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 سعید نادی زاده                                                                                   میثم محمدی                      

                                                      شهر زرين رئیس شورای اسالمي                                                                    شهردار زرين شهر                   

 

 

 (ي)اضافه ساخت مسکون 2ها مزتوط ته تثصزه  يته ماده صد قانون شهزدار يالحاق 11ساختمان موضوع تند  يارسش معامالت

ضز
ي

سةذت٘ةٙ  يبضظش ٗؼةٗالت بٓق : ٛٞع سةذت٘ةٙ  ق

١ط ٗتطٗطجغ(  ي)ج٠ بظب

 1398سةّ  يط٢ٜةزيپ

 ٗالحظةت

  ضيةّ 000/780  يٝ كٔع يبسٌٔت جتٞٛ يسةذت٘ةٙ ١ة 1

  ضيةّ 000/600 ت ٗرتٔظ جٜةيي ية ست٢ٛٞةي كٔعي ية جتٞٛيبسٌٔ 2

  ضيةّ 000/360 بسٌٔت آخطي  3

  ضيةّ 000/250 چٞت-سَٜ–بسٌٔت ٗرٔٞط ُْ  4

  ضيةّ 000/300 سةذت٘ةٙ ١ةي ت٘ةٕ چٞت ٗؼ٘ٞٓي 5

  ضيةّ 000/780 سةذت٘ةٙ ١ةي ت٘ةٕ چٞت غٜؼتي 6

 ٗتط  4ت:سةذت٘ةٙ ، بٛحةض١ة جة ز١ة٠ٛ جيص بظ 

  ضيةّ 000/420 بسٌٔت آخطي ية جٔٞى سي٘ةٛي ية سِٜي جة ١ط ٛٞع سوق 1

  ضيةّ 000/480 بسٌٔت كٔعي ية س٠ٓٞ ١ةي پيص سةذت٠ جة ١ط ٛٞع سوق  2

 ج:سةٓٚ ١ة ية تٞهلِة٢١ة 

  ضيةّ 000/420 جة ٗػةٓح جٜةيي سَٜ آخط جٔٞى سي٘ةٛي جة ١ط ٛٞع سوق  1

ضيةّ 000/660 بسٌٔت كٔعي ية ست٢ٛٞةي جتٞٙ آض٠ٗ 2   

  ضيةّ 000/660 ُٔرة٠ٛ جة ١ط ٛٞع ٗػةٓح ٝ سوق  3

 ز : آضية٠ٛ ١ة ٝ سةيحة٢ٛة 

  ضيةّ 000/300 جة پةي٠ ١ةي چٞجي ٝ ٗػةٓح جٜةيي جة ١ط ٛٞع سوق  1

  ضيةّ 000/360 جة پةي٠ ١ةي كٔعي ية ستٞٙ ١ةي جتٞٙ آض٠ٗ 2

 :تةسيسةت ١ 

  ضيةّ 000/360 ٛتطبييزستِة٢١ةي حطبضت ٗطًعي ، ضٞكةغ سة 1

  ضيةّ 000/180 آسةٛسٞض  2

  ضيةّ 000/300 سةذت٘ةٙ جة سوق بيطبٛيت  3

 ٝ : سةيط

ٗتط ٌٗؼث ج٠  ١6ٞبيي بظ –بٛٞبع ٗرةظٙ بػٖ بظ ظيطظٗيٚ  1

 جةال

  ضيةّ 000/480

  ضيةّ  000/200/1 س١ٌٞة ٝ جةضبٛسبظ١ة ١ط ٗتط ٗطجغ  2

  ضيةّ 000/240 عّٞ زيٞبض ًطي جة ١ط ٛٞع ٗػةٓح ٗتط  3

 

ٗحةسحةت كٞم ٗطّ٘ٞ سةذت٘ة٢ٛةيي بست ٠ً بظ تةضيد تػٞيث بيٚ زكتطچ٠ بحسبث ٗي ضٞٛس ٝ :  تحػطٟ 

 ةت هحٔي ٛ٘ي جةضس..ثٗطّ٘ٞ ٗستحس
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 سعید نادی زاده                                                                                   میثم محمدی                      

                                                      شهر زرين رئیس شورای اسالمي                                                                    شهردار زرين شهر                   

 

 

-ي)اضافه ساخت تجار 3ها مربوط به تبصره  يبه ماده صد قانون شهردار يالحاق 11ساختمان موضوع بند  يارزش معامالت

 (غيره– يتخدما-يادار

ضز
ي

 يبضظش ٗؼةٗالت سةذت٘ةٙ )ج٠ بظب بٓق : ٛٞع سةذت٘ةٙ  ق

 1398سةّ  يط٢ٜةزي١ط ٗتطٗطجغ( پ

 ٗالحظةت

   ضيةّ 000/960                   سةذت٘ةٙ ١ةي بسٌٔت جتٞٛي ٝ كٔعي  1

  ضيةّ 000/720 بسٌٔت ٗرتٔظ جٜةيي ية ست٢ٛٞةي كٔعي ية جتٞٛي 2

  ّضية 000/432 بسٌٔت آخطي  3

  ضيةّ 000/360 چٞت-سَٜ–بسٌٔت ٗرٔٞط ُْ  4

  ضيةّ 000/288 سةذت٘ةٙ ١ةي ت٘ةٕ چٞت ٗؼ٘ٞٓي 5

  ضيةّ 000/936 سةذت٘ةٙ ١ةي ت٘ةٕ چٞت غٜؼتي  6

 ٗتط  4ت:سةذت٘ةٙ ، بٛحةض١ة جة ز١ة٠ٛ جيص بظ 

  ضيةّ 000/504 بسٌٔت آخطي ية جٔٞى سي٘ةٛي ية سِٜي جة ١ط ٛٞع سوق 1

  ضيةّ 000/576 ية س٠ٓٞ ١ةي پيص سةذت٠ جة ١ط ٛٞع سوق  بسٌٔت كٔعي 2

 ج:سةٓٚ ١ة ية تٞهلِة٢١ة 

  ضيةّ 000/504 جة ٗػةٓح جٜةيي سَٜ آخط جٔٞى سي٘ةٛي جة ١ط ٛٞع سوق  1

  ضيةّ 000/792 بسٌٔت كٔعي ية ست٢ٛٞةي جتٞٙ آض٠ٗ 2

  ضيةّ 000/360 ُٔرة٠ٛ جة ١ط ٛٞع ٗػةٓح ٝ سوق  3

 ضيةّ 000/300   سةيحة٢ٛة  ز : آضية٠ٛ ١ة ٝ

  ضيةّ 000/360 جة پةي٠ ١ةي چٞجي ٝ ٗػةٓح جٜةيي جة ١ط ٛٞع سوق  1

  ضيةّ 000/432 جة پةي٠ ١ةي كٔعي ية ستٞٙ ١ةي جتٞٙ آض٠ٗ 2

 ضيةّ 000/360   :تةسيسةت ١ 

  ضيةّ 000/432 زستِة٢١ةي حطبضت ٗطًعي ، ضٞكةغ سةٛتطبيي 1

  ضيةّ 000/216 آسةٛسٞض  2

  ضيةّ 000/360 سةذت٘ةٙ جة سوق بيطبٛيت  3

 ضيةّ 000/520   ٝ : سةيط

  ضيةّ 000/624 ٗتط ٌٗؼث ج٠ جةال ١6ٞبيي بظ –بٛٞبع ٗرةظٙ بػٖ بظ ظيطظٗيٚ  1

  ضيةّ 000/144 س١ٌٞة ٝ جةضبٛسبظ١ة ١ط ٗتط ٗطجغ  2

  ضيةّ 000/432 زيٞبض ًطي جة ١ط ٛٞع ٗػةٓح ٗتط عّٞ  3

 

بيٚ زكتطچ٠ بحسبث ٗي ضٞٛس ٝ  تػٞيث ٠ً بظ تةضيد بست كٞم ٗطّ٘ٞ سةذت٘ة٢ٛةيي ٗحةسحةتتحػطٟ : 

 .ٛ٘ي جةضس. ةت هحٔيثٗطّ٘ٞ ٗستحس
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 سعید نادی زاده                                                                                   میثم محمدی                      

                                                      شهر زرين رئیس شورای اسالمي                                                                    شهردار زرين شهر                   

 

 

 احداث تنا تدون اخذ مجوس( ) 4ها مزتوط ته تثصزه  يته ماده صد قانون شهزدار يالحاق 11ساختمان موضوع تند  يارسش معامالت

