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 5/12/97 سٍص یىطٌبِ هَسخ 12:00پیشٍ دػَت لبلی اص اػضای هحتشم ضَسای اسالهی ضْش بدٌَسد، خلسِ سسوی ساػت 

دس هحل سالي خلسات ضَسا تطىیل ضذ، خلسِ با تالٍت آیاتی چٌذ اص والم اهلل هدیذ آغاص ٍ سپس سییس ضَسا ضوي خیش 

دستَس خلسِ  (ٍ تبشیه سٍص صى ٍ هادس (س)تبشیه ٍالدت حضشت فاعوِ صّشا )همذم بِ حاضشیي ٍ گشاهیذاضت ایام ّفتِ 

 :سا لشائت ٍ پس اص بشسسی ٍ تبادل ًظش تػویواتی بطشح ریل اتخار گشدیذ

 ّیأت واساتِ خشاساى ضوالی دسخػَظ دسخَاست ووه ٍ هساػذت هالی 27/11/97 هَسخ 97-110-39ًاهِ ضواسُ  -1

دس خلسِ  KWU خْت بشگضاسی سویٌاس داٍسی ٍ هشبیگشی وِ با حضَس داٍساى ٍ واسد فٌی بیي الوللی اتحادیِ خْاًی

 وویسیَى ٍسصش ٍ خَاًاى 27/11/97 هَسخ 47هغشح، ضَسا پس اص بشسسی ٍ تبادل ًظش ٍ بِ استٌاد غَستدلسِ ضواسُ 

 سیال اص هحل بَدخِ فشٌّگی ضْشداسی پشداخت گشدد، اػالم 000/000/20همشس ًوَد خْت بشگضاسی سویٌاس هزوَس هبلغ 

 .هَافمت ًوَد

 ضْشداسی دسخػَظ تَافك تؼییي تؼشفِ دستوضد واسضٌاسی واسضٌاساى 6/11/97 هَسخ 98426/10/97ًاهِ ضواسُ  -2

سسوی دادگستشی با تَخِ بِ ًشخ تَسم سٌَاتی ٍ لضٍم بشٍص سساًی دستوضد دس خلسِ هغشح، ضَسا پس اص بشسسی ٍ تبادل 

 وویسیَى بشًاهِ، بَدخِ ٍ سشهایِ گزاسی، با دسخَاست 10/11/97 هَسخ 85 غَستدلسِ ضواسُ 5ًظش ٍ بِ استٌاد بٌذ 

 .اػالم هَافمت ًوَد ( تبػشُ ریل آى6 سدیف خذٍل ٍ 6)ضْشداسی بِ ضشح خذٍل ریل 

 (ریال)تعرفه دستمسد پیشنهادي (ریال)مبلغ ارزیابي  ردیف

 1.500.000 2.000.000.000تا هبلغ  1

 2.500.000 3.500.000.000 تا 2.000.000.001اص هبلغ  2

 3.500.000 5.000.000.000 تا 3.500.000.001اص هبلغ  3

 4.500.000 6.500.000.000 تا 5.000.000.001اص هبلغ  4

 5.500.000 8.000.000.000 تا 6.500.000.001اص هبلغ  5

  دسغذ0005/0ًسبت بِ هاصاد   سیال8.000.000.001باالتش اص هبلغ  6

  

دسخػَظ یه هَضَع اگش ّش هَسد اسخاع واس ضاهل هَاسد هتؼذد باضذ، هدوَع هبالغ اسصیابی هٌذسج دس گضاسش - 1تبػشُ 

لىي دسغَستی وِ هَضَع اسصیابی دس هىاًْای هٌاعك هختلف ضْشداسی یا هشبَط . بغَس یىدا هبٌای هحاسبِ لشاس هی گیشد

 .بِ اضخاظ حمَلی یا حمیمی هختلف باضذ، اسصیابی ّا بغَس خذاگاًِ هبٌای هحاسبِ لشاس خَاّذ گشفت

دس هَاسدی وِ هَضَع واسضٌاسی تَسظ چٌذ واسضٌاس سسوی اص یه سضتِ واسضٌاسی ٍ بػَست ّیأتی اًدام - 2تبػشُ 

 (دس هَسدی وِ ّیأت دس هشحلِ بذٍی تطىیل هی ضَد). ضَد، اص دستوضد ّش واسضٌاس هبلغ سی دسغذ وسش هیگشدد

دس هَاسدی وِ ًسبت بِ لیوت واسضٌاسی اػالم ضذُ دس هشحلِ اٍل یا هشاحل بؼذی اػتشاؼ ضَد، ّضیٌِ - 3تبػشُ 

 .افضایص ًسبت بِ هبالغ هٌذسج دس خذٍل فَق بشای ّش واسضٌاس هٌظَس هی ضَد% 30واسضٌاسی با 



دستوضد تؼییي اخاسُ بْا، خْت ّش ٍاحذ یا هدوَػِ هستمل تا اخاسُ هاّیاًِ دٍ هیلیَى سیال، همغَػاً - 4تبػشُ 

 دسغذ ٍ اص سی هیلیَى سیال بِ باال، دٍ دسغذ ًسبت 5 سیال، اص دٍ هیلیَى تا سی هیلیَى سیال، ًسبت بِ هاصاد 1.500.000

 .خَاّذ بَد% 25دستوضد تؼییي اخشت الوثل یا اخَس گزضتِ بش هبٌای ایي تبػشُ بِ اضافِ . بِ هاصاد هحاسبِ خَاّذ ضذ

دس هَسد غشفاً پشٍطُ ّای سشهایِ گزاسی ٍ هَاسد هطابِ دس حَصُ التػادی هالن تؼشفِ واسضٌاساى سسوی - 5تبػشُ 

تؼشفِ ٍ دسغَستی وِ هتماضی سشهایِ گزاس باضذ با وسش % 50دادگستشی، دسغَستی وِ هتماضی ضْشداسی باضذ با وسش 

 .تؼشفِ هحاسبِ خَاّذ ضذ% 30

 دسغَست ػذم استغاػت هالی هتماضی واسضٌاسی، بِ تطخیع ضْشداس هشاتب خْت هؼشفی واسضٌاس – 6تبػشُ 

 .هؼاضذتی سایگاى خَاّذ بَد

 ضَسای اسالهی ضْش بدٌَسد بِ هبلغ 97 هتون بَدخِ سال 5/12/97ش هَسخ /3335/5/97دسخَاست ضواسُ  -3

دس خلسِ  (دفتشچِ پیَست)دسآهذ ٍ ّضیٌِ  (دُ هیلیاسد ٍ پاًػذٍ چْل ٍ پٌح هیلیَى سیال) ّضاس سیال 000/545/10

 .هغشح، ضَسا پس اص بشسسی ٍ تبادل ًظش با هتون بَدخِ اػالم هَافمت ًوَد

 هَسَم بِ ضَساّای ضْش ٍ سٍستای سشاسش وطَس ٍ تبػشُ ّای ریل آى بشای ضْشداسی ٍ ولیِ دستگاُ 90سػایت هادُ  *

 ( بٌذ هػَبِ بِ تأییذ اػضای هحتشم ضَسای اسالهی ضْش سسیذ4ایي غَستدلسِ دس لالب ). ّای ریٌفغ الصم االخشا است

 . با روش غلَات بش پیاهبش ػظین ضأى اسالم خاتوِ یافت16خلسِ ساػت 

 


