گشارش پیطزفت ٍ ػولکزد طزحّای هادُ ” “12قاًَى رفغ هَاًغ تَلید
طزح جايگشيٌي ّ 65شاردستگاُ كاهیَى ٍ كطٌدُ فزسَدُ باالی  10تي باسي باالتز اس  35سالّدف كالى طزح
كبّص هصطف گبظٍييل ٍ يب اضتقبء ضاًسهبى ٍ پيوبيص كبهيَىّبي فطسَزُ هَجَز زيعلي اظ عطيق
فيٍضي ضٍظ زًيب ٍ ثب ّسف ًَسبظي كبهيَى ٍ كطٌسُ
جبيگعيٌي ّ 65عاض زستگبُ كبهيَى جسيس ثب ا
فطسَزُ ثب سي ثبالتط اظ  35سبل ٍ كبّص آلَزگيّبي ظيست هحيغي هتٌبػض زض جبثجبيي ثبض
جبزُاي.

ضزح كلی طزح
ايي عطح ثب ّسف كبّص هصطف گبظٍييل ٍ يب اضتقبء ضاًسهبى ٍ پيوبيص كبهيَى ّبي فطسَزُ هَجَز زيعلي اظ عطيق جبيگعيٌي
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ّعاض زستگبُ كبهيَى جسيس ثب في آٍضي ضٍظ زًيب ٍ ثب ّسف ًَسبظي كبهيَى ٍ كطٌسُ فطسَزُ ثبالي  10تي ثب سي ثبالتط اظ  35سبل
زض جْت اضتقب حول ٍ ًقل ثبض جبزُاي ،كبّص هصطف سَذت ٍ كبّص آلَزگيّبي ظيست هحيغي هتٌبظط ثب جبثجبيي ثبض جبزُ اي
ثط عجق هبزُ  12هيثبضس.

اّن اقداهات اًجام ضدُ
تِیُ ٍ تدٍيي ًوًَِ تفاّوٌاهِ ،قزاردادّا ٍ اسٌاد حقَقي
 اذص هصَثبت ٍ اصالحيِ ّبي ضَضاي اقتصبز ٍ اثالؿيِ ّبي هطتجظ اظ ضطكت هلي ًفت ايطاى
 تْيِ ٍ تصَيت ًوًَِ قطاضزاز "پطزاذت يبضاًِ صطفِ جَيي سَذت ثطاي اجطاي عطح " ثيي ضطكت ثْيٌِ سبظي هصطف سَذت
ٍ سطهبيِ گصاض ػبهل صطفِ جَيي
 تْيِ ٍ تصَيت ًوًَِ قطاضزاز "پطزاذت يبضاًِ صطفْجَيي سَذت ثطاي اجطاي عطح " ثيي سبظهبى ضاّساضي ٍ حول ٍ ًقل
جبزّبي ٍ سطهبيْگصاض ػبهل صطفْجَيي
 اذص تبييسيِ هسيطيت اهَض هبلي ،حقَقي ٍ قطاضزازّبي ضطكت هلي ًفت ايطاى ثطاي ٍيطايص ًْبيي قطاضزازّب
 اذص تبييس ًْبيي جساٍل ثبظپطزاذت هطثَط ثِ عطح ( هسيطيت هبلي ٍ هسيطيت اهَض حقَقي ٍ قطاضزازّب)
 اذص هصَثِ ًْبيي ّيئت هسيطُ ضطكت هلي ًفت ايطاى جْت آؿبظ عطح
 اضسبل زضذَاست ثبظًگطي ٍ تصَيت زض قطاضزاز

"پطزاذت يبضاًِ صطفِ جَيي سَذت ثطاي اجطاي عطح

" هب ثيي سبظهبى

ضاّساضي ٍ سطهبيِ گصاض ػبهل صطفِ جَيي ثط اسبس آذطيي اصالحيِ هصَثِ ضَضاي اقتصبز
 اذص اصالحيِ هصَثِ عطح جبيگعيٌي ّ 65عاض زستگبُ كبهيَى ٍ كطٌسُ فطسَزُ ثِ ضوبضُ  1810295هَضخ 96/12/28
 اذص اصالحيِ هصَثِ عطح جبيگعيٌي ّ 65عاض زستگبُ كبهيَى ٍ كطٌسُ فطسَزُ ثِ ضوبضُ  128845هَضخ 97/03/20

گشارش پیطزفت ٍ ػولکزد طزحّای هادُ ” “12قاًَى رفغ هَاًغ تَلید
تفاّن ًاهْْای ّوکاری ٍ قزاردادّا