ضز
ي

 يةذت٘ةٙ )ج٠ بظببضظش ٗؼةٗالت س بٓق : ٛٞع سةذت٘ةٙ  ق

 1398سةّ  يط٢ٜةزي١ط ٗتطٗطجغ( پ

 ٗالحظةت

  ضيةّ 000/600/3  يٝ كٔع يبسٌٔت جتٞٛ يسةذت٘ةٙ ١ة 1

  ضيةّ 000/000/3 ية جتٞٛي يكٔع ية ست٢ٛٞةي ييبسٌٔت ٗرتٔظ جٜة 2

  ضيةّ 000/800/1  يبسٌٔت آخط 3

  ضيةّ 000/500/1 چٞت-سَٜ–بسٌٔت ٗرٔٞط ُْ  4

  ضيةّ 000/200/1 يت٘ةٕ چٞت ٗؼ٘ٞٓ يسةذت٘ةٙ ١ة 5

  ضيةّ 000/900/3  يت٘ةٕ چٞت غٜؼت يسةذت٘ةٙ ١ة 6

 ٗتط  4ص بظ يت:سةذت٘ةٙ ، بٛحةض١ة جة ز١ة٠ٛ ج

  ضيةّ 000/100/2 بسٌٔت آخطي ية جٔٞى سي٘ةٛي ية سِٜي جة ١ط ٛٞع سوق 1

  ضيةّ 000/400/2 بسٌٔت كٔعي ية س٠ٓٞ ١ةي پيص سةذت٠ جة ١ط ٛٞع سوق  2

 ة تٞهلِة٢١ة يج:سةٓٚ ١ة 

  ضيةّ 000/100/2 جة ٗػةٓح جٜةيي سَٜ آخط جٔٞى سي٘ةٛي جة ١ط ٛٞع سوق  1

  ضيةّ 000/300/3 بسٌٔت كٔعي ية ست٢ٛٞةي جتٞٙ آض٠ٗ 2

  ضيةّ 000/330 ُٔرة٠ٛ جة ١ط ٛٞع ٗػةٓح ٝ سوق  3

 حة٢ٛة ية٠ٛ ١ة ٝ سةيز : آض

  ضيةّ 000/350/1 ١ط ٛٞع سوق  جة پةي٠ ١ةي چٞجي ٝ ٗػةٓح جٜةيي جة 1

  ضيةّ 000/180 جة پةي٠ ١ةي كٔعي ية ستٞٙ ١ةي جتٞٙ آض٠ٗ 2

 سةت ي:تةس١ 

  ضيةّ 000/800/1 زستِة٢١ةي حطبضت ٗطًعي ، ضٞكةغ سةٛتطبيي 1

  ضيةّ 000/900 آسةٛسٞض  2

  ضيةّ 000/500/1 سةذت٘ةٙ جة سوق بيطبٛيت  3

 طيٝ : سة

ٗتط ٌٗؼث ج٠  ١6ٞبيي بظ –ظيطظٗيٚ  بٛٞبع ٗرةظٙ بػٖ بظ 1

 جةال

  ضيةّ 000/400/2

  ضيةّ 000/000/6 س١ٌٞة ٝ جةضبٛسبظ١ة ١ط ٗتط ٗطجغ  2

  ضيةّ 000/200/1 زيٞبض ًطي جة ١ط ٛٞع ٗػةٓح ٗتط عّٞ  3

 

ٗحةسحةت كٞم ٗطّ٘ٞ سةذت٘ة٢ٛةيي بست ٠ً بظ تةضيد تػٞيث بيٚ زكتطچ٠ بحسبث ٗي ضٞٛس ٝ : تحػطٟ

 ةت هحٔي ٛ٘ي جةضس..ثحسٗطّ٘ٞ ٗست
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 سعید نادی زاده                                                                                   میثم محمدی                      

                                                      شهر زرين رئیس شورای اسالمي                                                                    شهردار زرين شهر                   

 

 

 نگ(ي)حذف پارک 5ها مزتوط ته تثصزه  يته ماده صد قانون شهزدار يالحاق 11ساختمان موضوع تند  يارسش معامالت

ضز
ي

 يبضظش ٗؼةٗالت سةذت٘ةٙ )ج٠ بظب بٓق : ٛٞع سةذت٘ةٙ  ق

 1398سةّ  يط٢ٜةزي١ط ٗتطٗطجغ( پ

 ٗالحظةت

  ضيةّ 000/000/10  يٝ كٔع يبسٌٔت جتٞٛ يسةذت٘ةٙ ١ة 1

  ضيةّ 000/000/9 ية جتٞٛي يكٔع ية ست٢ٛٞةي ييبسٌٔت ٗرتٔظ جٜة 2

  ضيةّ 000/600/5  يبسٌٔت آخط 3

  ضيةّ 000/000/5 چٞت-سَٜ–بسٌٔت ٗرٔٞط ُْ  4

  ضيةّ 000/600/4 يت٘ةٕ چٞت ٗؼ٘ٞٓ يسةذت٘ةٙ ١ة 5

  ضيةّ 000/000/12  يت٘ةٕ چٞت غٜؼت يسةذت٘ةٙ ١ة 6

 ٗتط  4ص بظ يبٛحةض١ة جة ز١ة٠ٛ جت:سةذت٘ةٙ ، 

  ضيةّ 800/6 /000 جة ١ط ٛٞع سوق ية سِٜي ي٘ةٛية جٔٞى سي يبسٌٔت آخط 1

  ضيةّ 000/600/7 ص سةذت٠ جة ١ط ٛٞع سوق يپ ية س٠ٓٞ ١ةي يبسٌٔت كٔع 2

 ة تٞهلِة٢١ة يج:سةٓٚ ١ة 

  ضيةّ   000/800/6 جة ١ط ٛٞع سوق  ي٘ةٛيسَٜ آخط جٔٞى س ييجة ٗػةٓح جٜة 1

ضيةّ 000/600/9 جتٞٙ آض٠ٗ ية ست٢ٛٞةي يبسٌٔت كٔع 2   

  ضية000/600/9ّ ُٔرة٠ٛ جة ١ط ٛٞع ٗػةٓح ٝ سوق  3

 حة٢ٛة ية٠ٛ ١ة ٝ سةيز : آض

  ضيةّ 000/000/5 جة ١ط ٛٞع سوق  ييٝ ٗػةٓح جٜة يچٞج ي٠ ١ةيجة پة 1

  ضيةّ 000/600/5 جتٞٙ آض٠ٗ ية ستٞٙ ١ةي يكٔع ي٠ ١ةيجة پة 2

 سةت ي:تةس١ 

  ضيةّ 000/600/5 يي، ضٞكةغ سةٛتطب يحطبضت ٗطًع يزستِة٢١ة 1

  ضيةّ 000/000/4 آسةٛسٞض  2

  ضيةّ 000/000/5 ت يطبٛيسةذت٘ةٙ جة سوق ب 3

 طيٝ : سة

  ضيةّ 000/000/8 ٗتط ٌٗؼث ج٠ جةال 6بظ  يي١ٞب–ٚ يطظٗيبٛٞبع ٗرةظٙ بػٖ بظ ظ 1

  ضيةّ  000/000/16 طجغ س١ٌٞة ٝ جةضبٛسبظ١ة ١ط ٗتط ٗ 2

  ضيةّ 000/600/4 جة ١ط ٛٞع ٗػةٓح ٗتط عّٞ  يٞبض ًطيز 3

 

ٗحةسحةت كٞم ٗطّ٘ٞ سةذت٘ة٢ٛةيي بست ٠ً بظ تةضيد تػٞيث بيٚ زكتطچ٠ بحسبث ٗي ضٞٛس ٝ ٗطّ٘ٞ  تحػطٟ:

 ةت هحٔي ٛ٘ي جةضس..ثٗستحس
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 پيط٢ٜةزي ستؼالٕ ج٢ةي ذسٗةت  جةظزيس ٝ ًةضضٜةسي ٝ ٛوط٠ جطزبضي پةسد ب ػٜٞبٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تٞضيحةت :

 ٗحٔؾ ج٠ ضيةّ ضطح ضزيق

 ضيةّ 000/360 جةظزيس ظٗيٚ ١ط ٗٞضز 1

 جةظزيس ج٠ بظبي يي عحو٠  2

 ٝ  بضةك٠ جط يي عحو٠ ، ١ط عحو٠ 

 ضيةّ 000/360

 ضيةّ 000/180

 ضيةّ 000/700/2 ٗتط ٗطجغ  700تة  501سةذت بظ  3

 ضيةّ 000/400/5  ٗطجغ ٗتط 701جيص بظ  سةذت 4

تحٞيْ بضبضي ٝبُصبضي ض٢طزبضي جطبي جةض بّٝ ضبيِةٙ ٝ جاةض   5

 زٕٝ ج٠ جؼس

 ضيةّ 000/560/1

 ضيةّ 000/540 ًةضضٜةسي آتص ٛطةٛي ١ط ٗٞضز 6

ٗتط ٗطجغ  ١500ط ٗٞضز جةظزيس بظپالى ٗسٌٞٛي ية تدةضي ٝ ؿيطٟ تة ظيطبابت 2و1رديف   : 1تحػطٟ 

 ٗي جةضس.

 : جسي٢ي بست غسٝض ٗدٞظ جةظزيس ، ٜٗٞط ج٠ پطزبذت ١عي٠ٜ ًةضضٜةسي ٗي جةضس.2تحػطٟ 

 : ١عي٠ٜ بيةت ٝ ش١ةت جةظزيس خ٢ت ًةضضٜةسي ج٠ ػ٢سٟ ض٢طزبضي ٗي جةضس. 3تحػطٟ 

: ١عي٠ٜ ًةضضٜةسي آتص ٛطةٛي بظ ٗتوةضيةٙ ٠ً پةسد بستؼالٕ ذسٗةت آتص ٛطةٛي  4تحػطٟ 

 زضذٞبست ٗيٜ٘ةيٜس زضيةكت ٗيطٞز

:تحٞيْ بضبضي ٝبُصبضي ض٢طزبضي جطبي جةض سٕٞ زضغٞضتي٠ٌ ٗتوةضي تحٞيْ جةضس ،  5طٟ تحػ

 ١عي٠ٜ آٙ زٝ جطبجط ١عي٠ٜ كٞم ٗحةسح٠ ٗي ُطزز.
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 98تؼطك٠ زضيةكتي جطبي بضبئ٠ ذسٗةت آتص ٛطةٛي ض٢طزبضي ظضيٚ ض٢ط سةّ

