٠ زض ٌٗبٙ ١بي ضزيق  ، ٝنّٞ ِٛطزز  6،  5 ،3،4، 2،  1ضزيل٢بي ذسٗبت 

 .١عي٠ٜ هجط ٝنّٞ ُطزز

ثب ٗبقيٚ حْ٘ اٗٞات ق٢طزاضي ث٠  ٠ً حْ٘ اخؿبز ثي ١ٞيت ٝ ٛبقٜبؼ ١بي ٗطثٌٞ ث٠ ًلٚ ٝ زكٚ ٝ ١عي٠ًٜٔي٠  :6تثصرٙ 

 .ضايِبٙ ٗي ثبقس (پعقٌي هبٛٞٛيزازؾتبٙ ٝ) ٗوهس پعقي هبٛٞٛي ٗطًع اؾتبٙ ثب تبئيس ٗوبٗبت شي ضثٍ ٝ هبٛٞٛي

زض هجٞض ػبزي ثب اضائ٠ ُٞا١ي اظ ٗجبزي هبٛٞٛي ( ا١ساء ًٜٜسُبٙ اػًبي ثسٙ) ًلٚ ٝ زكٚ نبٓحيٚ  ١بي ١عي٠ًٜٔي٠  :7تثصرٙ 

 .ٗي ثبقسشيطثٍ ضايِبٙ 

ٗوبٕ اّٝ تب ؾٕٞ ًكٞضي  ٝ ٗساّ آٝضاٙٝ ه٢طٗبٛبٙ  ، تيٖ ٗٔي١عي٠ٜ ًلٚ ٝ زكٚ ٗكب١يط ، ٛبٕ آٝضاٙ، ٝضظقٌبضاٙ :8تثصرٙ  

 .ٝ يٜ٘بً زض ثٔٞى ١بي ٗكرم قسٟ زكٚ ُطززٗحبؾج٠ ( 6ثٜس)١٘بٜٛس هجٞض ػبزي 

 .ٗطاخؼ٠ ٝنّٞ ٗي ُطزز  ِٛبٕٟ :ٕح٘ٙ ٗصً٘
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 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 :ُحول ستالتْاي  .6

  ...ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات حٌْ زتاٍٚ از درب ّٖازً ، اّامٔ ٗ جدًٗ 

 (ًٔي٠ اضهبٕ ث٠ ضيبّ ٗي ثبقس)                                                                                                                                

 هصَب  ضزح عٌاٍيي كلي ذدهات رديف

 1397سال 

 هصَب 

 1398سال 
 576000 480.000 ث٢بي حْ٘ ظثب٠ٓ ٝاحس ٗؿٌٞٛي 1

 520000 433200 ث٢بي حْ٘ ظثب٠ٓ ٝاحس تدبضي 2

ًٔي٠ ازاضات، ٢ٛبز١ب، ؾبظٗبٙ ١ب، ثبٛي ١ب، ٝ قؼجبت آٛبٙ ، قطًت ١بي  زٝٓتي ٝ ؿيط زٝٓتي، ٗطاًع ٛظبٗي ٝ  3

اػتجبضي، ٝ ٗطاًع ذسٗبتي ث٢ساقتي ٝ زضٗبٛي، زضٗبِٛبٟ اٛتظبٗي ، نٜسٝم ١بي هطو آحؿ٠ٜ، ٗٞؾؿبت ٗبٓي 

 ١بي ًٞچي ٝ ثعضٍ ٝ ؾبٓٚ ١بي ٝضظقي

3200000 3840000 

 11400000 9.500.000 ...ٗطاًع آٗٞظـ ػبٓي ، زاٛكِبٟ ٝ زاٛكٌسٟ ١ب ٝ ٗطاًع ػٔ٘ي ًبضثطي ٝ  4

 3200000 2.662.000 ...ًٔي٠ ٗساضؼ زٝٓتي ٝ ؿيط زٝٓتي ، ٢ٗس ًٞزى ١ب ٝ ًٞزًؿتبٙ ١ب ٝ 5

 52440000 43.700.000 ًٔي٠ ثي٘بضؾتبٙ ١بي ذهٞني ٝ زٝٓتي 6

 360000 300000 ٗتط ٗطثغ 200ظٗيٚ ١بي ثبيط ثسٝٙ حهبض تب  7

 1020000 847000 ٗتط ٗطثغ ث٠ ثبال 200ظٗيٚ ١بي ثبيط ثسٝٙ حهبض اظ   8

  (ضيب000/980/1ّ)زضخ٠ ؾ٠(         ضيب000/640/2ّ)زضخ٠ زٝ   (       ضيبّ 000/960/3) زضخ٠ يي ؾبيط ٗكبؿْ پط ظثب٠ٓ       9

 .ٛٞؾبظي  ثطاي ٗبٌٓيٚ ٝ زض نٞضت اخبضٟ ٗٔي  ثطاي ٗؿتبخطيٚ ث٠ ٝؾي٠ٔ اضؾبّ ٛب٠ٗ خساُب٠ٛ اهسإ ذٞا١س قس ػٞاضو كيف ضٝي :ٗصً٘ ٕح٘ٙ

ٝ ث٢عيؿتي ٝ ٗٞؾؿبت ػبٕ آٜ٘لؼ٠ ٝ ذيطي٠  ثب اضائ٠ ٗؼطكي ٛب٠ٗ اظ ( ضٟ)،ا يثبضُطاٙ ٝ اػًبي تحت پٞقف ً٘يت٠ اٗساز اٗبٕ ذ٘يٜي( اكطاز زضخ٠ يي) ذبٛٞازٟ ٗحتطٕ ق٢ساء :1تثصرٙ 

 .ترليق ث٢بي ذسٗبت ٗصًٞض ثطاي يي ٝاحس ث٢طٟ ٜٗس ٗي ُطزٛس% ٢ٛ30بز ٗطث٠َٞ ٝ اضائ٠ ًبضت قٜبؾبيي ٗؼتجط 

 .ٗؼبف ١ؿتٜس 1398اظ پطزاذت ث٢بي ذسٗبت ٗصًٞض ثطاي يي  ؾبذت٘بٙ ٗؿٌٞٛي زض ؾبّ  اػًبي قٞضاي ق٢ط  پطؾْٜ ثبظٛكؿت٠ ٝ قبؿْ زض ق٢طزاضي :2تثصرٙ 

 .ٗصًٞض ٗؼبكٜسٝ ثب ضػبيت يٞاثٍ َطح تلهئي ٗحهٞض قسٟ ثبقٜس اظ پطزاذت ث٢بي ذسٗبت ( زيٞاض ًكي)ثب اذص ٗدٞظ  7ٝ8چٜبٛچ٠ ظٗيٚ ١بي ضزيق : 3تثصرٙ

 .                                                                            ثطاي ٝاحس ١بي تدبضي ٗؿٌٞٛي ثهٞضت ٗدعا ٝ ثطاي ٝاحس تدبضي خساُب٠ٛ كيف نبزض قٞز  :4تثصرٙ

                                                                     .                                                                                                                            زض ١ِٜبٕ ٗطاخؼ٠ آذطيٚ ث٢بي ذسٗبت ؾبّ ٗطاخؼ٠ ٗيجبقس (  6ٝ 4ٝ 3ضزيق ١بي )ٗالى ػْ٘ ٝنّٞ ث٢بي ذسٗبت ٗؼٞه٠ : 5تثصرٙ  

                                                                           خسّٝ                                                                                                                          9ٗكبؿْ پطظثب٠ٓ ٗٞيٞع ضزيق : 6تثصرٙ 

     . ث٢بي ذسٗبت آپبضت٘بٙ ١ب ثبالي يي َجو٠ ث٠ اظاي ١ط ٝاحس ٗؿٌٞٛي يي ث٢بي ذسٗبت ٗٞيٞع ثٜس يي ٗحبؾج٠ ٝ اذصُطزز :7تثصرٙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :  ّطاؼٌ پر زتاٍٚ 

ٝ قٚ ٝٗبؾ٠ ٝ ُٗت ًٔي٠ ؾبٓٚ ١بي ؿصا ذٞضي ، آقپعذب٠ٛ ١ب، ١تْ، ٗؿبكطذب٠ٛ،ذٞاثِبٟ ١بي زاٛكدٞيي، تبالض ثطُعاضي ٗطاؾ٘بت، قطًت ١بي تٞٓيسي، ثتٚ آٗبزٟ : قبْٗ درجٚ يل

 پعقٌبٙ ، زٛساٙ پعقٌبٙ، زاضٝذب٠ٛ ١ب

ظٛي، ؾَٜ ثطي٢ب،  تؼبٝٛي ١بي ٗهطف ًبضُطي ٝ ًبضٜٗسي، كطٝقِبٟ ١بي ظٛديطٟ اي ، ضكبٟ، ًْ كطٝقبٙ ذٞاضٝثبض، ًبضُبٟ ١بي ثعضٍ ٝ ًٞچي ٗٞظائيي ؾبظي، خسّٝ: قبْٗ   درجٚ دٗ

ح ؾبذت٘بٛي، ذطيساضاٙ يبيـبت  ٝ ٓٞاظٕ اؾوبَي ، خبيِبٟ ١بي ًبثيٜت ؾبظي ١ب، زكبتط اؾٜبز ضؾ٘ي، ًٔي٠ زكبتط پيكرٞاٙ زٝٓتي ٝ ؿيط زٝٓتي ، ًٔي٠ آٗٞظقِبٟ ١ب، كطٝقٜسُبٙ ٗهبّ

 ....ػطي٠ ؾٞذت، اٛٞاع ًبضُبٟ ١بي تٞٓيسي تيطچ٠ ثٔٞى ٝ

ضٝقٜسُبٙ قيك٠  اضاٙ ٝ فؾبٛسٝيدي، كالكٔي،٠ًٔ پعي، ًبكي قبح، ثؿتٜي ٝ كبٓٞزٟ ٝ آث٘يٟٞ كطٝقي، ًٔي٠ آضايكِبٟ ١بي ٗطزا٠ٛ ٝ ظٛب٠ٛ ، هٜبزي، ُْ كطٝقي، تؼ٘يطى: قبْٗ درجٚ سٚ

 ...اتٞٗجيْ، تؼٞيى ضٝؿٜي ١ب، زضٝزُطاٙ،حٔت ؾبظ، تطاقٌبضي ١ب     ٝ

 ٛر تعْير ىاٙ يل تٜاي خدّات تجاري ٗصً٘ ىردد تٜاي خدّات ٗاحد ٛاي مسثي ّستقر در ْٕايٖيي ايرآ خ٘درٗ سايپا  تٚ ازي  8-تثصرٙ

ر ص٘رتي مٚ زتاٍٚ در ّحدٗدٙ ضٜر رٛا ٗ ت٘سط ضٜرداري تٚ ّحٌ دـٔ حٌْ ىردد ّاٛيإٚ يل  َّي٘ٓ رياً ّي تاالر ٛا ٗ تاغ  تاالرٛاي خارج از ّحدٗدٙ خدّاتي د -9تثصرٙ 

 تايت تٚ حساب ضٜرداري ٗاريس ْٕايٖد

  ىردد ٗ ٗصً٘ ح6ٌْرديؿ خارج از  حٌْ زتاٍٚ ٛاي تي خطر ضدٙ تيْارستإي در ص٘رتي مٚ ت٘سط ضٜراداري تٚ ّحٌ دـٔ حٌْ ىردد تا ت٘اـق ٗ قرداد  جداىإٚ  10-تثصرٙ

 رياً تٜاي خدّات  ٗصً٘ ىردد 500000خ٘اتياٛاي دإطج٘ئي تٚ ازاي ٛر ٗاحد ساٍيإٚ ّثَػ  -11-تثصرٙ

 

 

 

 

 



 ل 29اظ  10ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 

 

 

 :تْاي ذدهات آهادُ ساسي .7

 جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات آّادٙ سازي اراضي

 .ٝنّٞ ُطزز1398زض ؾبّ ضيبّ 000/72ثبثت ث٢بي ذسٗبت آٗبزٟ ؾبظي ث٠ اظاي ١طٗتط ٗطثغ ػطن٠ ٗجٔؾ  -1

 .ٝنّٞ ُطزز 1398زض ؾبّ  ضيبّ 000/18ثبثت ث٢بي ذسٗبت آٗبزٟ ؾبظي ث٠ اظاي ١طٗتط ٗطثغ زض ٗحسٝزٟ اؾتحلبظي ٗجٔؾ  -2