 اهضبي هَافقتٌبهِ " ّوكبضي زض اجطاي عطح " ثيي ضطكت ثْيٌْسبظي هصطف سَذت ٍ سبظهبى ضاّساضي ٍ حولًَقل جبزُ -
اي)
 اًؼقبز ٍ اثالؽ قطاضزاز اظ عطف ضطكت ثْيٌِ سبظي هصطف سَذت ثِ " هجتوغ صٌؼتي هبهَت ثطاي جبيگعيٌي  5000زستگبُ
كبهيَى ٍ كطٌسُ فطسَزُ ثبالي  26تي " ،ثِ"ضطكت سبيپب زيعل ثطاي جبيگعيٌي  2100زستگبُ كبهيَى ٍ كطٌسُ فطسَزُ
ثبالي  26تي" ثِ "ضطكت آضيب زيعل ثطاي جبيگعيٌي  300زستگبُ كبهيَى ٍ كطٌسُ فطسَزُ ثبالي  26تي"
 اذص هصَثِ ّيئت هسيطُ زض ذصَظ قطاضزاز پطزاذت يبضاًِ صطفِ جَيي سَذت جبيگعيٌي  300زستگبُ كطٌسُ فطسَزُ ثبالي
 27تي ثِ ضطكت كبٍُ زيعل
 اذص تبييسيِ سبظهبى ضاّساضي ٍ حول ٍ ًقل جبزُ اي ٍ اذص هصَثِ ّيئت هسيطُ جْت اًؼقبز قطاضزاز  300زستگبُ كبهيَى ثب
ضطكت آشّبيتكس ٍ اًؼقبز قطاضزاز  240زستگبُ كبهيَى ثب ضطكت ظاهيبز
 اًؼقبز تفبّن ًبهِ ّوكبضي هب ثيي ضطكت ثْيٌِ سبظي ٍ استبًساضي آشضثبيجبى ضطقي ٍ پيگيطي ضًٍس اجطايي ًوَزى آى
 اثالؽ قطاضزاز جبيگعيٌي  300زستگبُ ثِ ضطكت آشّبيتكس ثِ هجلؾ  18هيليَى زالض ثِ ضوبضُ 1224-2953
تِیُ ٍ تدٍيي اسٌاد هالي

 تْيِ ضٍيِ هبلي ٍ ًحَُ ثبظپطزاذت ثِ سطهبيِ گصاضاى اظ اهَض هبلي ضطكت هلي ًفت ايطاى ٍ اًجبم پيگيطيْبي هطثَعِ
 اذص تبييز ًْبيي جساٍل ثبظپطزاذت هطثَط ثِ عطح (هسيطيت اهَض هبلي ٍ هسيطيت اهَض حقَقي ٍ قطاضزازّب)
 تسٍيي زستَضالؼول پيص پطزاذت عطح ثِ سطهبيِ گصاضاى
 اضسبل كبضثطگ پيص پطزاذت قطاضزاز  300زستگبُ كبهيَى ثب ضطكت آضيب زيعل ثِ ضطكت هلي ًفت ايطاى
 اضسبل كبضثطگ پيص پطزاذت زٍم قطاضزاز ضطكت هبهَت ثِ ضطكت هلي ًفت ايطاى
 اصالح ٍ ًْبيي سبظي قطاضزاز ًَسبظي  240زستگبُ كبهيَى هب ثيي سبظهبى ضاّساضي ٍ ضطكت ظاهيبز تَسظ ضطكت ثْيٌِ
سبظي
 اصالح ٍ ًْبيي سبظي قطاضزاز ًَسبظي  300زستگبُ كبهيَى هب ثيي ضطكت ثْيٌِ سبظي ٍ ضطكت آشّبيتكس تَسظ ضطكت
ثْيٌِ سبظي
ايجاد ًظام اًداسُ گیزی ٍ صحِگذاری جْت هحاسبِ تحقق صزفِجَييّا

 تسٍيي عطح ضٍش اًساظُگيطي ٍ صحِگصاضي جْت هحبسجِ صطفِ جَيي
 ثبظًگطي عطح اًساظُ گيطي ٍ صحِ گصاضي ثط اسبس اصالحيِ جسيس هصَثِ ضَضاي اقتصبز
 تْيِ زستَضالؼول اضظيبثي ٍ اًتربة ًبظطاى كبهيَى
 زضيبفت لَح فططزُ ذَزضٍّبي پالک ضسُ هطوَل قطاضزاز ضطكت هبهَت حبٍي اعالػبت (ضوبضُ ضبسي ،ضوبضُ هَتَض ،تبضيد
پالک ضسى ،ضوبضُ )GPS
 اذص ليست ػولكطز  1428زستگبُ كبهيَى ًَسبظي ضسُ تَسظ ضطكت هبهَت اظ سبظهبى ضاّساضي

گشارش پیطزفت ٍ ػولکزد طزحّای هادُ ” “12قاًَى رفغ هَاًغ تَلید
 اذص ليست ػولكطز  698زستگبُ كبهيَى ًَسبظي ضسُ تَسظ ضطكت سبيپب اظ سبظهبى ضاّساضي

تدٍيي فزآيٌدّا ٍ دستَرالؼول ّای هَرد ًیاس ٍ طزاحي ساهاًِ “بْسوا”