 ٗتطبغ ٝبحس

تؼطك٠ عطح 

جةض  2ٝ 

جةظزيس 

 ٗسٌٞٛي

تؼطك٠ بػالٕ 

 حطين جطبي

ضطٝع ج٠ 

ٛوط٠  –ًةض 

 ٝ جةظزيس

تؼطك٠ بػالٕ 

جطبي حطين 

پطٝٛسٟ ١ةي 

بضخةػي زض 

ٗطح٠ٔ پةيةٙ 

ٛوط٠  –ًةض 

 ٝ جةظزيس

تؼطك٠ بعلةء 

ٛوط٠ ٝ  –

 جةظزيس

ٗتطبغ ٝبحس 

عطح ٝ –تدةضي 

 جةض جةظزيس 2

ٝبحس تدةضي 

 –بزبضي  –

 غٜؼتي

0-250 1,440,000 672,000 470,400 504,000 0-100 1200000 

251-500 3,000,000 1,680,000 1,176,000 1,260,000 101-150 1800000 

501-1000 6,000,000 3,360,000 2,352,000 2,520,000 151-200 2400000 

1001-1500 8,400,000 5,040,000 3,528,000 3,780,000 201-250 3000000 

1501-2000 11,400,000 6,720,000 4,704,000 5,040,000 251-300 3600000 

2001-2500 14,400,000 8,400,000 5,880,000 6,300,000 301-350 42000000 

2501-3000 18,000,000 10,080,000 7,056,000 7,560,000 350-400 4800000 

3001-3500 20,400,000 11,760,000 8,232,000 8,820,000 400-500 5400000 

3501-4000 23,400,000 13,440,000 9,408,000 10,080,000 501-1000 6000000 

4001-4500 25,800,000 15,120,000 10,584,000 11,340,000 1001-1500 9000000 

4501-5000 29,400,000 16,800,000 11,760,000 12,600,000 1501-2000 11400000 

5001-10000 33,000,000 28,560,000 19,992,000 21,000,000 2000-2500 14400000 

10001-13000 38,400,000 33,600,000 23,520,000 25,200,000 2501-3000 18000000 

13000-15000 44,400,000 39,480,000 27,636,000 29,400,000 3001-3500 20400000 

15001-20000 50,400,000 56,280,000 39,396,000 42,000,000 3501-4000 23400000 

20001-26000 58,200,000 63,000,000 44,100,000 47,880,000 4001-5000 25800000 
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ضيةّ ج٠ بظبي ١ط جةظزيس بضةك٠ تط 500.000چٜةٛچ٠ تؼسبز جةظزيس١ة جيطتط بظ  جةض ج٠ زٓيْ ػسٕ بخطبي عطح غٞضت پصيطز ٗحٔؾ 

 زضيةكت ذٞب١س

 ضس . 

 رايگان .و دبستان آموزش هاي آتص نشاني مهدكودك  -1

 000/800/2زٝستةضٟضيةّ.000/400/14ضي٢ةي سطبسط ًطٞض: تي ستةضٟ خ٢ت پطسْٜ ض٢طزب آٗٞظش ١ةي ؿٞبغي-2

)الظٕ ج٠ شًط بست بضهةٕ جطبسةس ٗدٞظ زستِة٢١ةي ظيطجظ بظ خ٠ٔ٘  ضيةّ 000/000/48س٠ ستةضٟ    ضيةّ  .

 كسضبسيٞٙ ٗطجٞع٠ هةجْ تؼسيْ ٗي جةضس.(

 ضيةّ 000/000/48ضيةّ س٠ ستةضٟ   000/000/36ضيةّ زٝستةضٟ  18/ 000/000. آٗٞظض٢ةي ؿٞبغي ٗتلطه٠: تي ستةضٟ 3

 ضيةّ 000/600ضيةّ بٓي  000/360آٗٞظش ١ةي بٗسبز ١ًٞستةٙ -4

 زض غٞض ت ٛوْ ٝ بٛتوةّ ٗٔي جةظزيس آتطٜطةٛي بٛدةٕ پصيطز ٝ ٗحةسحةت جط بسةس تؼطك٠ زكتطچ٠ -5
  

 

   
 

 ضزيق

ٝظٙ ذةٗٞش 

 ًٜٜسٟ

ضةضغ ذةٗٞش ًٜٜسٟ 

 )ُةظ ٝبخطت پٞزض( پٞزضي

ٞش ٝظٙ ذةٗ

 ًٜٜسٟ 

      ضةضغ ذةٗٞش ًٜٜسٟ ُةظ 

(co2بخطت ٝ ) 

 ًئُٞطٗي 1 1
97,200 

 ضيةّ 90000 ًئٞ ُطٗي 1

 157,200 ًئٞ ُطٗي 2 2
 ضية132000ّ ًئُٞطٗي 2

 ًئٞ ُطٗي 3 3
226,800 

 ضية174000ّ ًئُٞطٗي 3

 ًئٞ ُطٗي 4 4
288,000 

 ضية216000ّ ًئُٞطٗي 4

 ًئٞ ُطٗي 6 5
396,000 

 ضيةّ 270000 ٔٞ ُطٗيًي 5

 670,800 ًئٞ ُطٗي 12 6
 ضيةّ 348000 ًئٞ ُطٗي 6

 ًئٞ ُطٗي 25 7
1,371,600 

 ضيةّ 480000 ًئٞ ُطٗي 10

 ًئٞ ُطٗي 50 8
2,670,000 

 ضيةّ 88000 ًئٞ ُطٗي 12

 ًئُٞطٗي 100 9
5,130,000 

 ضية126000ّ ًئُٞطٗي 30

 ًئُٞطٗي 250 10

12,870,000 

ت ٝ ٓيتطي آ 10

 ُةظ

 ضيةّ 258000

ٓيتطي آت ٝ 50 - -           11

 ُةظ

720000 

 ضيةّ 
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 ص يظ ٛ٘ةيج٢ةي ذسٗةت جٔ ػٜٞبٙ :

 جةضس يط ٗي: ج٠ ضطح خسّٝ ظج٢ةي ذسٗةت ٗؼةز٠ٓ ٗحةسح٠     
 ج٢ةي ذسٗةت   يحيٛٞع ٝبحس تلط قيضز

٘ت كطٝش ي% ه8/13  يذةضخ ئٖ ١ةيص كيٜ٘ة١ة خ٢ت ٛ٘ةيس 1

 ظيجٔ

٘ت كطٝش ي% ه  2/7       يزبذٔ ئٖ ١ةيص كيٜ٘ة١ة خ٢ت ٛ٘ةيس 2

 ظيجٔ

بساحةت   يضاةْٗ ٓٞٛةپاةضى ، ضا٢ط٢ًة    يحيتلط يٗد٘ٞػ٠ ١ة 3

 يحيتلط يط ٗد٘ٞػ٠ ١ةيَٜ ٝ سةي٢ة، بٛٞبع ًةضتي، ض٢طجةظ يجةظ

 ٗطةج٠.

٘ت كطٝش ي% ه2/7

 ظ يجٔ

،  يويًٜساطت ٗٞسا   يطِةٟ ١ة ضاةْٗ تااةتط، بخاطب   يط ٛ٘ةيسة 4

ط ٗٞبضز يٝ سة يٝ ٗٞتٞضسٞبض ئطبٛيبتٞٗح يست ١ةي٢ة، پطًيس

 ٗطةج٠.

 

 ضبيِةٙ
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 ة٠ٛ  يسةٓ – يظجة٠ٓ ض٢ط يج٢ةي ذسٗةت خ٘غ آٝض ػٜٞبٙ :

 

 

 

 ضطح ٗحةسح٠

 ١عي٠ٜ

 ذسٗةت يج٢ة 

                                                                                                       

                 ٗسٌٞٛيية عحو٠ ١ط ٝبحس 

 

 

 

 ضيةّ 000/585

 

 :   ي١ط ٝبحستدةض

 ٗتطٗطجغ ٗة١ية٠ٛ ١25ط ٝبحس تدةضي تة  -1

 ٗتط ٗطجغ ٗة١ية٠ٛ 50 تةٗتطٗطجغ  ١25ط ٝبحس تدةضي بظ  -2

 ٗتطٗطجغ ج٠ جةال ٗة١ية٠ٛ ١50ط ٝبحس تدةضي بظ  -3

 

 

000/54 

000/63 

000/81 

ٝ  زض غٞضت  زض غٞضت ذةٓي جٞزٙ ٝبحس ٗٞضز ٛظط ٝ بضبئ٠ غٞضت حسةت بظ بزبضٟ جطم تٞضيحةت

ٗطتطى جٞزٙ بضتطبى كٞم جة زضذٞبست ٗةٓي بظ ض٢طزبضي ٝ تةييس ًةضضٜةس 

  ٗحٔؾ ج٢ةي ذسٗةت پس٘ةٛس ج٠ بظبي ١ط ٗةٟ ذةٓي جٞزٙ ًسط ذٞب١س ضسض٢طزبضي 
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 ة٠ٛ  يسةٓ – يض٢ط پط ظجة٠ٓ  يبٗةًٚ ٝ ٝبحس١ة ٝ پس٘ةٛس  ظجة٠ْٓ ٝ ح٘ يج٢ةي ذسٗةت خ٘غ آٝض ػٜٞبٙ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضطح ٗحةسح٠
 ١عي٠ٜ

 ذسٗةت يج٢ة 

 ةكت(يهةجْ جةظ ي)كوظ ظجة٠ٓ ١ة  يپعضٌةٙ ػ٘ٞٗ
 ةكت(يهةجْ جةظ ي)كوظ ظجة٠ٓ ١ة يپعضٌةٙ بضتٞپس

 (ةكتيهةجْ جةظ يپعضٌةٙ ٗترػع  )كوظ ظجة٠ٓ ١ة
 ةكت(يهةجْ جةظ يطِةٟ )كوظ ظجة٠ٓ ١ةيآظٗة

 زبضٝذة٠ٛ ١ة
 يزٝٓت يسةظٗة٢ٛة ٝ بضُة٢ٛة

 يٝ بػتحةض يجة٢ٌٛة ٝ ٗٞسسةت ٗةٓ
 يهطؼ بٓحس٠ٜ ٗطزٗ يغٜسٝم ١ة

 ةّيض000/000/4
 ةّيض 000/500/7
 ةّيض  000/000/7
 ضيةّ 000/000/10
 ضيةّ 000/000/20
 ضيةّ 000/000/30
 ةّيض 000/000/30
 ةّيض 000/000/8

