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((صًرت مجلس کمیتٍ ارسیاتی سمیه))  

 ّیات هسیطُ هحتطم ساظهاى هبٌی بط تعییي اعضاء وویتِ اضظیابی ظهیي ٍ زستَضالعول اجطایی آییي ًاهِ 04/03/1393باستٌاز هصَبِ 

 صبح 9 ضاس ساعت 1399صٌعتی، اٍلیي جلسِ وویتِ اضظیابی ظهیي زض سال -ًحَُ استفازُ اظ ظهیي ٍ هٌابع هلی زض هٌاطك آظاز تجاضی

ٍ ًوایٌسُ هسیطیت  (اهضاء وٌٌسگاى شیل) زض هحل زفتط هسیط اهَض اضاضی استاى  ٍ با حضَض پٌج ًفط اظ اعضاء11/03/99ضٍظ ضٌبِ هَضخ 

پس اظ لطائت .زض ذصَظ هَاضز زستَض واض شیل بطگعاض گطزیس (تعییي لیوت)اضظیابی ٍ عولىطز ساظهاى بِ هٌظَض بطضسی ٍ تصوین گیطی 

هیاًگیي لیوتْای اعالم ضسُ پس اظ .  زستَضالعول فَق الصوط ، ًظط واضضٌاسی ٍ لیوت گصاضی گطزیس3-3زستَض واض جلسِ ، هطابك بٌس 

 .اهضاء تَسط اعضاء حاضط لیوت لطعی هحسَب هی گطزز

 

 -1-1دستًر کار 

 برص 9 فطعی اظ یه اصلی سٌگ 1686 هتط هطبع ٍالع زض پالن 12881 12255ٍ ٍ 12313تعییي لیوت سِ لطعِ ظهیي بوساحت  : الف

 ضلع غطبی پطزیس ًوایطگاّی صٌایع زستی  با – گیالى زض فاظ تجاضت ٍ گطزضگطی 5 برص 9 اصلی سٌگ 2 فطعی اظ 436 گیالى ٍ 5

  .(تجاضی-گطزضگطی ٍ تجاضی-گطزضگطی)واضبطیْای سِ گاًِ 

 

 

با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی اعضاء حاضط ،  :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

 .هیاًگیي اضظش ّط هتط هطبع ظهیي بط اساس لیوت پیطٌْازی اعضای حاضط بِ ضطح جسٍل شیل  هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس
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 قیمت َز متز مزتع سمیه کارتزی (متز مزتع)مساحت ( جمع کل قیمتُای پیطىُادی تزای َز متز مزتع÷تعذاد اعضای حاضز )

 قیمت َز متز مزتع سمیه گطزضگطی 12881  ضیال000/700/120 ÷5= ضیال 000/140/24

تجاضی-گطزضگطی 12881  ضیال000/000/231 ÷5= ضیال 000/200/46  قیمت َز متز مزتع سمیه 

 قیمت َز متز مزتع سمیه تجاضی 12881  ضیال000/000/400 ÷5= ضیال 000/000/80

 قیمت َز متز مزتع سمیه گطزضگطی 12313  ضیال000/700/120 ÷5= ضیال 000/140/24

تجاضی-گطزضگطی 12313  ضیال000/000/231 ÷5= ضیال 000/200/46  قیمت َز متز مزتع سمیه 

 قیمت َز متز مزتع سمیه تجاضی 12313  ضیال000/000/400 ÷5= ضیال 000/000/80

 قیمت َز متز مزتع سمیه گطزضگطی 12255  ضیال000/700/120 ÷5= ضیال 000/140/24

تجاضی-گطزضگطی 12255  ضیال000/000/231 ÷5= ضیال 000/200/46  قیمت َز متز مزتع سمیه 

 قیمت َز متز مزتع سمیه تجاضی 12255  ضیال000/000/400 ÷5= ضیال 000/000/80



   11/03/99:تاضید
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 -2-1دستًر کار 

 گیالى ٍ 5 برص 9 فطعی اظ یه اصلی سٌگ 1686 هتط هطبع ٍالع زض پالن 12881تعییي اجاضُ بْای یه لطعِ ظهیي بوساحت   -:الف

 ضلع غطبی پطزیس ًوایطگاّی صٌایع زستی جْت ٍاگصاضی – گیالى زض فاظ تجاضت ٍ گطزضگطی 5 برص 9 اصلی سٌگ 2 فطعی اظ 436