 تسٍيي ٍ تبييس گطزشّبي كبضي ٍ ًقطِ فطايٌسي

(ثطضسي ٍضؼيت ذَضزٍ ،ثجت ًبم تبهييكٌٌسگبى ،ضطكتْبي ثبظضسي ٍ

ّوچٌيي اقساهبت آًْب اظ ظهبى ػقس قطاضزاز ،تحَيل ذَزضٍ ،هحبسجبت صطفِجَيي ٍ صسٍض صَضتحسبة

) /زستَضالؼول ّبي

گطزش هبلي عطح /ايجبز كبضتبثل ثطاي سبظهبى ضاّساضي ٍ حول ًٍقل جبزُ اي /اضتجبط ثب ٍة سطٍيس سبظهبى ضاّساضي ٍ حول
ٍ ًقل جبزُ اي
 ثطگعاضي جلسِ جْت ثبظًگطي فطايٌسّبي اجطاي عطح
سایراقداهات

 اًجبم صحت سٌجي اثغبل كبضت سَذت كبهيًَْبي فطسَزُ ضطكت هبهَت اظ ضطكت هلي پرص فطآٍضزُ ّبي ًفتي ايطاى
 هكبتجِ ٍ ثطگعاضي جلسِ ثب ضطكت هلي پرص فطآٍضزُ ّبي ًفتي ايطاى جْت اػالم آهبزگي ثطاي هصاكطُ ثب تبهيي كٌٌسگبى
ثطاي ًَسبظي يک ّعاض زستگبُ ًفتكص فطسَزُ
 هصاكطُ ثب سطهبيِ گصاضاى ٍ تبهيي كٌٌسگبى جْت هطبضكت زض عطح
 ثجت هطرصبت كليِ ذَزضٍ سبظاى ٍ تبهيي كٌٌسگبى زض ضطكت ثْيٌِ سبظي
 ثطگعاضي جلسِ ثب ضطكت هلي پرص فطآٍضزُ ّبي ًفتي ثِ ػٌَاى هتقبضي ثطاي ًَسبظي  1000زستگبُ ًفتكص فطسَزُ
 اضسبل يک ًسرِ اصل قطاضزاز تكويل ضسُ في هب ثيي سبظهبى ضاّساضي ٍ حول ٍ ًقل جبزُ اي ٍ ضطكت صٌؼتي هبهَت ثب
هَضَع " پطزاذت يبضاًِ صطفِ جَيي ًَسبظي  5000زستگبُ كبهيَى " ثِ سبظهبى ضاّساضي جْت ثبضگصاضي زض سبهبًِ ثِ سوب
 تكويل ٍ اصالح هساضک ٍ اًجبم هقسهبت هطثَط ثِ اًؼقبز قطاضزاز ثب ضطكتْبي ثْوي زيعل ،ظاهيبز ٍ آشّبيتكس
 تْيِ ضيَُ ًبهِ ًحَُ اضظيبثي فٌي ذَزضٍّب زض چبضچَة هصَثِ جسيس ضَضاي اقتصبز ضوبضُ  128845هَضخ 97/03/20
 ثطضسي ٍ تبييس ذَزضٍّبي هتقبضي ضطكت زض عطح ًَسبظي هغبثق ثب ثٌس

 7هصَثِ ضَضاي اقتصبز ضوبضُ  128845هَضخ

97/03/20
لیست قزاردادّای هٌؼقد ضدُ
ًام سزهايِ گذار ػاهل صزفِ

هیشاى سزهايِ گذاری

تؼداد

جَيي

(هیلیَى دالر)

(دستگاُ)

1

هجتوغ صٌؼتي هبهَت

300

5000

96/01/30

2

سبيپب زيعل

126

2100

96/07/25

3

آضيب زيعل

18

300

96/11/28

رديف

تاريخ قزارداد

گشارش پیطزفت ٍ ػولکزد طزحّای هادُ ” “12قاًَى رفغ هَاًغ تَلید
4

آشّبيتكس
هجوَع

18

300

97/03/13

462

7700

-

آخزيي ٍضؼیت قزاردادّای هٌؼقد ضدُ

تؼداد اسقاط جايگشيي ٍپیوايص كاهیَى ّای هجتوغ صٌؼتي هاهَت
1427

تؼساز اسقبط ٍ ًَسبظي ضسُ ( زستگبُ )
پیص پزداخت ٍ صَرت حساب
پيص پطزاذت ثطاي  1391زستگبُ (پطزاذت ضسُ است).

 4.2هيليَى زالض

زضذَاست پيص پطزاذت ثطاي  1000زستگبُ

 3/05هيليَى زالض

زضذَاست ػولكطز پيوبيص ثطاي 1427
( زض اًتظبض تبييس ٍاحس اًساظُ گيطي ٍ صحِ گصاضي هي ثبضس).

-

ضزكت سايپا ديشل
 3/05هيليَى زالض

زضذَاست پيص پطزاذت ثطاي  1000زستگبُ
ضزكت آريا ديشل
زضذَاست پيص پطزاذت ثطاي  300زستگبُ

 0/915هيليَى زالض