 يةجةٙ بغٔيذ كست كٞز
 يةجةٙ كطػيذ كست كٞز

 يچًٔٞحةج
 يذػٞغ يضطًت٢ة

 سلطٟ ذة٠ٛ ١ةضستٞضبٙ ١ة ٝ 
 ذسٗةت آضپعي

 هػةجي 
 ٗةضًت ٝ ذٞبض ٝ جةضكطٝضيسٞپط 

 ٗحْ سةظي ، زضٝزُطي ٝ ٛدةضي ١ة
 ٗػة ٓح كطٝضي ١ة 

 ٗطؽ ٝ ٗة١ي كطٝضي 
 ُْ كطٝضي ١ة
 آضبيطِةٟ ظٛة٠ٛ 

 آضبيطِةٟ ٗطزب٠ٛ
 

 ةّيض  000/000/5
 ّ ةيض 000/000/4
 ةّيض 000/000/5
 ةّيض 000/000/10
 ةّيض 000/000/6
 ضيةّ 000/000/4
 ضيةّ 000/500/1
 ضيةّ 000/500/1
 ضيةّ 000/400/2
 ضية000/200/1ّ
 ضيةّ 000/800/1
 ضيةّ 000/500/2
 ضيةّ 000/800/1              

 ضيةّ 000/800/1

 1ذسٗةت زضخ٠  يج٢ة يذسٗةت يؼيغٜٞف تٞظ
 2ذسٗةت زضخ٠  يج٢ة يذسٗةت يؼيغٜٞف تٞظ 

 ٟٞ ٝ تطٟ جةض زض سغح ض٢ط يغٜق كطٝضٜسٟ ٗ
 ٟٞ ٝ تطٟ جةض يٗ يجِٜة٢١ة

 ةّ يض 600/379/2
 ةّ يض 600/983/1
 ةّ يض 000/000/6
 ةّ يض 000/000/5

 1ٚ آالت زض سغح ض٢ط زضخ٠ يًٞچي ٗةض يطُة٢١ةيتؼ٘
 2ٚ آالت زض سغح ض٢ط زضخ٠ يًٞچي ٗةض يطُة٢١ةيتؼ٘

 ةّ يض 000/520/5
 ةّيض 000/140/4

 ٚ آالت يٗدةظ ٗةض يطُة٢١ةيٝ تؼ٘ يٜسُيٛ٘ة
 ْ يبتٞٗح يطِة٢١ةيٛ٘ة

 ًةضٝبش 

 ةّ يض 000/900/6
 ةّيض 000/140/4
 ةّ يض 000/600/3

 يطا٢ٜةز يجعضٍ ٝ ٗٞبضز ٗطةج٠ بضهاةٕ ثةجات پ   يْ ضستٞضب٢ٛةيبظ هح يزض ذػٞظ ٗطةؿٔ:تحػطٟ   حةت :يتٞض
 .تؼطك٠ ٗحةسح٠ بٛدةٕ پصيطززٝ جطبجط  يستيپةسرِٞ ٛحٞزٟ ٝ جة



                11 

 

  

 

 سعید نادی زاده                                                                                   میثم محمدی                      

                                                      شهر زرين رئیس شورای اسالمي                                                                    شهردار زرين شهر                   

 

 

 

 – يپط ظجة٠ٓ  ض٢ط يٝ حْ٘ ظجة٠ٓ ٝ پس٘ةٛس  بٗةًٚ ٝ ٝبحس١ة يج٢ةي ذسٗةت خ٘غ آٝض ػٜٞبٙ :

 ة٠ٛ  يسةٓ

 

 

 

 

 

 

 ضطح ٗحةسح٠

 ١عي٠ٜ

 ذسٗةت يج٢ة 

 ةّيض 000/000/3 آٗٞظضِةٟ ضبٜٛسُي 

 ةّيض 000/000/10 پ٘پ جٜعيٚ ٝ ُةظ

 ةّيض 000/000/10 پ٘پ ُةظ

 ضيةّ 000/000/50 طِة٢١ةزبٛ

 ضيةّ 000/960/3 زكةتط ذسٗةت بضتحةعي ٝ پيص ذٞبٙ زٝٓت

 ضيةّ 000/000/5 ضبزيٞٓٞغي

 ضيةّ 000/752/4 آغبٛس ١ةي ٗسةكطتي

 ضيةّ 000/000/5 كيعيٞتطبپي

 ضيةّ 000/140/7 زٛسبٙ پعضٌةٙ

 ضية000/200/4ّ زكةتط ًٝال ٝ ٗطةٝضيٚ حوٞهي

 ضيةّ 000/584/1 تطًيٚ تٔلٚ(زكةتط ذسٗةتي)ٗط

 ضيةّ 000/000/10 ًةضُة١ةي جعضٍ

 ضيةّ 000/000/6 ًةضُة٢١ةي ًٞچي

 ضيةّ 000/920/7 جطٛح ًٞجي

 ضية000/800/4ّ زبٗسبضي٢ة

 ضيةّ 000/140/7 ًٔيٜيي ٝ زضٗةِٛة٢١ة

 ضيةّ 000/000/7 زكةتط بسٜةز ضس٘ي

 ضية000/140/4ّ زكةتط ػوس ٝ بظزٝبج

 ضيةّ 000/960/3 ط ًةضزكةت

 ضيةّ 000/960/3 خع ٗسبضس زٝٓتي٠ ٝبحس١ةي بزبضي، آٗٞظضي ٝ كط١ِٜي ج

 تٞضيحةت :
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 ٖ ٗطجٞع٠يج٢ةي ذسٗةت ضكغ سس ٗؼحط ٝ خطب ػٜٞبٙ :

 

 

 ضطح ٗحةسح٠

 يج٢ة ١عي٠ٜ

 ذسٗةت

ْ ٗطجٞعا٠  ي٠ ٝ ٝسةيبظ حْ٘ ٝ ٛوْ بثةث يٛةض ١عي٠ٜ

)ٗػاةٓح   يبضج٠ بٛحةض ٝبحس ضكاغ ساس ٗؼحاط ضا٢طز    

 سةذت٘ةٛي(

 ةّ  يض 000/080/1

 يْ خ٘اغ آٝض يٝساة  يبظ ٢ِٛسبض يٛةض ج٢ةي ذسٗةت

 ي)بٛحةض زبض يضسٟ زض بٛحةض ٝبحس سس ٗؼحط ض٢طزبض

 (ٗػةٓح سةذت٘ةٛي

 ١ط ضحة٠ٛ ضٝظ  

 ةّ يض 000/72

 سس ٗؼحط   ج٢ةي ذسٗةت ٛةضي بظ ضكغ

 

 ةّ يض 000/540حسبهْ 

  ةّيض 000/980/1 حسبًثط 
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٠ً تٞسظ  ي٠ ٗٞتٞضيَٜ ٝسةئظ ٛؤيج٢ةي ذسٗةت ٝ ١عي٠ٜ ٢ِٛسبضي  پةضً ػٜٞبٙ :

 ةجس   ي يتٞهق ٗ يض٢طزبض ي٢ِٜةيزض پةضً يٝ ضبٜٛسُ ييضب١ٜ٘ة

 

 

 ضطح ٗحةسح٠

  ١عي٠ٜ

 ذسٗةت يج٢ة

 ةّيج٠ ض يٝضٝز ٠ٔيٛٞع ٝس

 سةػت 24تة 

سةػت  1جةجت ١ط 

ةّ يتٞهق ج٠ ض

 بضةك٠

 ةّيض 324 ةّيض 000/24 ٔت ٌيٗٞتٞض س١عي٠ٜ ٢ِٛسبضي 

 ةّيض 680/1 000/36 سحي  يذٞزض١ٝة١عي٠ٜ ٢ِٛسبضي 

ِ  يذٞزض١ٝاة ١عي٠ٜ ٢ِٛسبضي  ٚ يساٜ

 تٜسضٝ

 ةّيض 240/3 ةّيض 400/56

ِ  يذٞزض١ٝاة ١عي٠ٜ ٢ِٛسبضي   ٚ يساٜ

 (يٚ آالت ضبٟ سةظيًٜسضٝ )ٗةض

 ةّيض 600/6 ةّيض 400/152
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ض٢طى حْ٘ ي  پةضًيَٜ ٝسةئظ ٛؤي٠ ٗٞتٞضي ج٢ةي ذسٗةت ٝ ١عي٠ٜ ٢ِٛسبض ػٜٞبٙ :

 ٝ ٛوْ

 

 

 ضطح ٗحةسح٠

 ١عي٠ٜ 

 ج٢ةي ذسٗةت

 ٝضٝزي ج٠ ضيةّ ٛٞع ٝسي٠ٔ

 سةػت 24تة 

 24تٞهق جيص بظ 

ج٠ بظبي ١ط  سةػت

 .ضٝظ

ٝضٝزي ٝسةيْ ٛؤيا٠ زٝ ٗحاٞضٟ جا٠    

  ض٢طى

 ضيةّ 000/20 ضيةّ 000/60

ٝضٝزي ٝسةيْ ٛؤيا٠ سا٠ ٗحاٞضٟ ٝ    

 جةالتط ج٠ ض٢طى

 ضيةّ 000/20 ضيةّ 000/80

  تٞضيحةت:
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 ػٜٞبٙ :

 

 يسٟ ض٢طزبضي ٠ً ذٞزض١ٝةيَٜ ضٝ جةظ ٝ سط پٞضيج٢ةي ذسٗةت بستلةزٟ بظ پةضً

 ةجس   ي يزض آٙ تٞهق ٗ ٌٔتيٝ ٗٞتٞض س سحي

 

 

 

 

 ضطح ٗحةسح٠

  ١عي٠ٜ

 ذسٗةت يج٢ة

 َٜ ضٝجاةظ  يپةضً

 ةّ   يض 200/7سةػت بّٝ  يجطبسحي  يذٞزض١ٝة –بٓق 

 ةّ  يض 2400 ي١ط سةػت بضةك يج٠ بظب يجؼس يسةػت٢ة يجطب سحي يذٞزض١ٝة –ت 

 ةّ   يض 400/2سةػت بّٝ  يجطب ٌٔتيٗٞتٞض س – ج

 ةّ  يض 600 ي١ط سةػت بضةك يج٠ بظب يجؼس يسةػت٢ة يجطبٌٔت يٗٞتٞض س – ز

 