 .١ِٜبٕ نسٝض پطٝا٠ٛ ؾبذت٘بٛي ٝنّٞ ُطزز: ٛحٟٞ ٝنّٞ

 

 :تْاي ذدهات كارضٌاسي  .8

 ٗ اراضيجدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات مارضٖاسي ٗ تازديد اّالك 

ٝنّٞ  1398ثطاي ؾبّ  ضيبّ 000/360ٗتط ٗطثغ ٗجٔؾ 500ثبثت ١عي٠ٜ ًبضقٜبؾي ٝ ثبظزيس اٗالى ٝ اضايي خ٢ت ١طثبض نسٝض پطٝا٠ٛ ؾبذت٘بٛي تب  -1

 .ُطزز

يبّ ثطاي ؾبّ ض 000/768ٗتط ٗطثغ 2000ٗتط ٗطثغ  تب 500ثبثت ١عي٠ٜ ًبضقٜبؾي ٝ ثبظزيس اٗالى ٝ اضايي خ٢ت ١طثبض نسٝض پطٝا٠ٛ ؾبذت٘بٛي اظ  -2

 .ٝنّٞ ُطزز 1398

ثطاي ؾبّ  ضيب300/1ّ /000ٗتط ٗطثغ ث٠ ثبال ٗجٔؾ 2000ثبثت ١عي٠ٜ ًبضقٜبؾي ٝ ثبظزيس اٗالى ٝ اضايي خ٢ت ١طثبض نسٝض پطٝا٠ٛ ؾبذت٘بٛي اظ  -3

 .ٝنّٞ ُطزز 1398

 .ٝنّٞ ُطزز 1398خ٢ت ١طٛب٠ٗ ثطاي ؾبّ  ضيبّ 000/276ٗتط ٗطثغ ٗجٔؾ 500ثبثت ١عي٠ٜ ًبضقٜبؾي ٝ ثبظزيس ظٗيٚ ١بي تب  -4

 .ٝنّٞ ُطزز 1398خ٢ت ١طٛب٠ٗ ثطاي ؾبّ  ضيبّ 000/480ٗتط ٗطثغ  ٗجٔؾ  2000ٗتط ٗطثغ تب 500 اظثبثت ١عي٠ٜ ًبضقٜبؾي ٝ ثبظزيس ظٗيٚ ١بي  -5

 .ٝنّٞ ُطزز 1398اّ خ٢ت ١طٛب٠ٗ ثطاي ؼ ضيبّ 768 /000ٗتط ٗطثغ ٗجٔؾ  2000ثبثت ١عي٠ٜ ًبضقٜبؾي ٝ ثبظزيس ظٗيٚ ١بي ثبالي  -6

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ 000/162ثبثت ١عي٠ٜ ًبضقٜبؾي ٝاحس١بي نٜلي خ٢ت ١ط ثبض پبؾد اتحبزي٠  -7

ٗتط ٗطثغ  2000تب  1000ضيبّ ٝ اظ  000/092/1ٗتطٗطثغ  1000تب 500ضيبّ ٝ اظ  000/732ٗتط ٗطثغ ٗجٔؾ  500ثبثت ١عي٠ٜ ٛوك٠ ثطزاضي ظٗيٚ ١بي تب  -8

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/500/4ٗتط  ث٠ ثبال ٗجٔؾ  2000ضيبّ  ٝ اظ 000/500/2

 ثبثت ١عي٠ٜ ًبضقٜبؾي اؾتؼالٕ ١بي حلبضي ٝ حن اٛكؼبثبت آة،ثطم،ُبظ ٝٗربثطات زض نٞضت اٛدبٕ حلبضي ١عي٠ٜ ًبضقٜبؾي ١٘بٜٛس ثٜس١بي -9

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ثطاي ؾبّ 4،5،6

 .ُطزز١عي٠ٜ خساُب٠ٛ ًبضقٜبؾي ٝنّٞ  خ٢ت ٗدت٘غ ٗؿٌٞٛي ٝ آپبضت٘بٛي ث٠ اظاي ١طٝاحس يي :1 تثصرٙ

زز يٌجبض ١عي٠ٜ ًبضقٜبؾي ٝنّٞ ُطزز ٝ ثطاي ثطاي يي ٗٔي زضذٞاؾت ٗيِط( ١طتؼساز) ثطاي پبؾد ٛب٠ٗ ١ب يب اؾتؼال٢ٗبيي ٠ً ١٘عٗبٙ : 2تثصرٙ 

 .١عي٠ٜ ًبضقٜبؾي ٝنّٞ ُطزز% 50(ٗبٟ ييحساًثط تب ) ١٘بٙ ٗٔي زكؼبت ثؼسي

ثطاي  1398ًبضقٜبؾي زضَّٞ ؾبّ حن  اظ پطزاذت ث٢بي ذسٗبت ٝ قٞضاضي اؾالٗي ق٢ط پطؾْٜ قبؿْ ٝ ثبظٛكؿت٠ زض ق٢طزاضي اؾلطايٚ : 3تثصرٙ 

 .يٌجبضٗؼبف ١ؿتٜس

ٗٞؾؿبت ػبٕ آٜ٘لؼ٠ ٝ ث٢عيؿتي ٝ(ضٟ)، ايثبضُطاٙ، اػًبي تحت پٞقف ً٘يت٠ اٗساز اٗبٕ ذ٘يٜي(ٝاثؿتِبٙ زضخ٠ يي) ذبٛٞازٟ ٗؼظٖ ق٢ساء :4 تثصرٙ 

 ١ؿتٜس ثطاي يٌجبض ٗؼبف 1398ٝ ذيطي٠  ثب ٗؼطكي ٛب٠ٗ اظ پطزاذت ث٢بي ذسٗبت ًبضقٜبؾي زض َّٞ ؾبّ 

ضيبّ ٝ زض ُٜٗو٠  1000000ضيبّ ٝ زض ُٜٗو٠ زٝ ٗجٔؾ  1500000ٝ پبيبٌٛبض ؾبذت٘بٛي زض ُٜٗو٠ يي ٗجٔؾ  ١عي٠ٜ ًبضقٜبؾي  اؾتؼالٕ اؾٜبز ضؾ٘ي 5-تجهطٟ

 ضيبّ ٝنّٞ ُطزز 750000ٗجٔؾ  3

 

 ...١طثبض ٗطاخؼ٠ ٝ  پبؾد اؾتؼالٕ ٝ :ٕح٘ٙ ٗصً٘

 



 ل 29اظ  11ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 

 

 

 

 

 :ذاًِ كطتارگاُ تْاي ذدهات سزد .9

 سرد خإٚ مطتارىاٙجدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات ٕيٜداري الضٚ ى٘ضت در 

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ثطاي ؾبّ   500/17ؾبػت ٗجٔؾ  ١24عي٠ٜ ٢ِٛساضي الق٠ ُٞؾلٜس، ثع ١ط  -1

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/54ؾبػت ٗجٔؾ  24، ُٞؾب٠ٓ ١ط  ١عي٠ٜ ٢ِٛساضي الق٠ ُبٝ -2

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ثطاي ؾبّ  ضيبّ 000/34ؾبػت ٗجٔؾ  ١24عي٠ٜ ٢ِٛساضي الق٠ قتط ١ط  -3

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/22ؾبػت ٗجٔؾ  ١24عي٠ٜ ٢ِٛساضي الق٠ قتط ٗطؽ ١ط  -4

 .اظ نبحجبٙ الق٠ ٝنّٞ ٗي ُطزز  :ٕح٘ٙ ٗصً٘

 :سالذي ٍ حول گَضتتْاي ذدهات  .10

 جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات سالخي ٗ حٌْ ى٘ضت

 1398ثطاي ؾبّ  ضيبّ 000/60ضيبّ ٝ  000/162ثتطتيت ٗجبٓؾ ( ُٞؾلٜسٝثع)ثبثت حن ؾالذي ٝ حْ٘ ١طضأؼ زإ ؾجي  -1

 .ٝنّٞ ُطزز

ٝ  ضيبّ 000/696ثتطتيت ٗجٔؾ  (١ط ٛلط قتط، قتط  ُبٝ ، ُٞؾب٠ٓ)ْٗ ١طضأؼ زإ ؾِٜيٚ ثبثت حن ؾالذي ٝ ح -2

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ثطاي ؾبّ  ضيبّ 200000ٝ حْ٘  350000ٝ ؾالذي قتط ٗطؽ  ضيب000/380ّ

 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/48ضيبّ ٝ زإ ؾِٜيٚ  000/20ثبثت ٢ِٛساضي احكبٕ زض ًكتبضُبٟ ١طقجب٠ٛ ضٝظ زإ ؾجي  -3

 .     ٝنّٞ ُطزز

ثبٗدٞظ  ٝهت ًكتبض ضٝظا٠ٛ ٝ حؿت يطٝضت ثبثت حن ؾالذي ٝ حْ٘ ١ط ضاؼ زإ ؾجي ٝ ؾِٜيٚ ٠ً ذبضج اظ :تثصرٙ

 .ٝنّٞ ُطزز 1،2،3ثطاثط ثٜس١بي  اٛدبٕ قٞز ٗجٔؾ ٝنٞٓي زٝثبيؿتي  زاٗپعقٌي 

 .ثب ١طثبض اٛدبٕ ًكتبض ٝ حْ٘ آٙ ٝنّٞ ٗي قٞز :ٕح٘ٙ ٗصً٘

 :تْاي ذدهات تزدد اًَاع هَتَرسيكلت .11

 جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات تردد إ٘اع ّ٘ت٘رسينَت دٗچرخ ٗ سٚ چرخ



 ل 29اظ  12ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 .ٝنّٞ ُطزز  1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/181ثبثت حن تطزز اٛٞاع ٗٞتٞض ؾئٌت ١بي زٝچطخ ؾبٓيب٠ٛ  -

 .ٝنّٞ ُطزز  1398ضيبّ ثطاي ؾبّ   000/132ثبثت حن تطزز اٛٞاع ٗٞتٞض ؾئٌت ١بي ؾ٠ چطخ ؾبٓيب٠ٛ  -

 .ثب ١طثبض ٗطاخؼ٠ ٝنّٞ ٗي ُطزز  :ٕح٘ٙ ٗصً٘

 %ُصقت٠ ثطٗجٜبي ٛطخ ١٘بٙ ؾبّ ٝنّٞ ُطزز ث٢بي ذسٗبت حن تطزز ؾٜٞات :تثصرٙ

 

 

 

 :تْاي ذدهات تزدد اًَاع ٍسائط ًقليِ .12

 جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات تردد إ٘اع ٗإت تل ماتئ ، ماّي٘ٓ ، ات٘ت٘س ٗ ّيٖي ت٘س

 .ٝنّٞ ُطزز  ضيب000/240ّؾبٓيب٠ٛ ٗجٔؾ   1398ثطاي ؾبّ  ثدع ٛيؿبٙ ٝاٛت ثبثت حن تطزز اٛٞاع ٝاٛت تي ًبثيٚ  -

 .ضيبّ ٝنّٞ ُطزز 000/300ؾبٓيب٠ٛ ٗجٔؾ  1398ثبثت حن تطزز ٝاٛت ٛيؿبٙ ثطاي ؾبّ -

 .ضيبّ ٝنّٞ ُطزز  000/540ؾبٓيب٠ٛ ٗجٔؾ   1398چطخ  ثطاي ؾبّ  6ثبثت حن تطزز اٛٞاع ًبٗي٢ٛٞبي تب  -

 .ٝنّٞ ُطزز  ضيب000/600ّؾبٓيب٠ٛ ٗجٔؾ   1398ثبثت حن تطزز اٛٞاع ًبٗي٢ٛٞبي زٟ چطخ ث٠ ثبال  ثطاي ؾبّ  -

 .ضيبّ ٝنّٞ ُطزز  000/300ؾبٓيب٠ٛ ٗجٔؾ   1398ثبثت حن تطزز اتٞثٞؼ ثطاي ؾبّ  -

 .ٝنّٞ ُطزز  ضيب000/240ّؾبٓيب٠ٛ ٗجٔؾ   1398ثبثت حن تطزز ٗيٜي ثٞؼ ثطاي ؾبّ  -

 %ُطزز ث٢بي ذسٗبت حن تطزز ؾٜٞات ُصقت٠ ثطٗجٜبي ٛطخ ١٘بٙ ؾبّ ٝنّٞ: يي تجهطٟ

 .ػسٕ پطزاذت ث٢بي ذسٗبت تطزززض ٗٞػس ٗوطضٗٞخت تؼٔن خطي٠٘ اي ٗؼبزّ زٝ زضنس ث٠ اظاي  ١ط ٗبٟ تبذيط ٝنّٞ ُطزز: تجهطٟ زٝ

