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 بسمه تعالي
 سئیس هحتشم اداسُ سٍابط ػوَهی

 با سالم

اهالک هٌذسج دس جدذٍل   دس ًظش داسد 1400قاًَى بَدجِ سال  12( بٌذ )د( تبصشُ 2ساصهاى جْادکطاٍسصی استاى خَصستاى دساجشای جضء)      
بشگضاسی هضایذُ ػوَهی ٍاگزاس ًوایذ. هتقاضیاى هی تَاًٌذ بؼذ اص ثبت ًام دس پایگاُ هلی اطالع سساًی هضایذات کطَس ٍ اخز کذ  ریل سا اص طشیق

 هشاجؼِ ًوایٌذ.  )www.setadiran.ir(ستاد بِ آدسس  -ثبت ًام جْت دسیافت اسٌاد بِ سایت دٍلت الکتشًٍیک 

 72/9/0011چاپ دوم:   72/9/0011چاپ اول: 

 هَضَع هضایذُ سدیف
 هبلغ پایِ
 ) سیال(

 هبلغ تضویي
 )سیال(

ضواسُ 
 هشجغ

 پالک ثبتی ضواسُ فشاخَاى هضایذُ
 ػشصِ ٍ اػیاى

 )هتشهشبغ (
 بخص

1 
فشٍش هلک هَسَم بِ تؼویشگاُ 

 هالکشین هسجذ سلیواى
000/180/385/47 000/518/738/4 5/400 2000000219000050 

 اصلی 1

 فشػی 19831اص
 ػشصِ 10/7187

 اػیاى 120
1 

2 
فشٍش هلک هَسَم بِ اًباس ضْیذ 

 پٌاّی ضْشستاى بْبْاى
000/000/600/134/1 000/000/450/113 9/400 2000000219000046 

 فشػی  1
 اصلی 6677اص 

 ػشصِ 93/14077
 اػیاى 64/1700

1 

3 
فشٍش هلک هَسَم بِ خاًِ 

 ضْشستاى اللی بْذاضت تٌگ پبذُ
000/000/340 000/000/34 10/400 2000000219000047 

فشػی اص   42
 اصلی 104

ػشصِ ٍ اػیاى 
46/113 

1 

 
 

 فشآیٌذ ٍ صهاى بٌذی بشگضاسی هضایذُ

 تَضیحات تاسیخ ساػت ضشح

 اص سایت دٍلت الکتشًٍیک )ستاد( 01/10/1400 19 هْلت دسیافت اسٌاد هضایذُ اص تاسیخ اًتطاس دس سٍصًاهِ لغایت

 12-9 باصدیذ اص هلک هَسد ًظش
لغایت  28/09/1400

08/10/1400 
 با ّواٌّگی هذیشیت جْاد کطاٍسصی ضْشستاى هسجذ سلیواى

 اص سایت دٍلت الکتشًٍیک )ستاد( 12/10/1400 19 هْات اسسال پاکات پیطٌْاد بِ سایت ستاد لغایت

 13/10/1400 13 هْلت تحَیل پاکات )الف( بِ دبیشخاًِ تکَس پیواًْا لغایت

اتَباى گلستاى )سِ ساّی گلستاى( ساصهاى جْاد کطاٍسصی طبقِ  –اَّاص 

 اداسُ اهَس پیواًْا ٍ قشاسدادّای ساصهاى هشاجؼِ ًواییذ. –ّوکف 

 121داخلی:  061-33359852-61تلفي تواس: 

 سالي جلسات ساصهاى جْاد کطاٍسصی 14/10/1400 12 جلسِ گطایص پاکات

 

    
 