 سٟ  يَٜ سطپٞضيپةضً

 ةّ يض 400/8سةػت بّٝ  يجطبسحي  يذٞزض١ٝة –بٓق 

 ةّ يض 2400 ي١ط سةػت بضةك يج٠ بظب يجؼس يسةػت٢ة يجطبسحي  يذٞزض١ٝة –ت 

 ةّ يض 000/3سةػت بّٝ  يجطبٌٔت يٗٞتٞض س – ج

 ةّ يض 600 ي١ط سةػت بضةك يج٠ بظب يجؼس يسةػت٢ة يجطب ٌٔتيٗٞتٞض س – ز

 

   حةت :يتٞض
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 ج٢ةي ذسٗةت ؿسةٓرة٠ٛ ٝ ُٞضستةٙ )ًلٚ ٝ زكٚ بٗٞبت ( ػٜٞبٙ :

 

 ةّيج٠ ض ١عي٠ٜ ضاطح قيضز

1 
 +سَٜ ٝ ٗحٞع٠ سةظي زكٚ ػضٞ 
 ٚيتٌل–ٚ يتسك –ؿسْ 

 ضبيِةٙ

2 
 +سَٜ ٝ ٗحٞع٠ سةظيسةّ سٚ 10بٗٞبت تة 

 ٚيتٌل–ٚ يتسك –ؿسْ 
 ضبيِةٙ

3 
 سةّ ج٠ جةال 10بٗٞبت بظ 
 ًلٚ ٝ زكٚ –ؿسْ 

 ةّيض 000/000/4

 ةّيض 000/400/5 جةال سةّ ج٠ 10بظ  ي٠ سَٜ هحط ٝ ٛػث )جستٚ هحط( ٝ ٗحٞع٠ سةظيت٢ 4

 ةّيض 000/840 سةػت   24بظ بخسةز زض سطزذة٠ٛ تة  ي٢ِٛسبض 5

 ضيةّ 000/420 حْ٘ خسس ٠ٜ ًةٝضي١ع 6

 ضيةّ 000/000/60 پيص كطٝش هحط زٝ عحو٠ 7

 ضيةّ 000/000/48 پيص كطٝش ٝ كطٝش هحط زض هغؼةت زٝ جط ٝ جط  7

 ةّيض 000/000/36 ص كطٝش ٗحْ هحط زض هغؼةت يپ 8

 ضيةّ 000/000/25 پيص كطٝش يي هحط زض هحٞض زٝ عحو٠ 

 ةّيض 000/500 غ بٗٞبت زبذْ ض٢طييتط ي٠ آٗحٞالٛس جطبيًطب 9

10 
سةّ خ٢ت حْ٘ ج٠ ٗحْ ٗسٌٞٛي 10ؿسْ ٝ ًلٚ بٗٞبت ٗتلطه٠ ظيط 

 ذٞز
 ةّيض 000/000/1

 طٔٞٗتيً 100حْ٘ بخسةز ج٠ ذةضج ض٢ط تة  ي٠ آٗحٞالٛس جطبيًطب 11
 ٔٞٗتطي١ط ً

 ةّيض 000/30

12 
ٔٞٗتط يً 100 حْ٘ بخسةز ج٠ ذةضج ض٢ط ٗةظبز جط يٛس جطب٠ آٗحٞاليًطب

 ج٠ جةال
 ٔٞٗتطي١ط ً

 ةّيض 600/33

 ةّيض 000/100 سةّ 10س جةالي ي١ط سةػت بضةك٠ زض سطٝ يتٞهق آٗحٞالٛس جطب 13

14 
ي جةالذٞز  ٛتضستطٞ ٝ ًلٚ بٗٞبت ٗتلطه٠ خ٢ت حْ٘ ج٠ ٗحْ سٌٞ

 سةّ  10
 ةّيض 000/000/2

 000/500 ١عي٠ٜ هطبئت ٛ٘ةظ تٔويٚ 15

 000/500 سَٜ بٓحس ١ط ػسز  16

  حةتيتٞض

  .حةضسيِةٙ ٗيج٠ غٞضت ضب  ػ٘ٞٗيزض هغؼةت  بزبضٟ ٗطجٞع٠  يجة ٗؼطك ت٠ بٗسبزيٝ ً٘ يستي: ًلٚ ٝ زكٚ بٗٞبت جالغةحث ٝ تحت پٞضص ج٢ع -1تحػطٟ 

  ؼةت جٜة ج٠ زضذٞبست بكطبز بٛدةٕ ٗي ُيطز.پيص كطٝش زض هغ :-2تحػطٟ 

ٚ ٝ يْ ، تسكي٠ٜ ١ة بػٖ بظ سَٜ هحط ٝ تـسي٠ ١عيزكٚ ًٔجةضس ٝ زض ظٗةٙ  يخ٢ت ضظضٝ ٗحْ هحط ٗغطكةَ  يةكتيص كطٝش ٗحٔؾ زضي: زض هحٞض پ 3تحػطٟ 

 ِطزز.يج٠ ضٝ.ظ ٗحةسح٠ ٝ ٝغّٞ ٗ يخةٛح ي٠ٜ ١ةي١ع
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 يض٢طزبض يطبكط١ِٜس يت٢ةيج٢ةي ذسٗةت كؼةٓ ػٜٞبٙ :

 

ضطح 

 ٗحةسح٠

 ١عي٠ٜ

 يج٢ة

 ذسٗةت

 ضيةّ 400/86 خٔس٠ًالس ذيةعي )غضٝٛةّ(١ط  -1

 600/45ٝ پةييٚ تط  ضيةّ ٝ ٗغوغ بجتسبيي 000/78جطبي جعضُسةالٙ  خٔس٠ًةٗپيٞتط ١ط  -2

 ضيةّ 

 ضيةّ  600/69ٛوةضي ٝ عطبحي پيططكت٠ ١ط خٔس٠  -3

 ضيةّ  ٠ٛ800/208 ةذظ تحطيطي ٗة١ي -4

 ضيةّ  000/384ضيةّ بٓي  800/208سةّ ٗة١ية٠ٛ  18بٓي  4غوغ سٜي ظجةٙ بِٛٔيسي بظ ٗ -5

 ضيةّ  ١600/69ط خٔس٠ ًيق زٝظي  -6

 ٛوةضي ضٝي پةضچ٠ ٝ ...(-ٗيٟٞ آضبيي–ًالس٢ةي ١ٜطي )ٛوةضي ضٝي ضيط٠  -7

 ضيةّ 000/384ضيةّ بٓي  000/240ٗة١ية٠ٛ         

 ضيةّ  000/600بٓي  000/384ضيةضي ٝ  كيعيي ١ط خٔس٠ بظ  -8

  ضيةّ 000/800/1آٗلي تاةتط ١ط سةػت  سةٓٚ -9

 بٓي ضيةّ ١000/126ط خٔس٠  ج٠ ٛٞع كؼةٓيت ٝ ١ٜطي جطُعبضي ًالس٢ةي آٗٞظضي -11

 ضيةّ 600/273

 

 

ة٠ٛ ٝ ثحت ٛةٕ ٝ بٛترةت ٗسضس تٞسظ ي٠ ٗة١يكط١ِٜسطب ٝ ض٢ط يت ٝ ًالس٢ةي: ٛٞع كؼةٓ 1تحػطٟ  حةت :يتٞض

 ُطزز. يٗطرع ٝ بػالٕ ٗ يض٢طزبض

 جةضس. ي% س٢ٖ ٗسضس 60ٗٝ  ي% س٢ٖ ض٢طزبض٠40 بذص ضسٟ ي: بظ ض٢ط 2تحػطٟ 

٠ س٢ٖ ٗسضس پس بظ بضبئ٠ ٗلةغة حسةت بزبضبت ٗطجٞعا٠ هةجاْ پطزبذات    ي% ض٢ط60:  3تحػطٟ 

 جةضس. يٗ

بضبئ٠  يس بذص ٝ ج٠ ض٢طزبضي: ٗسضس ٗٞظق بست ٗدٞظ بزبضبت ٗطجٞع٠ ضب خ٢ت تسض 4تحػطٟ 

 س.يٛ٘ة
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 يٚ آالت ض٢طزبضيظ بضبئ٠ ذسٗةت ٗةضًطبي٠ حةغْ ب ػٜٞبٙ :

 

 

 ضطح ٗحةسح٠ 

 ١عي٠ٜ 

 ج٢ةي ذسٗةت

ًطبي٠ ١ط سةػت  ٛٞع ذٞزضٝ   ضزيق

خ٢ت پي٘ةٌٛةضبٙ 

 ض٢طزبضي

ًطبي٠ ١ط 

سطٝيس 

جطبي 

پي٘ةٌٛةضبٙ 

 ض٢طزبضي

ًطبي٠ ١ط 

سطٝيس 

 )ٗتلطه٠(

 سةػت ًطبي٠ ١ط

 )ٗتلطه٠( 

 ضيةّ 000/960   ضيةّ  000/540 جةالجط  1
 ضيةّ 000/840   ضيةّ  000/420 تٞض جيْ زبض تطبً 2
 ضيةّ 000/440/1   ضيةّ  000/540 جيْ ٌٗةٛيٌي  3

 ضيةّ 000/080/1   ضيةّ 000/660 جيْ ج٢ٌٞ 4

 ضيةّ 000/440/1   ضيةّ  000/720 ٓٞزض  5

 ضيةّ 000/320/1    ضيةّ 000/660 ُطيسض 6

 ّضية 000/320/1   ضيةّ  000/600 خطثويْ  7

ًااةٗيٞٙ ً٘پطسااي  8
 ذةٝض  

 000/420 ضيةّ  000/360

 ضيةّ 

000/720 

 ضيةّ

 

ًااةٗيٞٙ تااةٌٛطضٛٞ   9
 آت

 000/540 

 ضيةّ

000/840 

 ضيةّ

 

 

 000/720  ًةٗيٞٙ تةٌٛطجٜع آت  10 

 ضيةّ 

000/200/1 

 ضيةّ

 

 000/360 ضيةّ  000/360 بيسٞظٝ ً٘پطسي  11

 ضيةّ 

000/600 

 ضيةّ

 

 000/480  ضيةّ 000/360 ي ًةٗيٞٙ ً٘پطس 12

  ضيةّ

000/840 

 ضيةّ

 