ث٠ اظاي ؾپطي قسٙ ( ث٠ اؾتثٜبء ذٞزض١ٝبي ُبظؾٞظ) ث٢بي ذسٗبت ٗعثٞض زض ٗٞضز ذٞزض١ٝبيي ٠ً ثب ػ٘ط ثيف اظ زٟ ؾبّ : تجهطٟ ؾ٠

 .ث٠ ٗيعاٙ ؾبال٠ٛ زٟ زضنس ٝ حساًثط نس زضنس ث٢بي ذسٗبت ثٜس١بي ٗعثٞض اكعايف ٗي يبثس( ؾبّتب ٗست زٟ ) ١ط ؾبّ 

 .١ِٜبٕ اؾتؼالٕ ٝ ٗطاخؼ٠ ٝنّٞ ٗي قٞز  :ٕح٘ٙ ٗصً٘

 

 :تْاي ذدهات تاسار رٍس ضْزداري .13

 جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات تازار رٗز ضٜرداري

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/240تٚ ٗجٔؾ  10اظ ١ط زؾتِبٟ ًبٗيٞٙ ضٝظا٠ٛ  -1

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/192اظ ١ط زؾتِبٟ ًبٗيٞٛت ٗجٔؾ ضٝظا٠ٛ  -2

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ثطاي ؾبّ  ضيبّ 000/162ٗجٔؾ ( ؾبيپب)اظ ١ط زؾتِبٟ ٝاٛت ضٝظا٠ٛ  -3

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/132ٗجٔؾ ( پيٌبٙ) اظ ١ط زؾتِبٟ ٝاٛت ضٝظا٠ٛ  -4

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ 000/80اظ ١ط زؾتِبٟ ُبضي ٗجٔؾ ضٝظا٠ٛ  -5

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ثطاي ؾبّ  ضيبّ 000/90اكطاز زؾت كطٝـ ٗتلطه٠ ٗجٔؾ ضٝظا٠ٛ اظ  -6

 6 5ٝ ضزيق% 50 اضٟ ٗطث٠َٞ ثب اضائ٠ ُٞا١ي اظ ازث٢عيؿتي ٝ ظٛبٙ ؾطپطؾت ذبٛٞاض ، (ضٟ)اٗبٕ ذ٘يٜي  اظ اكطاز تحت پٞقف ً٘يت٠ اٗساز: تجهطٟ 

 .زضيبكت ُطزز

 

 

 



 ل 29اظ  13ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 

 

 

 

 

 

 :ات هيداى هيَُ ٍ تزُ تارتْاي ذدم .14

 جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات ّيدآ ّي٘ٙ ٗ ترٙ تار

 .ضيبّ ٝنّٞ ُطزز000/120ٗجٔؾ  1398ثبثت حن ٝضٝزي ١طزؾتِبٟ تطئي ث٠ ٗيساٙ ثبض ثطاي ؾبّ  -1

 .ٝنّٞ ُطزز ضيبّ 000/60ٗجٔؾ  1398ثبثت حن ٝضٝزي ١طزؾتِبٟ ًبٗيٞٙ ث٠ ٗيساٙ ثبض ثطاي ؾبّ  -2

 .ٝنّٞ ُطزز ضيبّ 000/42ٗجٔؾ  1398ثبثت حن ٝضٝزي ١طزؾتِبٟ ًبٗيٞٛت ث٠ ٗيساٙ ثبض ثطاي ؾبّ  -3

 .ٝنّٞ ُطزز ضيبّ 000/30ٗجٔؾ  1398ٝاٛت ث٠ ٗيساٙ ثبض ثطاي ؾبّ اٛٞاع ثبثت حن ٝضٝزي ١طزؾتِبٟ  -4

 .ٝنّٞ ُطزز ضيب000/15ّٗجٔؾ  1398ثبثت حن ٝضٝزي ١طزؾتِبٟ ؾٞاضي ث٠ ٗيساٙ ثبض ثطاي ؾبّ  -5

ٗجٔؾ  1398ث٠ ٗيساٙ ثبض ثطاي ؾبّ  ٝيػٟ حْ٘ ثبض ...ثبثت حن ٝضٝزي ١طزؾتِبٟ ُبضي ٝ اٛٞاع ٗٞتٞض١بي ؾ٠ چطخ ٝ -6

 ..ٝنّٞ ُطزز ضيبّ 000/15

٠ً ثبيؿتي تٞؾٍ  ضيبّ 000/540ث٠ اظاي ١طحدطٟ ٗب١يب٠ٛ ٗجٔؾ  ٛهت ؾبيجبٙ  حنٝٗيساٙ ثبضث٢بي ذسٗبت ٢ِٛساضي  -7

 .حدطٟ زاضاٙ پطزاذت ُطزز

 .ٝنّٞ ُطزز ث٠ ٗيساٙ ثبض ثطاي يٌطٝظ ٝضٝزثب 6تب  1ضزيق  : -1تجهطٟ

 .ًبضقٜبؼ ق٢طزاضي ثبقس ٛهت ؾبيجبٙ ث٠ اظاي ١ط ؿطك٠،  زض ٗيساٙ تطٟ ثبض ثبيؿتي پؽ اظ اذص ٗدٞظ ٝ ثب ٛظط  :-2تجهطٟ

 .ثب ٗطاخؼ٠ ٗأٗٞض ق٢طزاضي :ٕح٘ٙ ٗصً٘

 

 

 

 

 

 



 ل 29اظ  14ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :تْاي ذدهات ًگْداري اجٌاس تَقيفي سد هعثز .15

 ت٘قيفي سد ّعثر... جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات ٕيٜداري اجٖاس ٗ 

ًئٞ ث٠ ثبال  500ٝ اظ  ضيب000/90ًّئٞ 500تب ًئٞ 200ضيبّ  اظ 000/320ًئٞ 200ٝؾبيْ ذٞضاًي ٝ پٞقبى ث٠ اظاي ١طقجب٠ٛ ضٝظ تب  -1

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/000/1

 .ضيب ّ ٝنّٞ ُطزز000/600ضيبّ ٝ ذٞزض١ٝبي ؾِٜيٚ  ١000/325عي٠ٜ پبضًيَٜ ذٞزض١ٝبي ؾجي ضٝظا٠ٛ  -2

 .ضيبّ ٝنّٞ ُطزز 000/300ضٝظا٠ٛ ... ثربضي ٝ –آثِطٌٗٚ  –ٓٞاظٕ ذبِٛي يرچبّ  -3

 .ضيبّ ٝنّٞ ُطزز 000/240ٝؾبيْ خ٘غ آٝضي قسٟ اظ ٗحْ ؾبذت ٝؾبظؿيط ٗدبظ ضٝظا٠ٛ  -4

 .ضيبّ ٝنّٞ ُطزز 000/840ثبثت حْ٘ ذٞزضٝي كطؾٞزٟ ١طزؾتِبٟ  -5

 .ضيبّ ٝنّٞ ُطزز 000/960حْ٘ ٝخبثدبيي ؾبيط ٝؾبيْ ٠ً ؾس ٗؼجط ٛ٘ٞزٟ تٞؾٍ خطثويْ ق٢طزاضي ث٠ اظاي ١طزكؼ٠  -6

 . ٝنّٞ ُطزز ضيب000/300ّؿيط ٗدبظ زض ٗؼبثط ١طتٚ قسٟ  ترٔي٠ حْ٘ ٗهبٓح ٝ ٛرب٠ٓ  -7

ضيبّ ٝ تبث١ٞٔبي چٞثي 000/144خ٘غ آٝضي تبث١ٞٔبي تجٔيـبتي ٝاحس١بي تدبضي ث٠ اظاي خ٘غ آٝضي ١ط ثبض تبثٔٞ آ١ٜي ثبثت -8

 .ٝنّٞ ُطزز ضيبّ 000/000/1ٝ ثٜط 

قسٟ پؽ اظ يي ١لت٠ اظ تبضيد تٞهيق ٝ پؽ اظ پطزاذت خطي٠٘ هبثْ اؾتطزاز ٗي ًٔي٠ اخٜبؼ ٝ ٝؾبيْ خ٘غ آٝضي : تجهطٟ

 .ثبقس

 .ثب ١طثبض تحٞيْ اخٜبؼ تٞهيلي   :ٕح٘ٙ ٗصً٘

 

 : ًصة پلِ تْاي ذدهات  .16

 خدّات ٕصة پَٚ در ّعاترجدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي 



 ل 29اظ  15ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

چٜبٛچ٠ زض ؾٜٞات هجْ ؾبذت٠ قسٟ  ،ٜٗ٘ٞع ٗي ثبقس ٗبٌٓيتي  ٗحسٟٝذبضج اظ.......ٝپ٠ٔ آ١ٜي ٝ ثتٜي ٛٞع  ١ط ٛهت -

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ثبقس ث٠ اظاي ١ط ٗتط ٗطثغ نس ثطاثط هي٘ت ُٜٗو٠ اي ثطاي ؾبّ 

ؾبذت٠ قسٟ  ق٢طزاضي زض ذهٞل خ٘غ آٝضي پ٠ٔ ١بي ًتجي ث٢بي ذسٗبت ٗصًٞض زض نٞضت ػسٕ تٞخ٠ ث٠ اذُبض: تبصره

 .اؾت ّ ٝن١ٖٞ ذٞا١س قس ٝ هبثْ  ؾٜٞات ُصقت٠ قبْٗ

 .ثطاثط ُعاضـ ٗأٗٞض ق٢طزاضي ١ِٜٝبٕ ٗطاخؼ٠  :ٕح٘ٙ ٗصً٘

 

 

 

 :تْاي ذدهات هيداى دام .17

 ...ٗ ت٘زئ ،جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات ٗرٗد إ٘اع داُ تٚ ّيادئ ـرٗش

 .ٝنّٞ ُطزز ضيب000/8ّٗجٔؾ  1398ثبثت ٝضٝز ١ط ضأؼ ُٞؾلٜس ٝثع ث٠ ٗيساٙ زإ ٝيب ثبظاض كطٝـ ثطاي ؾبّ  -1

 .ضيبّ ٝنّٞ ُطزز 000/20ٗجٔؾ  1398ثبثت ٝضٝز ١ط ضأؼ ُبٝ ٝ ُٞؾب٠ٓ ث٠ ٗيساٙ زإ ٝيب ثبظاض كطٝـ ثطاي ؾبّ  -2

 .ضيبّ ٝنّٞ ُطزز 000/20ٗجٔؾ  1398ثبثت ٝضٝز ١ط ٛلط قتط ث٠ ٗيساٙ زإ ٝيب ثبظاض كطٝـ ثطاي ؾبّ  -3

 .ٝنّٞ ُطزز ضيب000/8ّٗجٔؾ   1398ا ثبظاض كطٝـ ثطاي ؾبّ ١ط زؾتِبٟ ذٞزضٝ ث٠ ٗيساٙ زإ يثبثت حن ٝضٝزي  -4

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  300ض ضأؼ زإ ًئٞئي ثبثت حن آتٞظيٚ ٟ -5

 (١ِٜبٕ نسٝض ٗدٞظ كؼبٓيت ٝنّٞ ُطزز). ضيب000/750ّٗيساٙ زإ ٗب١يب٠ٛ ٗجٔؾ زضث٢بي ذسٗبت اخبظٟ كؼبٓيت زالالٙ  -6

 .ٗطاخؼ٠ ث٠ ٗيساٙ زإ ٝثبظاض كطٝـ ثب ١طثبض  :ٕح٘ٙ ٗصً٘

 

 :تْاي ذدهات تأهيي پاركيٌگ .18

 پارميٖو در سطح ضٜر تاّئ  جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات

زٝٓتي ٝ ... ٝ ازاضي ٗبٓي اػتجبضي  ازاضات ، ؾبظٗب٢ٛب ، اضُب٢ٛب ، ثب٢ٌٛب ، ٗؤؾؿبت)ٗوطضقس ث٠ اظاي ١ط ٝاحس ازاضي-

 .ؾبٓيب٠ٛ ٝنّٞ ُطزز ضيبّ 000/000/40تأٗيٚ ٛكسٟ ثبقس ٗجٔؾ  ١ب٠ً پبضًيَٜ آٙ(ذهٞني

َجوبتي )نطف تأٗيٚ پبضًيَٜ زض حؿبة ثبٌٛي خساُب٠ٛ اي ٠ً ثسيٚ ٜٗظٞض اكتتبح ٗيِطزز ٝاضيع ٝ زضآٗس حبن٠ٔ  :تثصرٙ 