 . سال5بِ سطهایِ گصاض بطای هست 

با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ ّوچٌیي بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی اعضاء  :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

بطای لطعِ اٍل بوساحت ). حاضط ، هبلغ اجاضُ بْای هاّیاًِ ظهیي  بطای سال اٍل لغایت سال پٌجن بِ ضطح شیل هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

 ( هتط هطبع12881

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل گطزضگطی  هتط هطبع12881× ضیال000/140/24  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%13زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال183/596/368/3

تجاضی-گطزضگطی  هتط هطبع12881× ضیال000/200/46  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%60/13زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال600/491/744/6  

 تجاضی  هتط هطبع12881× ضیال000/000/80  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%40/15زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال333/493/224/13

  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل183/596/368/3% +40/12= ضیال 110/302/786/3

 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم گطزضگطی

ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل 600/491/744/6% +60/12= ضیال 542/297/594/7 تجاضی-گطزضگطی   

 

ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل 333/493/224/13% +15= ضیال 333/167/208/15  تجاضی 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم110/302/786/3 % + 20/12=    ضیال 967/230/248/4

تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم542/297/594/7 % +  40/12=   ضیال 437/990/535/8  

 تجاضی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم333/167/208/15 % + 15=    ضیال 433/392/489/17

   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم967/230/248/4% +20/12= ضیال 146/515/766/4

 

اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال  گطزضگطی

 چْاضم

تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم437/990/535/8% +40/12= ضیال 251/453/594/9  

 تجاضی   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم433/392/489/17% +15= ضیال 298/801/112/20

اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال  گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم146/515/766/4 % +20/12= ضیال 993/029/348/5

 پٌجن
تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم251/453/594/9 % +40/12= ضیال 454/165/784/10  

 تجاضی ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم 298/801/112/20 % +15= ضیال 493/721/129/23
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 -3-1دستًر کار 

 اصلی 2 فطعی اظ 436 گیالى ٍ 5 برص 9 فطعی اظ یه اصلی سٌگ 1686 هتط هطبع ٍالع زض پالن 12313 تعییي لیوت یه لطعِ ظهیي بوساحت :الف

گطزضگطی ٍ -گطزضگطی) ضلع غطبی پطزیس ًوایطگاّی صٌایع زستی  با واضبطیْای سِ گاًِ – گیالى زض فاظ تجاضت ٍ گطزضگطی 5 برص 9سٌگ 

  .(تجاضی-تجاضی

 با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ ّوچٌیي بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی اعضاء :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

بطای لطعِ زٍم بوساحت ). حاضط ، هبلغ اجاضُ بْای هاّیاًِ ظهیي  بطای سال اٍل لغایت سال پٌجن بِ ضطح شیل هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

  ( هتط هطبع12313

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل گطزضگطی  هتط هطبع12313× ضیال000/140/24  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%13زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال717/054/220/3

تجاضی-گطزضگطی  هتط هطبع12313× ضیال000/200/46  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%60/13زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال800/086/447/6  

 تجاضی  هتط هطبع12313× ضیال000/000/80  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%40/15زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال667/346/641/12

 ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل 717/054/220/3% +40/12= ضیال 502/341/619/3

 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم گطزضگطی

ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل 800/086/447/6% +60/12= ضیال 737/419/259/7 تجاضی-گطزضگطی   

 

ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل 667/346/641/12% +15= ضیال 667/548/537/14  تجاضی 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم502/341/619/3 % + 20/12=    ضیال 165/901/060/4

تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم737/419/259/7 % +  40/12=   ضیال 784/587/159/8  

 تجاضی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم667/548/537/14 % + 15=    ضیال 967/180/718/16

   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم165/901/060/4% +20/12= ضیال 107/331/556/4

 

اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال  گطزضگطی

 چْاضم

تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم784/587/159/8% +40/12= ضیال 670/376/171/9  

 تجاضی   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم967/180/718/16% +15= ضیال 112/908/225/19

اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال  گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم107/331/556/4 % +20/12= ضیال 502/203/112/5

 پٌجن
تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم670/376/171/9 % +40/12= ضیال 376/627/308/10  

 تجاضی ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم ضیال 112/908/225/19 % +15= ضیال 328/794/109/22
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 -4-1دستًر کار 

 گیالى ٍ 5 برص 9 فطعی اظ یه اصلی سٌگ 1686 هتط هطبع ٍالع زض پالن 12255تعییي اجاضُ بْای یه لطعِ ظهیي بوساحت -الف