: ج٢ةي ذسٗةت كٞم خ٢ت ذسٗةت زبذْ ضا٢ط ٗيحةضاس زض غاٞضتي ًا٠ زض ذاةضج      1تحػطٟ   حةت :يتٞض

ةّ بضاةك٠  يض 10000ٔٞٗتط ي١طً يض٢ط١ةي ٗدةٝض جةضس ٗسةكت حطًت بظ ٗحسب تة ٗوػس ج٠ بظب

 ٝ ٗٞضز ٗحةسح٠ هطبض ٗيِيطز.
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 طِةٟ ١ةيؿطك٠ ١ة ٝ ٛ٘ة ج٢ةي ذسٗةت ػٜٞبٙ :

 

 

 

 ضطح ٗحةسح٠ 

 ذسٗةت يج٢ة

 جةضس يط ٗي: ج٠ ضطح خسّٝ ظ ذسٗةت ج٢ةي ٗؼةز٠ٓ ٗحةسح٠ 

 ػٞبضؼ تيٝضؼ ق يضز

ٗةظبز جط يي ١لت٠ تة (  ١لتِيطِةٟ ١ة ) يٛ٘ة 1

ترليق ٝ بظ زٝ ١لت٠ جا٠ جاةال    ٪32زٝ ١لت٠ 

 ترليق ٛسحت ج٠ ١لت٠ بّٝ 42٪

A 28×%ٟطِةيٗتطبغ ًْ ٛ٘ة 

 % A 69 طِةٟ يٝبهغ زض ٛ٘ة يؿطك٠ ١ة 2

 كطٝش ٗة١ي ١ةي هطٗعٝ ٢ُٔةي ظيٜتي زض  3 

كػّٞ ٗرتٔق سةّ ٝ ج٠ غاٞضت ٗٞهات )   

 ضٝظب٠ٛ (

 ضيةّ 000/204كطٝش ٗة١ي  

 ضيةّ  ٢ُٔ000/336ةي ظيٜتي      

حةت يتٞض

 ٗحةسحةت 

ٔ  يبزٝبض يطِةٟ ١ةيٛ٘ة يةٙ جطُعبضي٠ ٗتٞٓئً -1 ج٢اةي  ع يا ٠ ٝبضٌٗٔاق جا   يٝ زبئ٘ا  ي، كػا

 جةضٜس. يٗ يٚ تؼطك٠ ج٠ حسةت ض٢طزبضيب ذسٗةت

 ي ٗتط ٗطجغ ذٞب١س جٞز .يٗتطبغ ٗحةسح٠ خ٢ت ؿطك٠ ١ة  -2

 ٛرٞب١س جٞز. يض٢طزبض يهةٛٞٛ ػٞبضؼط يةكت سةيٗةٛغ بظ زضج٢ةي ذسٗةت ٚ يع بيٝبض -3

 جةضس . يةّ ٗيض 000/336ٗحٔؾ  Aٜٗظٞض بظ  -4
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 ٝظ )ضٝظب٠ٛ(ج٢ةي ذسٗةت زض جةظبض ض ػٜٞبٙ :

 

 

 

ضطح 

 ٗحةسح٠ 

 يج٢ة

 ذسٗةت

  

 

 ٗؼةز٠ٓ ٗحةسح٠ 

 

 ١000/200ط كطٝضٜسٟ ضٝظب٠ٛ   

 

 

 

حةت يتٞض

 ٗحةسح٠

ط بضارةظ  ية سةيٝ  يضٝظ ض٢طزبض يزض جةظبض١ة ي٠ بضرةظ ٠ً ج٠ ٛٞػئً -1

ٚ تؼطك٠ جػٞضت ضٝظب٠ٛ يب ٗحٔؾ ج٢ةيع يٜس، ٗٞظق ج٠ ٝبضيٛ٘ة يت ٗيكؼةٓ

 ٞز.ذٞب١ٜس ج يج٠ حسةت ض٢طزبض

ٝ ٗةظبز جط ٗتط  س٠ ٗتط ٗطجغ ذٞب١س جٞز ١عي٠ٜٚ يٗتطبغ ٗحةسح٠ ب ًثطحسب -2

 %ج٠ ٗحٔؾ بضةك٠ ٗيِطزز.25ٗطجغ ج٠ بظبي ١طيي ٗتط 

 يضا٢طزبض  يهاةٛٞٛ  ػاٞبضؼ ط يةكت سةيٗةٛغ بظ زض ج٢ةي بيٚ تؼطك٠ع يٝبض -3

 ٛرٞب١س جٞز.

٠ٜ يض٘ٚ بجغةّ ٗدٞظ ١ع يط جسٝٙ بخةظٟ ض٢طزبضيٗحْ ج٠ ؿ يزض ٝبُصبض -4

 جةضس. يط هةجْ بستطزبز ٗيؿ يزبذتپط
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  ـةت   يتحٔ ج٢ةي ذسٗةت ٛػث پالًةضز ٝ آ٢ُي ػٜٞبٙ :

 

 

 ضطح ٗحةسح٠

 ذسٗةت يج٢ة

 جةضس يط ٗيٗؼةز٠ٓ ٗحةسح٠: ج٠ ضطح خسّٝ ظ

ضز

 ق ي

 ٛحٟٞ ٗحةسح٠ ٛٞع زضذٞبست 

 ٗتطبغ ًْ پالًةضز× A ( ي١لتِپالًةضز ) 1

 ؾيسغح تحٔغ ًْ ٗتطب× A 4/2 (يذٞزض١ٝة )١لتِ 2

 يجة ٗتوةض يـةتيٚ ٗٞسس٠ تحٔيًْ هطبضزبز ٜٗؼوسٟ ج % 12  يـةتيتحٔ يآ٢ُ 3

 ـةتيتحٔ يآ٢ُ

 ـةتيسغح تحٔٗتطبغ × A (ي١لتِ) ي١ة يط آ٢ُيسة 4

حةت يتٞض

 ٗحةسحةت 

ج٢اةي  ٖ ض٢ط ٗٞظق ج٠ پطزبذات  يٝبهغ زض ٗحسٝزٟ ٝ حط يٝ حوٞه يوي٠ بضرةظ حوئً -1

 جةضٜس. يٗ يؾ ٗطجٞع٠ ج٠ حسةت ض٢طزبضيهغ بٛدةٕ تحٔٚ تؼطك٠ زض ٗٞيب ذسٗةت

 ي ٗتطٗطجغ ذٞب١س جٞز.يٚ تؼطك٠ يحسبهْ ٗتطبغ ٗٞضز ٗحةسح٠ زض ب -2

ت ُاطزز. ضاٜ٘ة    يا ضػة يٌيٝ تطبك يٜ٘يضٞبجظ ب يستيـةت جةيزض ٗٞهغ ٛػث ١ط٠ُٛٞ تحٔ -3

 طز.يضب جِ يٝ ذسٗةت يغٜل يط ٝبحس١ةيس سةيز يخٔٞ يستيـةت ٜٗػٞج٠ ٛحةيتحٔ

ـةت ج٠ ٗةٜٛس جطم ، چطبؽ ١طسبضز١ٜسٟ ٝ يتحٔ ي٠ ٝ ٛػث ٝ ٓٞبظٕ خةٛحيت٢ ي٠ٜ ١ةيع٠ ١ئً -4

 جةضس. يٗ يط جؼ٢سٟ ٗتوةضيؿ

 طتط جةضس.يٗتط پ٢ٜة ج 5ٗتط بضتلةع ٝ  3بظ  يستيـةت ٛحةيحسبًثط بجؼةز تحٔ -5

ٗ يٗطبحْ بٛدةٕ ب -6 ٝ ١٘اة١ِٜي جاة ٗؼةٝٛات بخطبياي ٝ      يضا٢طزبض  يٚ تؼطك٠ جة ضٝبجظ ػ٘اٞ

 ذٞب١س جٞز. ذسٗةت ض٢طي

 جةضس. يةّ ٗيض 000/228ٗحٔؾ  Aٜٗظٞض بظ  -7

 * ٗتطبغ سغح تحٔيـةت  Aزيٞبضٛٞيسي  -8

 000/138تةج١ٞٔةي چ٢ةض ٝخ٢ي ضٝظب٠ٛ  -9
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     يٝ بهتػةز يجةظضُةٛ يٛػث تةجٔٞ ٝبحس١ة ػٜٞبٙ :

 

 

 

 

 ضطح ٗحةسح٠ 

 

 ذسٗةت يج٢ة

 جةضس يط ٗي: ج٠ ضطح خسّٝ ظج٢ةي ذسٗةتٗؼةز٠ٓ ٗحةسح٠ 
 ١عي٠ٜ ت تةجٔٞيٝضؼ ٛٞع تةجٔٞ  ق يضز

 

1 

 

 ؾ ٝبحس ٗطجٞع٠ يتحٔ

 تةجٔٞ يٗتطبغ چٜس ضٝ× A 24 ي عطك٠ ي

 تةجٔٞ يٗتطبغ چٜس ضٝ× A 18 ك٠چٜس عط

 

2 

  

 

  يجةظضُةٛ يؾ ًةاليتحٔ

 تةجٔٞ يٗتطبغ ضٝ× A 48 ي عطك٠ ي

 تةجٔٞ يٗتطبغ چٜس ضٝ× A 36 چٜس عطك٠ 

 

3 

  

 

 يطجٞعاا٠ ٝ ًااةالؾ ٝبحااس ٗيااتحٔ

 يجةظضُةٛ

 تةجٔٞ يٗتطبغ ضٝ× A 36 ي عطك٠ ي

 تةجٔٞ يٗتطبغ چٜس ضٝ× A 36 چٜس عطك٠ 

حةت يتٞض

 ٗحةسحةت

ط بظ بزبضبت ٝ يا ٖ ض٢ط ج٠ ؿيٝبهغ زض ٗحسٝزٟ ٝ حط يٝ حوٞه يوي٠ بضرةظ حوئً -1

، يااةت ٗاص١ح  ي، ٗساةخس ٝ ١  يزٝٓتا  يآٗٞظضا  ي، ٝبحس ١ة يزٝٓت ي٘ةضستة٢ٛةيج

ٚ يا بج٢اةي ذاسٗةت   ٗٞظق ج٠ پطزبذت  ية ٝ ٗطبًع ٗتؼٔن ج٠ ض٢طزبضَٜ ١يپةضً

 ذٞب١ٜس جٞز. يي ٗطتح٠ ج٠ حسةت ض٢طزبضي ي٘ت ضٝظ جطبيتؼطك٠ ج٠ ه

 ية عٞها٠ بعاطبف آٙ ٗا   يظ١ٞبض  ٓحةػ هطبضزبزٙٗتطبغ تةجٔٞ ، ٗسةحت ًْ تةجٔٞ جة  -2

ط ٗطجغ ي ٗتي جيص بظٚ تؼطك٠ يجةضس. ضٜ٘ة  حسبهْ ٗتطبغ ٗٞضز ٗحةسح٠ تةجٔٞ زض ب

 ذٞب١س جٞز.