 .زض ؾُح ق٢ط ُطزز (

 .١ِٜبٕ ٗطاخؼ٠ ٝ ُعاضـ ٗأٗٞضيٚ ق٢طزاضي : ٛحٟٞ ٝنّٞ



 ل 29اظ  16ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هاضيي آالت ضْزداريتْاي ذدهات  .19

 جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات ّاضئ آالت ضٜرداري

 .ٝنّٞ ُطزز 1398زض ٗحسٝزٟ ق٢ط ثطاي ؾبّ  ضيبّ 000/050/1ثبثت ١طؾبػت ًبضًطز ُطيسض ٗجٔؾ   -1

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ زض ٗحسٝزٟ ق٢ط ثطاي ؾبّ   000/900ثبثت ١طؾبػت ًبضًطز ٓٞزض ٗجٔؾ  -2

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ زض ٗحسٝزٟ ق٢ط ثطاي ؾبّ  000/900ٗجٔؾ  (CA25) ًبضًطز  ؿُٔي نبف ثبثت ١طؾبػت  -3

 .ٝنّٞ ُطزز 1398زض ٗحسٝزٟ ق٢ط ثطاي ؾبّ  ضيبّ 000/460ثبثت ١طؾبػت ًبضًطز ثيْ ث٢ٌٞ ٗجٔؾ  -4

 .ُطززٝنّٞ  1398ضيبّ زض ٗحسٝزٟ ق٢ط ثطاي ؾبّ  000/660ثبثت ١طؾبػت ًبضًطز تبٌٛط آثپبـ ٗجٔؾ  -5

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/200تٚ ٗجٔؾ 200ضيبّ ٝ ثبالي  000/225تٚ ٗجٔؾ  200ثبثت پرف ١ط تٚ آؾلبٓت ثب كيٜكط تب  -6

 .ٝنّٞ ُطزز   1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/150تٞؾٍ ٓٞزض ١ط ًبٗيٞٙ ٗجٔؾ  زض ٗؼسٙ ثبضُيطي -7

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ 000/100ٓؾ ًئٞٗتطي ١ط ٗتط ٌٗؼجي ٗت 6حْ٘ ٗهبٓح تب قؼبع  -8

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ   264/ 000ثبثت ًبضًطز ١طؾبػت ؿُٔي يي ٗتطي ٗجٔؾ  -9

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/600ثبثت ًبضًطز ١طؾبػت تطاًتٞض ُٔسٝٛي ٗجٔؾ  -10

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/420ثبثت ًبضًطز ١طؾبػت تطاًتٞض ثيْ زاض ٗجٔؾ  -11

 

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ ثطاي ؾبّ  000/800ثبثت ًبض ًطز ١ط ؾبػت خطثويْ زٟ تٜي ٗجٔؾ  -12

ضيبّ ثبثت ًطاي٠ 000/200/1ضيبّ ثبثت كطٝـ آة ٝ  000/800) ضيبّ  000/000/2ثبثت كطٝـ ١ط تبٌٛط آة زٟ ١عاض ٓيتطي ثب حْ٘ ٗجٔؾ  -13

 .ٝنّٞ ُطزز 98ثطاي ؾبّ( حطيٖ ٗحسٝزٟ)زضٗحسٝزٟ ذسٗبتي ق٢ط حْ٘ 

ضيبّ ثطاي  000/850ضيبّ ٝ ثب ًبٗيٞٙ ذبٝض ٗجٔؾ  000/320/1ثبثت خ٘غ آٝضي ٝ حْ٘ ١ط ًبٗيٞٙ زٟ تٚ ٛرب٠ٓ اظ ؾُح ق٢ط ٗجٔؾ  -14

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ؾبّ 

ًئٞٗتط ١ط ًئٞٗتط  10ًئٞٗتط ٝ ثيف اظ  10ّ تب قؼبع ضيب 000/600اػعإ ٗبقيٚ ُٞقت ذبضج اظ ٗحسٝزٟ ذسٗبتي ١ط ؾطٝيؽ  -15

 .ضيبّ ث٠ ٗجٔؾ ايبك٠ ٗيكٞز 000/30

 

زض نٞضت اؾتلبزٟ اظ اٛٞاع ٗبقيٚ آالت ضا١ؿبظي ؾِٜيٚ ذبضج اظ ٗحسٟٝ هبٛٞٛي ق٢طحساهْ ٗيعاٙ اخبضٟ ؾ٠ 1 :تثصرٙ

 .هبٛٞٛي ق٢ط حساهْ زٝ ؾبػت ٗحبؾج٠ ُطززثب احتؿبة ظٗبٙ ضا١پي٘بيي زؾتِب٢١ب زاذْ ٗحسٝزٟ .ؾبػت ٗحبؾج٠ ُطزز

عقد قرداددر حد معامالت  جسء باشهرداری ومعامالت هرگىنه قراردادکاری که صرفه وصالح شهرداری درآن باشد ؛:2تجهطٟ 



 ل 29اظ  17ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 .متىسط و باال بامجىز شىرای اسالمی شهر خىاهد بىد

 .ثب ١ط ثبض زضذٞاؾت اخبضٟ ٝ ٗطاخؼ٠  :ٕح٘ٙ ٗصً٘

 :سيار... فزٍضاى ٍتْاي ذدهات هيَُ  .20

 سيار... جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات ّي٘ٙ ـرٗضآ ٗ 

 .ٝنّٞ ُطزز 1398ضيبّ زض ؾبّ  000/78اظ اٛٞاع ٝاٛت ثبض ؾيبض ثطاي ١طضٝظ  -

 .تكريم ٗحْ ٜٗبؾت ١٘طاٟ ثب نسٝض ٗدٞظ اظ ؾٞي ق٢طزاضي اٛدبٕ ٗي قٞز :تثصرٙ

 .ُطزز اظ نبحجبٙ  ثبض يب ذٞزضٝ ٝنّٞ ٗي  :ٕح٘ٙ ٗصً٘

 

 

 :ّاي ذدهات تْزُ تزداري اس اهاكي ٍ ساذتواًْاب .21

 ساختْإٜا ٗ اّامٔ از ترداري تٜرٙ خدّات تٜايجدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ 

 ضزح عٌاٍيي كلي ذدهات رديف

25% x  P ×S   X= 

 هصَب 

 1397سال 

 هصَب 

 1398سال 

 X3 X4 ٝاحس ١بي ٗؿٌٞٛي  1

 X13.5 X16.2 ٝ اٛجبضي ٝاحس١بي تدبضي  2

 X40 X48 ٝاحس١بي نٜؼتي ، ًبضُب١ي 3

 X80 X96 ...ٝاحس١بي ازاضي،ٝضظقي ،آٗٞظقي ، ٛظبٗي ، اٛتظبٗي ، زضٗبٛي ٝ  4

P ; (1393)هي٘ت ُٜٗو٠ اي زاضايي         S;       ٗؿبحت ثٜب ًْK ;يطيت                 

                                                                                                             

 پبيبٌٛبض ؾبذت٘بٛي ١ِٜبٕ نسٝض  :ٕح٘ٙ ٗصً٘

هاُ در سايز  24هتز هزتع ٍ  300 كوتز اس در ذياتاى اصلي تا سيزتٌايهاُ اس تاريد صدٍر پزٍاًِ  18چٌاًچِ هالک ظزف هدت : تثصزُ

 .ًتَاًد پاياًكار اذذ ًوايد هي تايست تعزفِ فَق را پزداذت ًوايدهتز 300سيز تٌاي تيطتز اس  گذرّا 

در پاياى پزٍاًِ ساذتواًي در . تِ تعد اعوال گزدد 96ٍصَل جدٍل فَق پس اس اتوام قاًًَي پزٍاًِ ساذتواًي ٍ اس سال : 2تثصزُ

 رساًي ضَداطالع تِ هالک  ٌّگام صدٍر پزٍاًِ 

 

 

 



 ل 29اظ  18ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سطح ضْز اًَاع تاتلَّا ي تْاي ذدهات دريافتي اس .22

 تاتلَّاي سزدرب ٍ ارتفاعات

 تعاريف

 تاتلَي سزدرب

ث٠ ًٔي٠  تبث١ٞٔب ٝ ٛكب٠ٛ ١بيي ُلت٠ ٗي قٞز ٠ً ثطضٝي ؾطزضة يب پيكبٛي ٝاحس١بي نٜلي ، تدبضي، كط١ِٜي، ٝضظقي ، ازاضي ٝ يب 

 .ٝاحس ٗي پطزاظز ايٚ تبث١ٞٔب ضا ٗي تٞاٙ ث٠ زٝ زؾت٠ ًٔي توؿيٖ ٛ٘ٞزٛهت قسٟ ٝ ث٠ ٗؼطكي آٙ 

 :تاتَ٘ٛاي ّعرـي -1

ايٚ تبث١ٞٔب نطكبً خٜج٠ اَالع ضؾبٛي زاقت٠ ٝ ث٠ ٗؼطكي ٝاحس ثب ازاضٟ ٗيپطزاظز اًثط تبث١ٞٔب ٝ ٛكب٠ٛ ١بي ٜٗهٞث٠ ثطضٝي پيكبٛي قبْٗ 

  0.9ٝ ثب اضتلبع  ١1.5ط ٝاحس نٜلي ٗدبظ ث٠ ٛهت يي تبثٔٞ ثطاثط َّٞ . ؾبٛي زاضز ًبضثطي ايٚ تبث١ٞٔب نطكبً خٜج٠ اَالع ض. آٙ ٗي ثبقس 

 .تؼييٚ قسٟ تٞؾٍ ق٢طزاضي ٗي ثبقس ٠ً ثهٞضت ضايِبٙ ٗي ثبقس 80/1ٝ اضتلبع  3ّٝ ٌٝ ٗدت٘غ ١بي تدبضي ٝ پبؾبغ١ب ثطاثط 

 تاتَ٘ٛاي تثَيؽاتي ارتفاعات -2

قٞٛس، اٗب ث٠ زٓيْ ُؿتطزُي ٝ پطاًٜسُي زض ؾُح ق٢ط، كطنت٢بي تجٔيـبتي اضظاٙ هي٘ت ٝ  ٗي١ب ٛهت  ايٚ تبث١ٞٔب ٛيع زض ١٘بٙ ٌٗبٙ

قطًت٢ب ثب ػوس هطاضزاز ثب ٗـبظٟ ١ب ٝ ٝاحس١بي تدبضي ٝ زضج ٛبٕ ثطٛس . آٝضٛس ٜٗبؾجي ضا ثطاي قطًت٢بي تٞٓيسي ٝ ذسٗبتي كطا١ٖ ٗي

 :١ت ثطاي ق٢طزاضي حبئع ا١٘يت اؾتايٚ تبثٔٞ ١ب اظ زٝ ج. ٛ٘بيٜس ذٞز ث٠ ايٚ تجٔيؾ اهسإ ٗي

 .تأثيط زض ؾي٘بي ق٢طي ث٠ زٓيْ اثؼبز، اٛساظٟ ٝ ضَٛ ثٜسي :اٍؿ



 ل 29اظ  19ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 .اذص ػٞاضو تجٔيـبت زض ق٢ط اظ قطًت٢ب:ب

ايٚ ٠ُٛٞ . زض ايٚ ٠ُٛٞ تبث١ٞٔب اٛساظٟ ثطٛس ثط ضٝي تبثٔٞ ذئي ا١٘يت ٛساضز ث٠ٌٔ ثب زضج ١ط ثطٛس ًْ تبثٔٞ ٗتؼٔن ث٠ آٙ ذٞا١س قس

قطًت٢ب ضا اظ پطزاذت ٗئي٢ٛٞب تٞٗبٙ ث٠ . قٞٛس ٛهت ٗي... ١ب، ثبٕ ٝاحس١بي تدبضي ٝ ١ب ثط ضٝي ؾط زضة ٗـبظٟ ١ب، ثبٕ ؾبذت٘بٙتبثٔٞ

 .ٛ٘بيٜس قطًت٢بي تجٔيـبتي زض َّٞ ؾبّ ٗؼبف ٗي

 تاتَ٘ٛاي تثَيؽاتي عّْ٘ي -3

ٗدٞظ ٛهت ايٚ تبث١ٞٔب . قٞٛس اثط ػ٘ٞٗي ٛهت ٗيايٚ تبث١ٞٔب ث٠ ثئجٞضز١بي ق٢ط ٗؼطٝف ١ؿتٜس ٝ ثط ذالف تبث١ٞٔبي هجٔي زض ٗغ