 ضلع غطبی پطزیس ًوایطگاّی صٌایع زستی  با واضبطیْای – گیالى زض فاظ تجاضت ٍ گطزضگطی 5 برص 9 اصلی سٌگ 2 فطعی اظ 436

 . سال5بطای هست  (تجاضی-گطزضگطی ٍ تجاضی-گطزضگطی)سِ گاًِ 

با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ ّوچٌیي بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی اعضاء : تصمیمات اخذ ضذٌ-ب

بطای لطعِ سَم بوساحت ). حاضط ، هبلغ اجاضُ بْای هاّیاًِ ظهیي  بطای سال اٍل لغایت سال پٌجن بِ ضطح شیل هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

 ( هتط هطبع12255

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل گطزضگطی  هتط هطبع12255× ضیال000/140/24  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%13زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال750/886/204/3

تجاضی-گطزضگطی  هتط هطبع12255× ضیال000/200/46  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%60/13زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال000/718/416/6  

 تجاضی  هتط هطبع12255× ضیال000/000/80  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%40/15زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال000/800/581/12

 ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل 750/886/204/3% +40/12= ضیال 707/292/602/3

 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم گطزضگطی

ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل 000/718/416/6% +60/12= ضیال 468/224/225/7 تجاضی-گطزضگطی   

 

ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل 000/800/581/12% +15= ضیال 000/070/469/14  تجاضی 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم707/292/602/3 % + 20/12=    ضیال 417/772/041/4

تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم468/224/225/7 % +  40/12=   ضیال 302/152/121/8  

 تجاضی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم000/070/469/14 % + 15=    ضیال 500/430/639/16

   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم417/772/041/4% +20/12= ضیال 652/868/534/4

 

اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال  گطزضگطی

 چْاضم

تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم302/152/121/8% +40/12= ضیال 187/175/128/9  

 تجاضی   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم500/430/639/16% +15= ضیال 075/345/135/19

اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال  گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم652/868/534/4 % +20/12= ضیال 628/122/088/5

 پٌجن
تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم187/175/128/9 % +40/12= ضیال 911/068/260/10  

 تجاضی ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم ضیال 075/345/135/19 % +15= ضیال 836/646/005/22
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 -2دستًر کار 

 فطعی اظ یه 1687 ٍ 1686 پالن ثبتی بِ ضواضُ 3زض (فاظ صٌعت) ساظهاى 2تعییي لیوت اضاضی ٍالع زض ضْطن صٌعتی ضواضُ  : الف

 . گیالى 5 برص 9 فطعی اظ زٍ اصلی سٌگ 436 گیالى ٍ پالن 5 برص 9اصلی سٌگ 

 

 

 

با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی اعضاء حاضط ،  :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

 .هیاًگیي اضظش ّط هتط هطبع ظهیي بط اساس لیوت پیطٌْازی اعضای حاضط بِ ضطح جسٍل شیل  هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

 

 

 

 

 

 

 

 ارسش َز متز مزتع سمیه ( جمع کل قیمتُای پیطىُادی تزای َز متز مزتع÷تعذاد اعضای حاضز )

 ارسش َز متز مزتع سمیه  ضیال000/600/18÷ 5= ضیال 000/720/3



   11/03/99:تاضید
 
 

99/ن/01:ضواضُ   

 اکبر نصرتیان
کارشناس رسمی دادگستری و 

 عضو کمیته 

 حسن گیالنپور راد
 عضو کمیته 

 نعمت یعقوبی
سرپرست مدیریت حقوقی و امور 

 قراردادها و عضو کمیته 

 محمد قاضی پیرکوهی 
مدیر اطالعات جغرافیایی و 

 امالک  و دبیر جلسه 

 وحید طالب پور
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 

 و رئیس کمیته

 

     
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 -3دستًر کار 

 گیالى زضططح 5 برص 9 فطعی اظ زٍ اصلی سٌگ 138تعییي اجاضُ بْای هاّیاًِ بطای ّط هتط هطبع اظ اضاضی ٍالع زض پالن  : الف

ساحلی ساظهاى بطای اجطای پطٍغُ ّای سطهایِ گصاضی ٍ فعالیتْای ذسهاتی ٍ گطزضگطی ٍ تفطیحی اظ جولِ احساث ضستَضاى ٍ وافی 