ٝبحس ٗطجٞع٠  يهةٛٞٛ ػٞبضؼط يةكت سةيٚ ًس ٗةٛغ بظ زضيب ج٢ةي ذسٗةتةكت يزض -3

 ٛرٞب١س جٞز.

ةكات  يط تةجٔٞ زضييتـ ج٢ةي ذسٗةتت تةجٔٞ ٗةج٠ بٓتلةٝت يط زض ٝضؼييزض غٞضت تـ -4

 ذٞب١س ضس.

 جةضس. يةّ ٗيض 800/82ٗحٔؾ  Aٜٗظٞض بظ  -5
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 ًس : )سةال٠ٛ( يٜةّ ٗسةكطجطيتطٗ يبٛحةضزبض ١عي٠ٜ ػٜٞبٙ :

 

 

 

 ضطح ٗحةسح٠ 

 ذسٗةت يج٢ة

 ٗؼةز٠ٓ ٗحةسح٠ :  

A                                     5 ×ٗتطبغ بٛحةض 

 

 

 

 حةتيتٞض

 

بٛحاةض   يٜاةّ ًا٠ زبضب  يٗٞخٞز زض تطٗ يٗسةكطجط ي٠ زكةتطٝ ضطًت٢ةئً -1

٠ ج٠ كٞم جػٞضت سةالٛ تؼطك٠ع يجةضٜس ، ٗٞظق ج٠ ٝبض يتٞض٠ ٗسةكط ٗ

 جةضٜس. يٗ يحسةت ض٢طزبض

 يضا٢طزبض  يهاةٛٞٛ  ػاٞبضؼ ط يةكت ساة يٗةٛغ بظ زض تؼطك٠ٚ يةكت بيزض -2

 ٛرٞب١س جٞز.

 جةضس. يةّ ٗيض 000/240ٗحٔؾ  Aٜٗظٞض بظ  -3
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 ًطتةض زبٕ ج٢ةي ذسٗةت ػٜٞبٙ :

 

 

 ضطح ٗحةسح٠ 

 ذسٗةت يج٢ة

 جةضس يط ٗيٗؼةز٠ٓ ٗحةسح٠ ج٢ةي ذسٗةت: ج٠ ضطح خسّٝ ظ

 ١عي٠ٜ ت يٝضؼ ق يضز

 ةّ يض 000/90 ًطتةض زبٕ سحي )١ط ضأس (  1

  ضيةّ 000/480 ٚ )١ط ضأس(  يًطتةض زبٕ سِٜ 2

 ضيةّ           000/480                        ًطتةض ضتط )١ط ٛلط(  3

 000/300 ًطتةض ضتطٗطؽ ج٠ بظبي ١ط هغؼ٠ 4

عبت ذظ يتد٢ يطبت ٝ ٢ِٛسبضي١عي٠ٜ  تؼ٘ 5

١اط   يتةض زبٕ سحي  ٝ ساِٜيٚ جا٠ بظب  ًط

 ضأس

 ي% سالذ 14

 بظ ١عي٠ٜ ػ٘ٔيةت سالذي

 000/36 ضست ٝ ضٞي ٗٞتٞضسئٌت )ًةضٝبش ( 6

 ضيةّ 000/120 ضست ٝ ضٞي سٞبضي ٝ ٝبٛت )ًةضٝبش ( 7

ضست ٝ ضٞي ًةٗيٞٛت ٝ ذةٝض )ًةضٝبش  8

) 

 ضيةّ  000/420

 ضيةّ 000/600 ضست ٝ ضٞي ًةٗيٞٙ سِٜيٚ )ًةضٝبش ( 9

 ضيةّ  000/480 ١عي٠ٜ جسٝٙ بسترٞبٙ ًطزٙ ١ةي ضرػي 10

حةت يتٞض

 :ٗحةسحةت 

ٚ ُاةٝ ، ُاةٝ  ياطٟ ٝ ٜٗظٞض بظ زبٕ سِٜيص ٝ ؿيٜٗظٞض بظ زبٕ سحاي ، ُٞسلٜاس ، جاع ، ٗ -1

 جةضس. يطٟ ٗيص ٝ  ؿيٗ

ُاطزز.   يةكاات  ٗا  ياة زضبظ سالذ٢ يًطتاةض ياعبت ذظ ١ةيتد٢ يطبت ٝ ٢ِٛاسبضيتؼ٘ -2

 (  4ق ي)ضز

ٝبٛت ١ةيي ٠ً ج٠ غٞضت ٗست٘طٝ ٗسبٕٝ ٛسحت ج٠ حْ٘ زبٕ ج٠ ًطتةضُةٟ بهسبٕ ٗيٌٜٜس  -3

 % ترليق زض ٗحةٓؾ كٞم ٗي ُطزٛس. 50، پس بظ تةيس ٗسّٞ ًطتةضُةٟ 
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ٛطخ ذسٗةت ٗطجٞط ج٠ خ٘غ آٝضي باليص ذٞضبًي ٝ ؿيطذٞضبًي زبٕ)جةجت ١عي٠ٜ ٗطجٞع٠ ٝ  ػٜٞبٙ :

 غسٝض ٗدٞظبت(

 

 

 ضطح ٗحةسح٠ 

 ذسٗةت يج٢ة

 ٛحٟٞ ٗحةسح٠   ق يضز

 ضيةّ 600/3 ج٠ بظبي خ٘غ آٝضي ١ط سطي آاليص ؿيط ذٞضبًي زبٕ سحي 1

 ضيةّ 000/36 ج٠ بظبي خ٘غ آٝضي ١ط سطي آاليص ؿيط ذٞضبًي زبٕ سِٜيٚ 2

 ضيةّ 600/3 ج٠ بظبي خ٘غ آٝضي ١ط سطي آاليص ذٞضبًي زبٕ سحي 3

 ضيةّ 000/36 ١ط سطي آاليص ذٞضبًي زبٕ سِٜيٚ ج٠ بظبي خ٘غ آٝضي 4

 ضيةّ 000/60 جةجت غسٝض ٗدٞظ١ةي هطٛغي٠ٜ بي سةظٗةٙ زبٗپعضٌي 5

6 
 15ج٢ةي ذسٗةت ٢ِٛسبضي الض٠ ١ةي ُٞضت زض پيص سطز تة 

 سةػت

 ضبيِةٙ

7 
ج٢ةي ذسٗةت ٢ِٛسبضي الض٠ ١ةي ُٞضت زض پيص سطز ٗةظبز جط  

 ٕ سِٜيٚسةػت جطبي ١ط الض٠ سةػت زب 15

 ضيةّ 000/36

8 
ج٢ةي ذسٗةت ٢ِٛسبضي الض٠ ١ةي ُٞضت زض پيص سطز ٗةظبز جط  

 سةػت جطبي ١ط الض٠ سةػت زبٕ سحي  15

 ضيةّ 400/8

حةت يتٞض

 ٗحةسحةت 

 

 يطٟ ٗيص ٝ  ؿيٚ ُاةٝ ، ُةٝ ٗياطٟ ٝ ٜٗظٞض بظ زبٕ سِٜيص ٝ ؿيٜٗظٞض بظ زبٕ سحاي ، ُٞسلٜاس ، جاع ، ٗ -1

 جةضس.
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 ٗيسبٙ ٗيٟٞ ٝ تطٟ جةض ؿطك٠ ١ةيهطبضزبزعي٠ٜ تـييط ٛةٕ ١

 10× ٠ ي٘ت پةيه× ٗتطبغ 
 

 

: تـييط ٛةٕ پس بظ ٗؼطكي بتحةزي٠ غٜق ٗيسبٙ ٗيٟٞ ٝ تطٟ جةض ٝ تةييس غالحيت بظ  1تحػطٟ 

 عطف بتحةزي٠ خ٢ت ذطيسبض ٝ پطزبذت ١عي٠ٜ بٛدةٕ ٗيطٞز.

جةض جسٝٙ بخةظٟ بظ ض٢طزبضي حن ٝبُصبضي ج٠ ؿيط طٟ جطزبضبٙ بظ ٗيةزيٚ ٗيٟٞ ٝ تطٟ ٢: ج 2تحػطٟ 

 ضب ٛرٞب١ٜس زبضت.