 .ز١ٜس ١بي تجٔيـبتي نبزض ٝ آ٢ٛب كًبي ثسؾت آٗسٟ ضا ث٠ اخبضٟ ٗي تٞؾٍ ق٢طزاضي ١ب ثطاي قطًت

١بي ذهٞني ٝ  ١بي قٔٞؽ ٝ پط تطزز ق٢طي ثب اؾتوجبّ قطًت ٝيػُي ايٚ ضؾب٠ٛ ٗحْ ٛهت آ٢ٛبؾت ٠ً ث٠ زٓيْ زض ٗؼطو زيس ثٞزٙ ٝ ٛهت زض ٌٗبٙ

 .ُيطٛس هطاض ٗي... ًبضذبٛدبت ٝ 

 .١ب تجسيْ قٞز تٞاٛس ث٠ يٌي اظ ٜٗبثغ زضآٗسي ٜٗبؾت زض ق٢طزاضي ايٚ ضؾب٠ٛ زض نٞضت ًبضثطي ٝ ١سايت نحيح ٗي

 

 

 

 

 ق٘إئ زيثا سازي :اٍؿ
ِٗط ث٠ نٞضت ٗٞهت ٝيبٗدٞظ ً٘يت٠ ٛهت ٝ اؾتلبزٟ اظ ١ط ٠ُٛٞ پبضچ٠، پطزٟ ٝ آٝيع ثطاي ٗهبضف  تدبضي ٝ ٗؼطكي نٜلي ٝ يب ٌٗبٛي ٜٗ٘ٞع اؾت 

ضٝظ ثبقس اؾتلبزٟ ًٜٜسٟ ٗٞظق ث٠ خ٘غ آٝضي اٛٞاع ٗٞاضز كٞم پؽ اظ پبيبٙ ٢ٗٔت ٗوطض ثٞزٟ زض  15ؾي٘ب ٝ ٜٗظط حساًثط ظٗبٙ اؾتلبزٟ ٛجبيس ثيف اظ 

 .ؿيط ايٜهٞضت ٗكّ٘ٞ خطي٠٘ ذٞا١س قس

ٝ ٝاحس نٜلي زض ؾُح ق٢ط ٌٜٗٞ ث٠ نسٝض ٗدٞظ اظ ً٘يت٠ ؾي٘ب ٝ  ٛهت تبثٔٞ ١بي ٗؼطكي نٜلي ٝ يب تدبضي ثط ؾط زض ًٔي٠ كطٝقِبٟ

 .ٜٗظط اؾت

اثؼبز ٝ اٛساظٟ ١ط تبثٔٞ زض ١ط ذيبثبٙ تٞؾٍ ًبضقٜبؾبٙ ً٘يت٠ ؾي٘ب ٝ ٜٗظط تؼييٚ ٝ ٝاحس١بي تدبضي ٝ نٜلي ٗٔعٕ ث٠ ضػبيت آٙ ٗي 

 .ثبقس

 .يبثبٙ ذٞا١س زاقتاثؼبز ٝ اٛساظٟ ١ط تبثٔٞ ثؿتِي ث٠ تبث١ٞٔبي ٝاحس١بي ٗدبٝض زض ١ط خ

ً٘يت٠ ؾي٘ب ٝ ٜٗظط ٗٔعٕ ث٠ تؼييٚ ذٍ آؾ٘بٙ ثطاي تؼييٚ ػطو تبث١ٞٔبي ١ط ذيبثبٙ ثب تٞخ٠ ث٠ ثبكت ٗؼ٘بضي ٝ تدبضي آٙ ذٞا١س ثٞز 

 .حتي آ٘وسٝض تبث١ٞٔب ثب ػطو ٝاحس ٝ زض يي اضتلبع ٛهت قٞٛس

 24ٝ زض ذيبثبٙ ١ب ثب ػطو ثيكتط ٛجبيس ثيف اظ ( 3×5)ٗتط15اظ  تبث١ٞٔبي تجٔيـبتي ٜٗهٞث٠ زض ٗؼبثط ذيبثب٢ٛبي انٔي ق٢ط ٛجبيس ثيف

 .اثؼبز ايٚ تبث١ٞٔب زض ٝضٝزي٢ب ٝ ً٘طثٜسي ١ب ٗحسٝزيتي ٛرٞا١س زاقت. ثبقس( 3×8)ٗتط

 (پؽ اظ تهٞيت ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ. )ًٔي٠ تبث١ٞٔب زض ؾُح ق٢ط ثبيس ثب َطاحي يٌؿبٙ ؾبذت٠ ٝ ٛهت ُطزيس

 .ٗيبزيٚ ٝ ذيبثبٙ ١ب ٠ً ٗحْ تٞهق ٛساضز ٜٗ٘ٞع اؾتٛهت ضّٝ كٌٔؽ ٝ تٔٞيعيٞٙ زض 

 .ٛهت اٛٞاع تبثٔٞ زض حبقي٠ ٗيبزيٚ ذيبثب٢ٛبي انٔي ٗطًع ق٢ط ث٠ ؿيط اظ ً٘طثٜسي ١ب ٜٗ٘ٞع اؾت

ٛهت تبثٔٞ ثط ضٝي ثبٕ ؾبذت٘بٙ ١ب ٝ ثب اٗالى ذهٞني ثب تٞخ٠ ث٠ اضتلبع ؾبذت٘بٙ ١بي ٗدبٝض ٝ تٞؾٍ ًبضقٜبؾبٙ ً٘يت٠ ؾي٘ب ٝ 

 .تؼييٚ ٗي ُطززٜٗظط 



 ل 29اظ  20ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 .ًٔي٠ ٢ٛبز١ب ، ازاضات ٝ ٝاحس١بي نٜلي ٗٞظق ث٠ ٢ِٛساضي ٝ تؼ٘يط تبث١ٞٔبي ذٞز ثٞزٟ ٝ تبث١ٞٔبي هسي٘ي ضا ثبيس انالح ٛ٘بيٜس

١يچ . ثبقٜس  ًٔي٠ قطًت٢بي تجٔيـبتي ٗٞظق ث٠ ضَٛ آٗيعي تبث١ٞٔبي زض اذتيبض ٝ انالح ٛبثؿبٗبٛي ١بي تبثٔٞ زض اؾطع ٝهت ٗي

ايس ذبٓي اظ َطح ثبقس زض ؿيط ايٜهٞضت زض ت٘بٕ ٗست ذبٓي ثٞزٙ ٗكّ٘ٞ خطي٠٘ اي ٗؼبزّ زٝ ثطاثط هي٘ت اخبضٟ زض ايٚ ايبٕ تبثٔٞيي ٛت

 .ٗي ثبقس

 .كطٝقِبٟ ١ب ٗٞظق ث٠ اضائ٠ تؼ٢س ثطاي ٢ِٛساضي ٜٗبؾت اظ تبث١ٞٔبي كٌٔؽ ؾطزضة ٗي ثبقٜس

 .ؾي٘ب ٝ ٜٗظط اؾتٛهت ١ط ٠ُٛٞ تبثٔٞ زض ؾُح ق٢طٛيبظٜٗس اذص ٗدٞظ اظ ً٘يت٠ 

ًٔي٠ تبث١ٞٔبي كٌٔؽ ثبيس ثب قيٟٞ اي َطاحي ٝ ؾبذت٠ قٞٛس تب ؾطٝيؽ ز١ي ث٠ تبثٔٞ ث٠ ؾبزُي نٞضت پصيطكت٠ ٝ ؾيؿتٖ ضٝقٜبيي 

 .آٙ انالح ُطزز

ا ٝ ٗتوبييبٙ ٛهت تبثٔٞ ٗٞظق ث٠ اضائ٠ َطح تبثٔٞ ث٠ نٞضت ًٞالغ قسٟ زض ٗحْ ٝاهؼي ٝ ثب ضػبيت تبؾيؿبت نحيح ث٠ ً٘يت٠ ؾيٖ

 .ٜٗظط ٗي ثبقٜس

ٗحْ زهين ٛهت تبث١ٞٔب ثط ٗجٜبي ٗدٞظ نبزضٟ تٞؾٍ ًبضقٜبؼ ً٘يت٠ ؾي٘ب ٝ ٜٗظط تؼييٚ ٝ ث٢طٟ ثطزاض ٗٞظق ث٠ اخطاي زهين آٙ ٗي 

 .ثبقس

 .ث٢طٟ ثطزاضي ٗٞظق اؾت تب هجْ اظ ؾبذت ٝ ٛهت تبثٔٞ ، َطح كطٕ ٝ ؾبظٟ ضا ثب تبئيس ً٘يت٠ ؾي٘ب ٝ ٜٗظط ثطؾبٛس

 

 

 

 

 

 :ق٘إئ تجاري -ب

 تاتَ٘ٛاي سردرب ـرٗضياٙ ٛا ٗ ٗاحدٛاي صٖفي-1

نطكبً خ٢ت  (3×80/1)ٗدت٘غ ١بي تدبضي ٝ پبؾبغ١ب  ٝ ث٠ ٗٞاظات ذيبثبٙ ٝ( 5/1×9/0 )١ط ٝاحس ت٢ٜب ٗدبظ ث٠ ٛهت يي تبثٔٞ ث٠ اثؼبز

تبثٔٞي زٕٝ ثط ضٝي ثبٕ ٝ ثب اضتلبػبت ثبالتط ٗكّ٘ٞ ثطزاقت ١عي٠ٜ ٗي . ٗؼطكي نٜق ٝ يب ٛبٕ كطٝقِبٟ ث٠ نٞضت ضايِبٙ ٗي ثبقس 

 .ثبقس

ئ٠ ثطاثط تؼبضيق اضا)ًٔي٠ تبث١ٞٔبي ؾطزضة ٝ يب ٜٗهٞث٠ ثطضٝي ثبٕ ٠ً ث٠ ١ط ٛٞػي اهسإ ث٠ زضج ٛبٕ ًبال ثطٛس ٝ ثب قطًت ذبني ٛ٘بيٜس 

 .خعء تبث١ٞٔبي تدبضي ٗحؿٞة قسٟ ٝ ٗٔعٕ ث٠ پطزاذت اخبضٟ ؾبٓيب٠ٛ ٗي ثبقس( قسٟ

قطًت٢بيي ٠ً اهسإ ث٠ ٛهت تبثٔٞ ثطضٝي ؾطزضة ٝاحس١بي نٜلي زض ق٢ط ٗي ٛ٘بيٜس ٗؿئّٞ اذص ٗدٞظ ٝ ؾپطزٙ تؼ٢سات ٗطث٠َٞ ث٠ 

 .ق٢طزاضي ٗي ثبقٜس

 p×k×s;                                           ضتلبػبت ٝ ؾطزضة ث٠ ٗست يٌؿبّچِِٞٛي ٗحبؾج٠ كطّٗٞ تؼييٚ ػٞاضو ثطضٝي تبث١ٞٔبي ا

 :ت٘ضيح ـرًّ٘

S ; ٗؿبحت تبثٔٞث٠cm2 

K ;ْيطيت ٛٞع تبثٔٞ ُٗبثن خسّٝ شي 
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% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

P ;(ٗبٓيبت ٗؿتويٖ 64ٗٞيٞع ٗبزٟ )  1393ؾبّ  ي اٗالىاضظـ ٗؼبٗالت 

زضًتبثچ٠ ١بي ٗرهٞل ٝ تٞؾٍ ازاضٟ زاضايي ١ط ق٢ط ت٢ي٠ ٝ تسٝيٚ ٝ ٜٗظٞض هي٘ت پبي٠ اٗالى زض ٜٗبَن ٗرتٔق ق٢ط اؾت ٠ً 

زض نٞضت ٝخٞز ٗحْ ٛهت تبثٔٞ زض زٝ ذيبثبٙ ٝثب زٝ ضٝـ ٗحبؾجبتي  اضظـ ثبالتط ٗجٜبي ٗحبؾجبت ذٞا١س ثٞز . ٜٗتكط ٗي ٛ٘بيس

( ٠ٛ ٛهت قسٟ)ي ٠ً تبثٔٞ زضآٙ زيس زاضز ١٘چٜيٚ ثطاي تبثٔٞ ١بي ٜٗهٞث٠ زض ثبٕ ٝ اضتلبع ؾبذت٘بٙ ١ب ايٚ اضظـ ثطاؾبؼ ذيبثبٙ انْ

 .زض ايٚ ضٝـ ٛيع ٗجٜب اضظـ ثبالتط ٗي ثبقس. ٗحبؾج٠ ذٞا١س قس

 

 

 

 

 جدًٗ ضرائة ّتؽير تاتَ٘ٛاي سطح ضٜر

 يطيت قطح ضزيق

 1.5 (تٚ جس ّرامس خص٘صي)ٛا  ّ٘سسات ـرٖٛيي، ٖٛري، ٗرزضي ٗ آّ٘زضيا 1

 1.5 ٛاي دٍٗتي سازّآتاتَ٘ي دُٗ ادارات، ٕٜادٛا ٗ  2

 :تاتَ٘ٛاي ّعرـي صٖؿ 3

 ضايِبٙ (1قٌْ ق٘بضٟ ) 0.9*1.5ثب اثؼبز ( پيكبٛي ؾبذت٘بٙ)ٜٗهٞة ثط ؾطزضة 1-3

 4 (5قٌْ ق٘بضٟ )ٜٗهٞة ثط زيٞاض ٗحْ نٜق  2-3

 4 (3قٌْ ق٘بضٟ )ٗتط اضتلبع زض ٗحْ نٜق  6ً٘تط اظ ( ضٝي ثس٠ٛ ؾبذت٘بٙ)ٜٗهٞة ث٠ اضتلبػبت  3-3

 5 (4قٌْ ق٘بضٟ )ٗتط اضتلبع زض ٗحْ نٜق  6ثيكتط اظ (  ضٝي ثس٠ٛ ؾبذت٘بٙ)ٜٗهٞة ث٠ اضتلبػبت  4-3

 6 (2قٌْ ق٘بضٟ )ٜٗهٞة ثط ضٝي ثبٕ ٗحْ نٜق  5-3

 10 (6قٌْ ق٘بضٟ )ٛهت تبثٔٞي نٜلي زض ٗحْ زيِطي ث٠ خع ٗحْ نٜق 6-3

 اصٖاؾ( ترٕد)تاتَ٘ٛاي تثَيؽاتي  4

 

 5.5 (1قٌْ ق٘بضٟ )پيكبٛي ٗحْ نٜق  ٜٗهٞة ثط ضٝي1-4

 6 (5قٌْ ق٘بضٟ )ٜٗهٞة ثط ضٝي زيٞاض ٗحْ نٜق  2-4

 7 (3قٌْ  ق٘بضٟ )ٗتط اضتلبع زض ٗحْ نٜق  6ً٘تط اظ ( ضٝي ثس٠ٛ ؾبذت٘بٙ)ٜٗهٞة ث٠ اضتلبػبت  3-4

 (4قٌْ ق٘بضٟ )اضتلبع زض ٗحْ نٜقٗتط  6ثيكتط اظ ( ضٝي ثس٠ٛ ؾبذت٘بٙ)ٜٗهٞة ثط ضٝي زيٞاض ٗحْ نٜق ٝ اضتلبػبت 4-4

 

13.5 

 7 (2قٌْ ق٘بضٟ )ٜٗهٞة ثط ضٝي ثبٕ ٗحْ نٜق 5-4

 30 (6قٌْ ق٘بضٟ )ٛهت تبثٔٞي تجٔيـبتي زض ٗحْ زيِطي ث٠ خع ٗحْ نٜق  6-4

 4 تاتَ٘ ٛاي سردرب مَيٚ تإنٜا ٗ ّ٘سسات ّاٍي ٗ اعتثاري 5

 15 تاتَ٘ٛاي ّٖص٘ب در پْپ تٖسئ ٗ پْپ ىازٛا 6

 9 استٖدٛا، تاتَ٘ ّثَْآ ضٜري ٗ ايستياٙ ٛاي ات٘ت٘س ، تامسي، ّترٗ ٗ قطار ضٜري 7

 30 تاتَ٘ٛاي م٘چل ّقياس ، پَٜا( تيَث٘رد) تاتَ٘ٛاي تثَيؽاتي تسره 8

 P*K*S*Nترامت ٛاي تثَيؽاتي ْٕايطياٙ ٛا تراتر ـرًّ٘ ّحاسثٚ         9

N ;                  تعداد=S                  ّساحتK ;            ضريةP  ;قيْت ّٖطقٚ اي دارايي 

2 

10 

 تَ٘يسي٘ٓ ضٜري

 20 تٔٞيعيٞٙ ٜٗهٞة ثط پيكبٛي نٜق ثب پيبٕ ذٞز نٜق 4-9

 25 تٔٞيعيٞٙ ٜٗهٞة ثطضٝي ثبٕ نٜق ثب پيبٕ ذٞزنٜق4-9

 30 (ثطٛس)تٔٞيعيٞٙ ٜٗهٞة ثط پيكبٛي نٜق ثب پيبٕ تجٔيـبتي3-9

 32 ( ثطٛس)تٔٞيعيٞٙ ٜٗهٞة ثط ضٝي ثبٕ نٜق ثب پيبٕ تجٔيـبتي 4-9

 33.5 تٔٞيعيٞٙ ٜٗهٞة زض ٗؼبثط 5-9

پرف اظ ضازيٞ يب تٔٞيعيٞٙ ، نسا ٝ ؾي٘بي )ثب تٞخ٠ ث٠ تح٘يْ ١عي٠ٜ ذسٗبت ًٗبػق ٛبقي اظ اكعايف تطزز ٝ ٗطاخؼ٠ ق٢طٝٛساٙ ث٠ زٛجبّ پرف  تجٔيـبت  – تثَيؽات صدا ٗسيْا 11

 .ٗطًع ذطاؾبٙ ق٘بٓي ي٘ٚ تكطيي ٗؿبػي ػٞاضو ٗعثٞض ضا ٗحبؾج٠ ٝنْ ٝ ث٠ حؿبة ق٢طزاضي اؾلطايٚ ٝاضيع ٛ٘بيس

 زضنس 2

ثب تٞخ٠ ث٠ تح٘يْ ١عي٠ٜ ذسٗبت ًٗبػق ٛبقي اظ اكعايف تطززٝ ٗطاخؼ٠ ق٢طٝٛساٙ  ث٠ زٛجبّ پرف تجٔيـبت ٛكطي٠ ي٘ٚ تكٌط  – در رٗزٕاّٚ ٛاي ّحَي ع٘ارض آىٜي 12

 ٗؿبػي ، ػٞاضو  ٗعثٞض ضا ٗحبؾج٠ ٝ ث٠ حؿبة ق٢طزاضي اؾلطايٚ ٝاضيع ٛ٘بيٜس

 زضنس 2
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% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 ضايِبٙ ـرٖٛيسازي عّْ٘يتاتَ٘ٛاي  حاٗي پياُ ضاد تاش ، تسَيت ٗ  13

 ضيبّ 2.000.000 ؾجي تثَيؽات رٗي تدٕٚ خ٘درٗ 14

 ضيبّ 3.000.000 ٛي٠٘ ؾِٜيٚ

 ضيبّ 4.000.000 ؾِٜيٚ

 .ٕصة دارتست جٜت تثَيؽات تٚ ضنٌ در سطح ضٜر ّْٖ٘ع ّي تاضد 14

 (زضٗٞاضز ذبل ١٘ب١ِٜي ثب ق٢طزاضي آعاٗيؿت) 

 

 (ٗظايؿ ضٜرداري) ضٜرداري ق٘إئ ضٜر ٗ 27تٖد  -55ّادٙ 
ٙ آ٢ُي ٝيغ ٗوطضات ذبني ثطاي ٛبٕ ُصاضي ٗؼبثط ٝ ٛهت ٓٞح٠ ٛبٕ آ٢ٛب ٝ ق٘بضٟ ُصاضي اٗبًٚ ٝ ٛهت تبث١ٞٔبي آهبم اػالٛبت ٝ ثطزاقتٚ ٝ ٗحٞ ًطز

 .١ب اظ ٗحْ ١بي ؿيط ٗدبظ ٝ ١ط ٠ُٛٞ اهساٗبتي ٠ً زض حلظ ٛظبكت ٝ ظيجبيي ق٢ط ٗٞثط ثبقس

 (ٗظايؿ ض٘راي اسالّي ضٜر) ق٘إئ ضٜر ٗ ضٜرداير 16تٖد -71ّادٙ 
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ٕ تهٞيت ٓٞايح ثطهطاضي يب ٓـٞ ػٞاضو ق٢ط ٝ ١٘چٜيٚ تـييط ٛٞع ٝ ٗيعاٙ آٙ ثب زض ٛظط ُطكتٚ ؾيبؾت ػ٘ٞٗي زٝٓت ٠ً اظ ؾٞي ٝظاضت ًكٞض اػال

 .ٗي قٞز

 

 

 

 :قإ٘ٓ ّاٍيات تر ارزش اـسٗدٙ: يل  تثصرٙ -50ّادٙ 

خ٢ت ٝيغ ١ط يي اظ ػٞاضو ٗحٔي خسيس ٠ً تٌٔيق آ٢ٛب زض ايٚ هبٛٞٙ ٗكرم ٛكسٟ ثبقس ، ٗٞظلٜس ٗٞاضز ضا حساًثط قٞضاي اؾالٗي ق٢ط ٝ ثرف 

 .تب پبٛعز١ٖ ث٢٘ٚ ٗبٟ ١ط ؾبّ ثطاي خطاي زض ؾبّ ثؼس ، تهٞيت ٝ اػالٕ ٛ٘بيٜس

 : ّثاً

اثبٙ ٗؼٖٔ ٝ ٗحْ ٛهت تبثٔٞ پيكبٛي كطٝقِبٟ اضظـ ٗؼبٗالت ذي: ث٠ آزضؼ 1.5*6زض اثؼبز (( كطٝقِبٟ قيطظاز -ؾٞٛي))ػٞاضو تبثٔٞ ثب ػجبضت  :اٍؿ

ضيبّ ثبقس ثب تٞخ٠ ث٠ زضذٞاؾت  63.300ٌٗٔي ثط اؾبؼ زكتطچ٠ ٝ آزضؼ ٗتوبيي اؾترطاج ٗي قٞز كطو ًٜيٖ ايٚ ضهٖ ثطاي آزضؼ كٞم ثطاثط 

 .اػ٘بّ ٗي قٞز 4ٗتوبيي يطيت 

 .ٗتط ٗي ثبقس 9اثؼبز تبثٔٞ 

 :                     پؽ

 .ضيبّ ضا ؾبٓيب٠ٛ ث٠ ق٢طزاضي ثپطزاظز 2.278.800يؼٜي ٗتوبيي ثطاي ٛهت ايٚ تبثٔٞ ثبيس ٗجٔؾ 

 ػٞاضو ١٘يٚ تبثٔٞ ثب كطو ٛهت ثطضٝي ثبٕ كطٝقِبٟ(ب

 .زضيبّ ثبـ  63.300اضظـ ٗؼبٗالتي ٌٗٔي ثط اؾبؼ زكتطچ٠ ٝ آزضؼ زهين ٗتوبيي اؾترطاج ٗي قٞز كطو ًٜيٖ ايٚ ضهٖ ثطاي آزضؼ كٞم ثطاثط 

 .اػ٘بّ ٗي قٞز  5ثب تٞخ٠ ث٠ زضذٞاؾت ٗتوبيي يطيت 

 .ٗتط ٗيجبقس 9اثؼبز تبثٔٞ 

 .ضيبّ ضا ؾبٓيب٠ٛ ث٠ ق٢طزاضي ثپطزاظز 2.848.500يؼٜي ٗتوبيي ثطاي ٛهت ايٚ تبثٔٞ ثبيس ٗجٔؾ 

 ٗؼٖٔ ٝ ٗحْ ٛهت تبثٔٞ ثبٕ ؾبذت٘بٙ ث٠ آزضؼ ذيبثبٙ 1.5*6زض اثؼبز (( كطٝقِبٟ ٓٞاظٕ نٞتي ٝ تهٞيطي قيطظاز)) ػٞاضو تبثٔٞ ثب ػجبضت :ج

ضيبّ ثبقس ثب تٞخ٠ ث٠ 63.300اضظـ ٗؼبٗالتي ٌٗٔي ثط اؾبؼ زكتطچ٠ ٝ آزضؼ زهين ٗتوبيي اؾترطاج ٗي قٞز كطو ًٜيٖ ايٚ ضهٖ ثطاي آزضؼ كٞم 