جٔٞبض ػال٠ٗ عحةعحةئي ٗي ٠  ٗالى ٗحةسح٠ ػٞبضؼ ي٘ت پةي٠ ، هي٘ت پةيه: ٜٗظٞض بظ  3تحػطٟ 

 جةضس.
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   يخدمات آماده ساز هسينه ػٌَاى :

 ّز هتزهزبغ ػزصِ يًحَُ هحاسبِ بِ اسا شزح  فيرد 

 p*s*64/2ِ هالن هحاسبِ ػَارض هحل يوت پايل ريال ( 101111داقل بهاي خدمات هر متر مربع ) حيتجار يپالک ها 1

 p *s* 64/2ِ هالن هحاسبِ ػَارض هحليوت پايل ريال ( 01111) حداقل بهاي خدمات هر متر مربع يخدمات يپالک ها 2

خدمات  ) حداقل بهاييهر مترمربع مسکون يابان به ازايدو بر و بر خ يپالک ها 3

 ريال 01111هر متر مربع 

 p *s*64/2ِ هالن هحاسبِ ػَارض هحليوت پايل

) حداقل بهاي خدمات هر متر مربعع  يهر مترمربع مسکون يگر پالک ها به ازايد 4

 ريال ( 01111

 p *s* 64/2لِ هالن هحاسبِ ػَارض هحيوت پايل

  p*s*64/2ليوت  پايِ  هالن هحسبِ ػَارض هحل  ( 111/01ساير پالک ها ) حداقل بهاي خدمات هر متر مربع  5

حات يتَض

 هحاسبات 

 ّشيٌِ اهادُ ساسي بِ وليِ پالن ّاي داخل هحذٍدُ ٍ حزين شْز تؼلك هيگيزد.)هَلغ صذٍر پزٍاًِ ساختواى(

ا در هالىيتت شتْزداري   ْلاًَى شْزداري 66هادُ  6تبصزُ وليِ خياباًْا.وَچِ ّا ٍ پيادُ رٍّا بطَر ولي هؼابز در سطح شْز وِ هَرد استفادُ ػوَم هي باشذ هستٌذ بِ 

بز ...را هتحوتل  هي باشذ ٍ جْت ًگْذاري در سالْاي هتوادي اس طزيك جذٍل گذاري سيزساسي هؼابز .آسفالت ٍ دفغ آبْاي سطحي ٍ خزيذ  ٍ توله جْت تَستؼِ هؼتا  

ُ بزاي اهالن اضافِ هي گزدد ٍبِ هٌظَر تاهيي بخشي اس ايي ّشيٌتِ بْتاي ايتي تؼزفتِ لابتل      ارسش افشٍدُ لابل تَجْي در اًجام خذهات ارائِ شذهيگزدد ٍ اس ايي رٍش 

 ٍصَل هي باشذ.

 تؼزفِ فَق هحاسبِ هيگزدد.درصذ پٌجاُ:بْاي خذهات آهادُ ساسي اهالن ٍالغ در هحالت للؼِ لاسن.هْزآباد ٍ جؼفزآباد بز اساس 1تبصزُ 

سيَى راي بِ ابماء بٌا  صادر  گزدد در سهاى صذٍر گَاّي بْزُ بزداري هشتوَل ايتي   يطزح  در وو اًي احذاث شذُ باشذٍ با:ساختواًْاييىِ بذٍى پزٍاًِ ساختو2تبصزُ 

 .تؼزفِ خَاٌّذ بَد

در سهتاى   لاًَى پٌجن تَسؼِ در جْت تاهيي خذهات ػوَهي ٍ شْزي ٍ ًگْذاري ًَساسي ٍ ػوزاًتي شتْزي   174:بْاي خذهات شْزي بِ استٌاد بٌذ )ب(هادُ 3تبصزُ 

 صذٍر پزٍاًِ يا ّزگًَِ هفاصا حساب لابل ٍصَل هي باشذ.

آييي ًاهِ  اجزايي لاًَى راُ شْزساسي وليِ ّشيٌِ ّاي هزبَط بِ ػوليات آهادُ ساسي لطؼات تفىيىي اس لبيل تؼييي بتز ٍوتف .جَرلىشتي     22:بِ استٌاد هادُ 4تبصزُ

جوغ آٍري ٍ دفغ آبْاي سطحي ٍ ّوچٌيي ًظارت فٌي آى وال بز ػْذُ هالىيي يا تفىيه وٌٌتذگاى خَاّتذ    تسطيح ٍ سيزساسي  ٍ شي  ريشي آسفالت هؼابز ٍ شَارع 

 بَد هشوَل ايي تؼزفِ ًخَاّذ بَد.

 يآهتادُ ستاس   خذهات يبْان بزابز يه ًٍي ي(ػالٍُ بز خذهات آهادُ ساسيشْزدار يٍاگذار ي)پالوْا يهٌطمِ صٌؼت گاس(–ِ آب –)بزق يبٌائزيخذهات س ي: بْا 5تبصزُ 

 .گزدديادشذُ هحاسبِ ٍٍصَل هي جْت خذهات 

Sِهساحت ػزص= 
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 تؼطك٠ ج٢ةي ذسٗةت ٛةضي بظ تد٢يع ٝ ُستطش ظيطسةظي ٝ ٗحٔ٘ةٙ ض٢طي 

 

 

 

 

 

 حةت يتٞض

 ٛحٟٞ ٗحةسح٠ ضطح ضزيق

ج٢ةي ذسٗةت ٛةضي بظ تد٢يع ٝ ُستطش  1

 ظيطسةظي ٝ ٗحٔ٘ةٙ ض٢طي

% بظ ٗحْ  4/2ٗؼةزّ 

 ةتيػٞبضؼ سةذت٘

هةٛٞٙ پٜدٖ تٞسؼ٠  174: ج٢ةي ذسٗةت ض٢طي ج٠ بستٜةز جٜس )ت ( ٗةزٟ  1تحػطٟ 

زض خ٢ت تةٗيٚ ذسٗةت ػ٘ٞٗي ٝ ض٢طي ٝ ٢ِٛسبضي ٛٞسةظي ٝ ػ٘طبٙ ض٢طي زض 

ظٗةٙ غسٝض پطٝب٠ٛ ية ١ط ٠ُٛٞ ٗلةغةحسةت هةجْ ٝغّٞ ٗي جةضس ) جطبي يي جةض 

 بذص ُطزز( 

تد٢يعبت ٝ ُستطش ٝ ظيحة سةظي ٝ ٗحٔ٘ةٙ  : ٝغّٞ ج٢ةي ذسٗةت ٛةضي بظ 2تحػطٟ 

 ض٢طي زض خ٢ت ضَٛ آٗيعي ض٢ط ٝ خسبّٝ ض٢طي ١عي٠ٜ ٗي ُطزز.
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 تؼطك٠ تـييط ٛةٕ ٗةٌٓيٚ خسيس

 ٛحٟٞ ٗحةسح٠ حسبهْ ضطح ضزيق

 ضيةّ 000/700 ٗسٌٞٛي 1

% *  6بضظش ٗؼةٗالتي سةذت٘ةٙ 

بػيةٙ ج٠ بضةك٠ هي٘ت ٜٗغو٠ جٜسي 

 % * ػطغ٠ 6

 ضيةّ 000/100/1 ًةضُة١ي -تدةضي 2

% *  2/7بضظش ٗؼةٗالتي سةذت٘ةٙ 

ظيطجٜة ج٠ بضةك٠ هي٘ت ٜٗغو٠ جٜسي 

 % * ػطغ٠ 2/7

 ضيةّ 000/380/1 ٗرتٔظ 3

% *  6/6بضظش ٗؼةٗالتي سةذت٘ةٙ 

ظيطجٜة ج٠ بضةك٠ هي٘ت ٜٗغو٠ جٜسي 

 % * ػطغ٠ 6/6

 ضيةّ 000/500/1 پطٝب٠ٛ سةذت٘ةٛي 4
پةيةٙ ًةض  زض ظٗةٙ ت٘سيس ٝ ية غسٝض

 ٝ ػسٕ ذالف هةجْ تـييط ٗيحةضس.
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 ٝ سةٓٚ ٝضظضي جٔيظ بسترطكطٝش  

  

 

جط بسةس ٛطخ تؼييٚ  خ٢ةٙ پ٢ٔٞبٙ ترتييي سةٛس بستلةزٟ بظ سةٓٚ ٝضظضي ٝ بسترط ١عي٠ٜ 

بٛدةٕ پصيطز ٝ ًٔي٠ سةٛس٢ةيي ٠ً زض بذتيةض ض٢طزبضي ظضيٚ  ضسٟ تٞسظ بضُة٢ٛةي شيطجظ 

 بػ٘ةّ ضٞز. ًة١ص ٛطخٛظط ضرع ض٢طزبض پٜدةٟ زضغس  ض٢ط ٗي جةضس جة
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 )متز ته طول(محدوده و حزيم شهزتزانشه در و خسارت ليست هشينه هاي تزميم                
 ضيةّ 000/828 ١عي٠ٜ ي تطٗيٖ تطبٛط٠ ٝ آسلةٓت زض ًٞچ٠ 

 ضيةّ 000/380/1  ذيةجة١ٙعي٠ٜ ي تطٗيٖ تطبٛط٠ ٝ آسلةٓت زض 

 ضيةّ 000/828 يٖ جٔٞى كطش ١عي٠ٜ ي تطٗ

 ضيةّ 000/300 ١عي٠ٜ ي تطٗيٖ تطبٛط٠ ذةًي 

  ٗحةسح٠ ُطزز%50سلةٓت ب٢ٛة جةالي پٜح سةّ بست جة ٛظط ًةضضٜةسي آًٞچ٠ ١ةيي ٠ً ػ٘ط —تحػطٟ

 ٙ ذص ٗدٞظ حلةضي هةجْ ٝغّٞ ٗي جةضس ضٜ٘ة زستِة٢١ةي بخطبيي ، ٢ٜٗسسةٙ ٗطةٝض ٝ پي٘ةٌٛةضبظٗةٙ ب زضٗحٔؾ يةز ضسٟ 

جطبسةس ك٢طست ج٢ةي سةظٗةٙ جطٛة٠ٗ ٝ جٞزخ٠ ًطٞض خ٢ت تطٗيٖ ٝ جةظسةظي ٗحةسح٠ ٝ خ٢ت بذص ١عي٠ٜ  ذسةضت 

 .جطبسةس ٗحةٓؾ كٞم ٗحةسح٠ بٛدةٕ پصيطز
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 هشينه تحويل آب توسط شثکه آتزساني شهزداري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيست متز مکعة مصزف در يك ماه                  

                    

 

 

 

 

  

 

 

 هشار ريال چهلو  هز متز مکعة يکصد

 

 

 

 

 تثصزه :

 .در صورت مصزف ماساد تاساي هز ده متز مکعة صد در صد ته قيمت فوق اضافه گزدد.1