 .اػ٘بّ ٗي قٞز 3زضذٞاؾت ٗتوبيي يطيت 

 :ٗتط ٗطثغ ٗي ثبقس 9اثؼبز تبثٔٞ 

 :             پؽ

 .ضيبّ ضا ؾبٓيب٠ٛ ث٠ ق٢طزاضي ثپطزاظز 1.709.100ثطاي ٛهت ايٚ تبثٔٞ ثبيس ٗجٔؾ   يؼٜي ٗتوبيي

 زض ايٚ ٗٞضز تلبٝتي ٛ٘ي ًٜس ٠ً كطٝقِبٟ كٞم زاضاي تبثٔٞي ٗؼطكي پيكبٛي اؾت ٝ يب ذيط :ت٘ضيح

ة تبثٔٞ ثبٕ ؾبذت٘بٙ ٝ يب حيبٌ ٗٔي ث٠ آزضؼ ذيبثبٙ ٗؼٖٔ ٝ ٗحْ ٛم 6×4.5زض اثؼبز (( ٗحهٞالت تهٞيطي ؾٞٛي))ػٞاضو تبثٔٞ ثب ػجبضت  -ٗ

 قرهي

 .ضيبّ ثبقس  63.300اضظـ ٗؼبٗالت ٌٗٔي ثط اؾبؼ زكتطچ٠ ٝ آزضؼ زهين ٗتوبيي اؾترطاج ٗي قٞز كطو ًٜيٖ ايٚ ضهٖ ثطاي آزضؼ كٞم ثطاثط  

 . اػ٘بّ ٗي قٞز 5.5ثب تٞخ٠ ث٠ زضذٞاؾت ٗتوبيي يطيت 

 .ٗتط ٗي ثبقس 24اثؼبز تبثٔٞ 

 : پؽ

 .ضيبّ ضا ؾبٓيب٠ٛ ث٠ ق٢طزاضي ثپطزاظز 8.355.600ي ثطاي ٛهت ايٚ تبثٔٞ ثبيس ٗجٔؾ يؼٜي ٗتوبو



 ل 29اظ  24ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاتَ٘ٛاي تثَيؽاتي در ّعاتر عّْ٘ي -1

 چِِٞٛي ٗحبؾج٠ كطّٗٞ تؼييٚ ػٞاضو ثطاي تبثٔٞ ١بي تجٔيـبتي  ث٠ ٗست يٌؿبّ

 (اثؼبز تبثٔٞ× اخبضٟ ث٢ب ضٝظا٠ٛ ١ط ٗتط ٗطثغ تبثٔٞ )  365

 تٞييح كطّٗٞ 

 تؼساز ضٝظ١بي ؾبّ: 365

ثطاي اخطاي زض  تٞؾٍ ًبضقٜبؾبٙ ً٘يت٠ ؾي٘ب ٝ ٜٗظط زض ١ط ؾبّ ثطاي ٜٗبَن ٗرتٔق ق٢ط تؼييٚ ٗي ُطزز٠ً اخبضٟ ث٢ب، ضٝظا٠ٛ ١ط ٗتط ٗطثغ تبثٔٞ 

 :ثكطح شيْ اػالٕ ٗي ُطزز 1394ؾبّ 

 :تَ٘يسي٘ٓ ضٜري -1

  ٟيطيت : ث٢٘ٚ 22ٗيبزيٚ ٝ چ٢بض ضاk=2 

 يطيت: ؾبيط ٗؼبثط k=10 

 :تيَث٘رد -2

  ٟيطيت : ث٢٘ٚ 22ٗيبزيٚ ٝ چ٢بض ضاk=2 

 يطيت: ؾبيط ٗؼبثط k=10 

 :استٖد -3

  ٟيطيت : ث٢٘ٚ 22ٗيبزيٚ ٝ چ٢بض ضاk=3 

 يطيت: ؾبيط ٗؼبثط k=10 

 :تَ٘يسي٘ٓ ضٜري -4

  ٟيطيت : ث٢٘ٚ 22ٗيبزيٚ ٝ چ٢بض ضاk=5 

 يطيت: ؾبيط ٗؼبثط k=20 

ذيبثب٢ٛبي ق٢ط ثط اؾبؼ  ثبكت اخت٘بػي ٝ كيعيٌي ٌٗ٘ٚ اؾت زض اثتساي ١ط ؾبّ تـييط زضخ٠ ز١ٜس زض ٛتيد٠ ٗالى ايٚ توؿيٖ ثٜسي ٛظط  :ت٘ضيح

 . ًبضقٜبؾبٙ ً٘يت٠ ؾي٘ب ٝ ٜٗظط ذٞا١س ثٞز
 

 تاتَ٘ي پسضنآ -2

ؾبٛتي ٗتط ثطضٝي زيٞاض ٗٔي قرهي  15آٗسُي حساًثط ثب پيف (50×70)١ط پعقي ثب ٗطًع زضٗبٛي ٗدبظ ٗي ثبقس يي تبثٔٞ ث٠ اٛساظٟ اؾتبٛساضز

 .ثهٞضت ضايِبٙ ٛهت ٛ٘بيس

ث١ٞٔبي پعقٌبٙ ث٠ اثؼبز اٛهت تبث١ٞٔبي ٛطزثبٛي زض ٝضٝزي ًٞچ٠ ١ب ٝ حبقي٠ پيبزٟ ض١ٝب ثؼس اظ ايٚ ٜٗ٘ٞع ٗي ثبقس ث٢بء ذسٗبت خ٢ت ت :تثصرٙ

 .ذٞا١س ثٞزضيبّ 000/400ثطاي يٌؿبّ  50×70

 :يتأٍ ٛاي تثَيؽات -4

 هُط ثبٌٓٚ ث٠ ٗتط ٗطثغ× اضظـ ٗؼ٘التي ٗحْ ٛهت % 10ثبٓٚ ١بي تجٔيـبتي ػطو ذيبثبٙ ثطاي ١طضٝظ  (اٍؿ

 هُط ثبٓٚ ث٠ ٗتط ٗطثغ× اضظـ ٗؼبٗالتي ٗحْ ٛهت% 50ثبٓٚ ١بي تجٔيـبتي ايؿتبزٟ ثطاي ١ط ضٝظ  (ب



 ل 29اظ  25ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 ثبٓٚ ث٠ ٗتط  ٗطثغ هُط× اضظـ ٗؼبٗالتي ٗحْ ٛهت % 50ثبٓٚ ١بي تجٔيـبتي ١ٞايي، ثطاي ١ط ضٝظ (ج

 

 

 

 

 

 

 ت٘ضيحات مَي -5

ًٔي٠ ٗتوبييبٙ ١ِٜبٕ ػوس هطاضزاز ٗٞظق ث٠ ؾپطزٙ ي٘بٛت خ٢ت تً٘يٚ تؼ٢سات ٗي ثبقٜس ًٔي٠ قطًت٢بيي ٠ً اهسإ ث٠ ٛهت تبثٔٞ 

ز ًٔي٠ زض پكتيجبٛي كطٝقِبٟ ١ب ٗي ٛ٘بيٜس ٛيع خ٢ت تً٘يٚ ت٘سيس هطاضزاز زض ؾب٢ٓبي آتي ٗٞظق ث٠ ؾپطزٙ چي ي٘بٛت ٗي ثبقٚ

 .تبث١ٞٔبي ٜٗهٞث٠ ثطضٝي ثبٕ ٝ تبث١ٞٔبي ثعضٍ تجٔيـبتي ث٢تط اؾت تٞؾٍ ث٢طٟ ثطزاضي ثي٠٘ قسٟ ٝ ًپي ثي٠٘ ٛب٠ٗ ي٘ي٠٘ هطاضزاز قٞز

 ٛوك٠ ١بي كٜي تبث١ٞٔب ثبيس ث٠ ق٢طزاضي اضائ٠ قٞز

 ْٕٕ٘ٚ قرارداد

تٞٓيسات قطًت٢ب ٝ نٜبيغ ٗدبظ، هطازاز ٛهت ٝ ث٢طٟ ث٠ ٜٗظٞض ظيجب ؾبظي ق٢ط ثؿٍ اٗٞض ، كط١ِٜي ٝ ٗؼطكي ٗحهٞالت ، ذسٗبت ٝ 

ٗسيطيت  ........ثطزاضي اظ تبث١ٞٔبي تجٔيـبتي زض ؾُح ق٢ط ، َجن ٗلبز شيْ ٗبثيٚ ً٘يت٠ ؾي٘ب ٝ ٜٗظط ق٢طزاضي اؾلطايٚ ث٠ ٛ٘بيٜسُي

زاضاي ٗدٞظ اظ  ..............ق٘بضٟ ثجت ث٠  ............ؾتبز ٠ً اظ ايٚ پؽ زض ايٚ هطاضزاز ق٢طزاضي ٛبٗيسٟ ذٞا١سقس اظ يي َطف ٝ قطًت

٠ً اظ ايٚ  ...............تٔلٚ  .........ث٠ آزضؼ    ...........نبزضٟ اظ    ........زاضاي قٜبؾٜب٠ٗ   ..........كطظٛس    .........ث٠ ٛ٘بيٜسُي      .........ازاضٟ 

 .پؽ زض ايٚ هطاضزاز ث٢طٟ ثطزاض ذٞاٛسٟ ٗي قٞز اظ َطف زيِط ٜٗؼوس ٗي ُطزز

 :ّ٘ض٘ع قرارداد: ّادٙ يل

ػجبضت اؾت اظ ٝاُصاضي ٗٞهت ٌٗبٙ ٜٗبؾت نطكبً خ٢ت اًطاٙ آ٢ُي ١بي تدبضي ، ذسٗبت كط١ِٜي ٝ ١ٜطي زض ٗحسٝزٟ ق٢ط ثط ضٝي 

 :تبثٔٞ ١بي تجٔيـبتي ثب قطايٍ ٝ يٞاثٍ شيْ

 ّحٌ ٕصة تاتَ٘ مد تعداد ْٕايٚ درجٚ اتعاد ٕ٘ع تاتَ٘ رديؿ

       

       

       

ٗحْ زهين ٛهت تبث١ٞٔب ثط ٗجٜبي ٗدٞظ نبزضٟ تٞؾٍ ًبضقٜبؾبٙ ق٢طزاضي تؼييٚ ُطزيسٟ ٝ ث٢طٟ ثطزاض ٗٞظق ث٠ اخطاي  :تثصرٙ يل

 .زهين آٙ ٗي ثبقس

 ...ق٢طزاضي يب َطح ؾبٗبٛس١ي تبث١ٞٔبي تجٔيـبتي ٝزض نٞضت اخطاي َطح ١بي ػ٘طاٛي   :تثصرٙ دٗ

ٓيٌٚ زض نٞضت . زض ٗحْ ٛهت تبثٔٞ ، ث٢طٟ ثطزاض ٗٞظق ث٠ خ٘غ آٝضي تبث١ٞٔب ثٞزٟ ٝ حن ١يچ٠ِٛٞ اػتطايي ضا ٛرٞا١ٜس زاقت 

 .ٗٞاكوت ق٢طزاضي ، ٗي تٞاٛس تبث١ٞٔب ضا ث٠ ٌٗبٙ ٗٞضز تبئيس ق٢طزاضي ٜٗتوْ ٛ٘بيس

ٗطاتت كٞم نٞضتدٔؿ٠ ُطزيسٟ ٝ ث٢طٟ ثطزاض زض ٗست  2ٜٗسضج زض ٗلبز تجهطٟ ... ضاي َطح ١بي ػ٘طاٛي ٝزض نٞضت اج :سٚ تثصرٙ

زض ؿيط ايٜهٞضت اخطت . اخطاي ايٚ َطح ١ب حن ث٢طٟ ثطزاضي اظ تبثٔٞ ١ب ٝ اًطاٙ َطح ١بي تدبضي ثطضيٞي آ٢ٛب ضا ٛرٞا١ٜس زاقت 

 .ا١س قسآ٘ثْ تبث١ٞٔب زض ٗست كٞم اظ ث٢طٟ ثطزاض زضيبكت ذٞ



 ل 29اظ  26ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 

 

 

زض نٞضتي٠ٌ ث٢طٟ ثطزاضي اظ تبث١ٞٔبي ٗٞيٞع هطاضزاز ث٠ زٓيْ ٗ٘بٛؼت ق٢طزاضي ١بي ٜٗبَن ٝ ثب ؾبيط زٝايط زٝٓتي ٗيؿط  -چٜارتثصرٙ 

ٗطاتت تٞؾٍ ًبضقٜبؾبٙ ق٢طزاضي نٞضتدٔؿ٠ ُطزيسٟ ٝ پؽ اظ تبئيس ق٢طزاضي ٗسٛي ٠ً اٌٗبٙ ث٢طٟ ثطزاضي ٝخٞز ٛساقت٠ ث٠ .ٛجبقس

 .ز ايبك٠ ٗي ُطززٗست هطاضزا

 ّدت قرارداد -2ّادٙ 

ضٝظ ٗي ثبقس٠ً زض نٞضت تٞاكن ٝ ضيبيت َطكيٚ ثطاي ٗست  هبثْ  ............ث٠ ٗست   .........ٓـبيت  .........ٗست هطاضزاز اظ تبضيد  -1-2

 .ت٘سيس ذٞا١س ثٞز

ٗبٟ پؽ اظ اًٗبء هطاضزاز، ث٢طٟ ثطزاض ث٠ ١ط زٓئي اظ اخطاي ٗلبز هطاضزاز ٝ ٛهت تبثٔٞ ٗ٘بٛؼت  .........زض نٞضتي٠ٌ حساًثط تب  -2-2

ٗبٟ اخطت آ٘ثْ ضا اظ ٗحْ چ٢ٌبي   ..............ٝضظيسٟ ٝ اٛهطاف ذٞز ضا اػالٕ ٛ٘ٞز، ق٢طزاضي ٗي تٞاٛس ي٘ٚ كؿد ايٚ هطاضزاز ٗؼبزّ 

 .تحٞئي ًؿط ٛ٘بيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل 29اظ  27ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 

 

 

 

 

 :ًگْداري فضاي سثش ٍ پاركْاي سطح ضْز ّشيٌِ   .23

 جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات ٕيٜداري ـضاي سثس ٗ پارمٜاي سطح ضٜر

 هصَب ضزح عٌاٍيي كلي ذدهات رديف

 1397سال  

 هصَب

 1398سال  

 52200 43.500 ٝاحس ١بي ٗؿٌٞٛي ث٠ اظاي ١طٝاحس ثطاي يي ؾبّ 1

 174240 145.200 ث٠ اظاي ١طٝاحس ثطاي يي ؾبّ... ثبظضُبٛي ٝ ٝاحس١بي تدبضي ، ذسٗبتي ،  2

 798600 665.500 ٝاحس١بي نٜؼتي ، ًبضُب١ي 3

ؾبظٗب٢ٛبي قطًت  –ثبٛي ١ب  –ًٔي٠ ازاضات زٝٓتي ٢ٛبز١ب : ٝاحس١بي ازاضي قبْٗ  4

١بي زٝٓتي ٝ ؿيط زٝٓتي ٝ ٗطاًع آٗٞظقي ، ٛظبٗي ، اٛتظبٗي ، نٜسٝم ١ب ٝٗؤؾؿبت 

 ث٠ اظاي ١طٝاحس ثطاي يي ؾبّ... ٗبٓي ٝاػتجبضي ٝ ؾبٓٚ ١بي ٝضظقي ٝ

1.331.000 1597200 

 2400000 2.000.000 زٛساٙ پعقٌبٙ ، زضٗبِٛب٢١ب ٝزاضٝذب٠ٛ ١ب ،ُٗت پعقٌبٙ  5

 ٛٞؾبظي خ٢ت ٗبٓي ٝ زض نٞضتي ٠ً ٗٔي اؾتيدبضي ثبقس خ٢ت ٗؿتبخط َي ٛب٠ٗ خساُب٠ٛ  ػٞاضو كيف ضٝي :ٗصً٘ ٕح٘ٙ

ٝ ث٢عيؿتي ٝ ٗٞؾؿبت ػبٕ ( ضٟ)،ا يثبضُطاٙ ٝ اػًبي تحت پٞقف ً٘يت٠ اٗساز اٗبٕ ذ٘يٜي( اكطاز زضخ٠ يي) ذبٛٞازٟ ٗحتطٕ ق٢ساء :1تثصرٙ 

 .ترليق ث٢بي ذسٗبت ٗصًٞض ثطاي يي ٝاحس ث٢طٟ ٜٗس ٗي ُطزٛس% 30از ٗطث٠َٞ آٜ٘لؼ٠ ٝ ذيطي٠  ثب اضائ٠ ٗؼطكي ٛب٠ٗ اظ ٠ٛ

 1398اظ پطزاذت ث٢بي ذسٗبت ٗصًٞض ثطاي يي ٝاحس ٗؿٌٞٛي زض ؾبّ  ٝ قٞضاضي اؾالٗي ق٢ط پطؾْٜ ثبظٛكؿت٠ ٝ قبؿْ زض ق٢طزاضي :2تثصرٙ 

 .ٗؼبف ١ؿتٜس

 .ٝاحس١بي تدبضي ٗؿٌٞٛي ثهٞضت ٗدعا ٗحبؾج٠ ذٞا١س قس :3تثصرٙ

ٝ زض نٞضتي ٠ً ٝاحس تٞٓيسي قبْٗ تبؾيؿبت . ًٔي٠ ٝاحس١بي ذسٗبت ق٢طي حطيٖ ق٢ط ٗكّ٘ٞ ايٚ ث٢بي ذسٗبت ٗي ثبقٜس: 22ت٘ضيح رديؿ 

 .ثبقس ث٢بي ذسٗبت ١ط ًسإ ثهٞضت خساُب٠ٛ ٗحبؾج٠ ٝ زضيبكت ُطزز.. ثتٚ آٗبزٟ ، ؾَٜ قٌٚ، ٝ

 

 :ّاي ذدهات ًگْداري ٍ تْساسي هعاتز عوَهيب .24

 ٕيٜداري ٗ تٜسازي ّعاتر عّْ٘ي جدًٗ ٕح٘ٙ ّحاسثٚ تٜاي خدّات

 هصَب ضزح عٌاٍيي كلي ذدهات رديف

 1397سال  

 هصَب

 1398سال  

 52200 43.500 ٝاحس ١بي ٗؿٌٞٛي ث٠ اظاي ١طٝاحس ثطاي يي ؾبّ  1

 174240 145.200 ث٠ اظاي ١طٝاحس ثطاي يي ؾبّ ...ٝاحس١بي تدبضي ، تٞٓيسي ، ثبظضُبٛي ٝ  2

 1597200 1.331.000 ٝاحس١بي نٜؼتي ، ًبضُب١ي ٝ ذسٗبتي 3

ؾبظٗب٢ٛبي قطًت  –ثبٛي ١ب  –ًٔي٠ ازاضات زٝٓتي ٢ٛبز١ب : ٝاحس١بي ازاضي قبْٗ  4

١بي زٝٓتي ٝ ؿيط زٝٓتي ٝ ٗطاًع آٗٞظقي ، ٛظبٗي ، اٛتظبٗي ، نٜسٝم ١ب ٝٗؤؾؿبت 

 ث٠ اظاي ١طٝاحس ثطاي يي ؾبّ... ٗبٓي ٝاػتجبضي ٝ ؾبٓٚ ١بي ٝضظقي ٝ 

1.331.000 1597200 

 2400000 2.000.000 زٛساٙ پعقٌبٙ ، زضٗبِٛب٢١ب ٝزاضٝذب٠ٛ ١ب ،ُٗت پعقٌبٙ  5

 ٛٞؾبظي خ٢ت ٗبٓي ٝ زض نٞضتي ٠ً ٗٔي اؾتيدبضي ثبقس خ٢ت ٗؿتبخط َي ٛب٠ٗ خساُب٠ٛ ػٞاضو كيف ضٝي :ٗصً٘ ٕح٘ٙ

ٝ ث٢عيؿتي ٝ ٗٞؾؿبت ػبٕ ( ضٟ)،ا يثبضُطاٙ ٝ اػًبي تحت پٞقف ً٘يت٠ اٗساز اٗبٕ ذ٘يٜي( اكطاز زضخ٠ يي) ذبٛٞازٟ ٗحتطٕ ق٢ساء :1تثصرٙ 

 .ترليق ث٢بي ذسٗبت ٗصًٞض ثطاي يي ٝاحس ث٢طٟ ٜٗس ٗي ُطزٛس% 30از ٗطث٠َٞ آٜ٘لؼ٠ ٝ ذيطي٠  ثب اضائ٠ ٗؼطكي ٛب٠ٗ اظ ٠ٛ

 1398اظ پطزاذت ث٢بي ذسٗبت ٗصًٞض ثطاي يي ٝاحس ٗؿٌٞٛي زض ؾبّ  ٝ قٞضاضي اؾالٗي ق٢ط پطؾْٜ ثبظٛكؿت٠ ٝ قبؿْ زض ق٢طزاضي :2تثصرٙ 



 ل 29اظ  28ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 .ٗؼبف ١ؿتٜس

 .زٝاحس١بي تدبضي ٗؿٌٞٛي ثهٞضت ٗدعا ٗحبؾج٠ ذٞا١س ـ :3تثصرٙ

ٝ زض نٞضتي ٠ً ٝاحس تٞٓيسي قبْٗ تبؾيؿبت . ًٔي٠ ٝاحس١بي ذسٗبت ق٢طي حطيٖ ق٢ط ٗكّ٘ٞ ايٚ ث٢بي ذسٗبت ٗي ثبقٜس: 22ت٘ضيح رديؿ 

 .ثبقس ث٢بي ذسٗبت ١ط ًسإ ثهٞضت خساُب٠ٛ ٗحبؾج٠ ٝ زضيبكت ُطزز.. ثتٚ آٗبزٟ ، ؾَٜ قٌٚ، ٝ

 

 

 تٜاي خدّات ساّإدٛي ّحٌ ـرٗضٖدىآ ّاٛي قرّس-  .25

    :تاتت تٜاي خدّات ـرٗش إ٘اع ّاٛي قرّس تراتر ـرًّ٘ ذيٌ اقداُ ىردد -

   8;Z                                                                                                                 

 ثب ١طثبض ٗطاخؼ٠ ٗتوبيي :ٕح٘ٙ ٗصً٘

 .متر مربع می باشد 5قابل محاسبه  حداقل مساحت :1تثصرٙ 

 .می باشد 1398حداکثر زمان بهره برداری تا پایان سال  :2تثصرٙ 

 .محل فروش ماهی قرمس پس از بررسی و تائید کارشناس شهرداری خواهد بود: 3تثصرٙ

A  :خدمات فروش ماهی  بهای 

P  :هي٘ت ُٜٗو٠ اي زاضايي 

S  : ٗؿبحت 

Z  :يطيت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z×S×P; A 



 ل 29اظ  29ل       1398تراي ساً  ّص٘ب ضٜرداري اسفرائ تٜاي خدّاتتعرـٚ 

% رسيد تصَية تِ ٍ هطزحي اسالهي ضْز اسفزايي ضَرا           هَرخ       ضوارُ جلسِ در

 اسفزايي يضْزدارسزپزست  – الهي ضْز اسفزايي                  آقاي رهضاًعلي ايواًداررئيس ضَراي اس -آقاي عليزضا حسيي آتادي 

 

 

 

 

 

 

 :تَضيحات كلي .26

 .قاًَى ضْزداريْا هي تاضد  99فَق الذكز حزين قاًًَي ضْز ٍ حزين هادُ  تْاي ذدهات هحدٍدُ ٍصَل كليِ .27

 .است ( 1398)فَق الذكز يک سالتْاي ذدهات  دٍرُ ٍصَل كليِ .28

 .قاًَى ضْزداريْا هي تاضد  77فَق الذكز كويسيَى هادُ  تْاي ذدهاتضواًت ٍصَل كليِ  .29

30.  P ; قاًَى هالياتْاي هستقين  64ٍدراجزاي هادُ  هيثاضد 1393سال  ارسش هعاهالتي:  قيوت هٌطقِ اي

چٌاًچِ سهيي داراي چٌد تزتاضد قيوت هٌطقِ اي گزاًتزيي تزهلک هطزف تِ  تْاي ذدهاتتعييي ٍدرهحاسثِ 

     .هعثز ذَاّد تَد

 است ضزٍري ضْز اسالهي ضَراي ٍ داريهْزضْز تِ هصَبتْاي ذدهات  تعزفِ صفحات كليِ ًوَدى هوَْر .31

)  رديف 32   ضاهل  تِ ضزح فَق 1398ضْزداري اسفزايي تزاي سال تْاي ذدهات پيطٌْادي (طزح)اليحِ .32

صفحِ تْيِ ، ٍ پس اس تصَية ضَراي هحتزم اسالهي ضْز     29   تا تَضيحات ٍ تثصزُ ّاي آى در( عٌَاى

 .قاتل اجزاء هي تاضد 1398در سال  اسفزايي

                                       

 پاياى                                                         

 
 