 . سال5بطای هست ...  ضاپ ٍ غیطُ 

 

با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ ّوچٌیي بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی  :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

 . اعضاء حاضط ، هبلغ اجاضُ بْای هاّیاًِ ظهیي  بطای سال اٍل لغایت سال پٌجن بِ ضطح شیل هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

 

 

اجارٌ تُای تعییه ضذٌ در جذيل فًق الذکز تزای یک متز مزتع سمیه تًدٌ ي تزای ياگذاری جُت اجزای پزيصٌ َا پس اس : تًضیح 

مطخص ضذن مساحت سمیه تزای ياگذاری ؛ تٍ جای یک متز مزتع ، متزاص دقیق سمیه در فزمًل مزتًطٍ لحاظ ي اجارٌ تُای  آن تٍ 

  . متز مزتع می تاضذ1000تىاسة متزاص محاسثٍ خًاَذ گزدیذ ي َمچىیه حذاکثز سمیه تزای ياگذاری در ایه تخص کمتز اس 

 

اجارٌ تُای ماَیاوٍ َز متز مزتع  (  َز متز مزتع مساحت سمیه×میاوگیه قیمتُای پیطىُادی تٍ عىًان ارسش َز متز مزتع سمیه×   میاوگیه پیطىُادی اعضاء تزای درصذی اس ارسش َز متز مزتع سمیه÷12)

 سمیه

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل  هتط هطبع1× ضیال000/600/49  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%20/5زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال933/214

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل214/ 933 % +  30/9=    ضیال 922/234

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم922/234 % +30/10= ضیال 119/259

  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم119/259% +30/10= ضیال 808/285
 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم

  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم808/285% +30/10= ضیال 247/315
 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال پٌجن



   11/03/99:تاضید
 
 

99/ن/01:ضواضُ   

 اکبر نصرتیان
کارشناس رسمی دادگستری و 

 عضو کمیته 

 حسن گیالنپور راد
 عضو کمیته 

 نعمت یعقوبی
سرپرست مدیریت حقوقی و امور 

 قراردادها و عضو کمیته 

 محمد قاضی پیرکوهی 
مدیر اطالعات جغرافیایی و 

 امالک  و دبیر جلسه 

 وحید طالب پور
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 

 و رئیس کمیته

 

     
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 -4دستًر کار 

 تعییي هبلغ اجاضُ بْای هاّیاًِ بطای ّط هتط هطبع اظ اضاضی ٍالع زضپسىطاًِ هجتوع بٌسضی واسپیي بطای اجطای پطٍغُ ّای سطهایِ :الف

 . سال5هراظى سط پَضیسُ ٍ سَذت ٍ ضٍغي ٍالع زض پسىطاًِ هجتوع بٌسضی واسپیي بطای هست - سیلَ-گصاضی اظ لبیل ساذت اًباض

 

  :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ ّوچٌیي بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی اعضاء حاضط ، هبلغ اجاضُ بْای 

 .هاّیاًِ ظهیي  بطای سال اٍل لغایت سال پٌجن بِ ضطح شیل هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

 

 

اجارٌ تُای تعییه ضذٌ در جذيل فًق الذکز تزای یک متز مزتع سمیه تًدٌ ي تزای ياگذاری جُت اجزای پزيصٌ َا پس اس : تًضیح 

مطخص ضذن مساحت سمیه تزای ياگذاری ؛ تٍ جای یک متز مزتع ، متزاص دقیق سمیه در فزمًل مزتًطٍ لحاظ ي اجارٌ تُای  آن تٍ 

تىاسة متزاص محاسثٍ خًاَذ گزدیذ ي َمچىیه اراضی فًق الذکز در ایه تخص خارج اس پالک ثثتی تىیاد ضُیذ اوقالب اسالمی می 

 .تاضذ

 

اجارٌ تُای ماَیاوٍ َز متز مزتع  (  َز متز مزتع مساحت سمیه×میاوگیه قیمتُای پیطىُادی تٍ عىًان ارسش َز متز مزتع سمیه×   میاوگیه پیطىُادی اعضاء تزای درصذی اس ارسش َز متز مزتع سمیه÷12)

 سمیه

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل  هتط هطبع1× ضیال000/760/5  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%40/9زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال120/45

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل45/ 120 % +  60/13=    ضیال 256/51

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم256/51 % +20/14= ضیال 535/58

  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم58/ 535% +80/14= ضیال 198/67
 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم

  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم198/67% +60/15= ضیال 681/77
 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال پٌجن



   11/03/99:تاضید
 
 

99/ن/01:ضواضُ   

 اکبر نصرتیان
کارشناس رسمی دادگستری و 

 عضو کمیته 

 حسن گیالنپور راد
 عضو کمیته 

 نعمت یعقوبی
سرپرست مدیریت حقوقی و امور 

 قراردادها و عضو کمیته 

 محمد قاضی پیرکوهی 
مدیر اطالعات جغرافیایی و 

 امالک  و دبیر جلسه 

 وحید طالب پور
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 

 و رئیس کمیته

 

     
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 -1-5دستًر کار 

 فطعی هفطٍظ اظ یه 555 ٍ 787ٍ554 هتط هطبع ٍالع زضپالوْای 28729تعییي لیوت یه لطعِ ظهیي بوساحت  : الف

 .(ظهیي هَسَم بِ آلای تٌسواض ) گیالى 5سٌگ اصلی یه برص (حسي ضٍز)اصلی ٍالع زض لطیِ لیجاضوی 

 

 

 

 

با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی  :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

اعضاء حاضط ، هیاًگیي اضظش ّط هتط هطبع ظهیي بط اساس لیوت پیطٌْازی اعضای حاضط بِ ضطح جسٍل شیل  هحاسبِ ٍ 

 .تعییي گطزیس

 

 

 

 

 
 

 ارسش َز متز مزتع سمیه ( جمع کل قیمتُای پیطىُادی تزای َز متز مزتع÷تعذاد اعضای حاضز )

 ارسش َز متز مزتع سمیه  ضیال000/700/9÷ 5= ضیال 000/940/1



   11/03/99:تاضید
 
 

99/ن/01:ضواضُ   

 اکبر نصرتیان
کارشناس رسمی دادگستری و 

 عضو کمیته 

 حسن گیالنپور راد
 عضو کمیته 

 نعمت یعقوبی
سرپرست مدیریت حقوقی و امور 

 قراردادها و عضو کمیته 

 محمد قاضی پیرکوهی 
مدیر اطالعات جغرافیایی و 

 امالک  و دبیر جلسه 

 وحید طالب پور
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 

 و رئیس کمیته

 

     
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 -2-5دستًر کار 

 فطعی هفطٍظ اظ یه اصلی ٍالع 555 787ٍ554ٍ هتط هطبع ٍالع زضپالوْای 28729تعییي اجاضُ بْای یه لطعِ ظهیي بوساحت  :الف

 . سال5بطای هست  (ظهیي هَسَم بِ آلای تٌسواض ) گیالى 5سٌگ اصلی یه برص (حسي ضٍز)زض لطیِ لیجاضوی 

  :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ ّوچٌیي بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی اعضاء حاضط ، هبلغ اجاضُ بْای 

 .هاّیاًِ ظهیي  بطای سال اٍل لغایت سال پٌجن بِ ضطح شیل هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

 

 

 

 

 

 

 

اجارٌ تُای ماَیاوٍ َز متز مزتع  (  َز متز مزتع مساحت سمیه×میاوگیه قیمتُای پیطىُادی تٍ عىًان ارسش َز متز مزتع سمیه×   میاوگیه پیطىُادی اعضاء تزای درصذی اس ارسش َز متز مزتع سمیه÷12)

 سمیه

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل  هتط هطبع28729× ضیال000/940/1  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%80/6زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال473/827/315

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل473/827/315 % +  90/8=    ضیال 118/936/343

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم118/936/343 % +30/9= ضیال 177/922/375

  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم177/922/375% +50/9= ضیال 784/634/411
 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم

  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم784/634/411% +10/10= ضیال 898/209/453
 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال پٌجن



   11/03/99:تاضید
 
 

99/ن/01:ضواضُ   

 اکبر نصرتیان
کارشناس رسمی دادگستری و 

 عضو کمیته 

 حسن گیالنپور راد
 عضو کمیته 

 نعمت یعقوبی
سرپرست مدیریت حقوقی و امور 

 قراردادها و عضو کمیته 

 محمد قاضی پیرکوهی 
مدیر اطالعات جغرافیایی و 

 امالک  و دبیر جلسه 

 وحید طالب پور
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 

 و رئیس کمیته

 

     
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 -1-6دستًر کار 

 گیالى زض فاظ تجاضت ٍ گطزضگطی 5 برص 9 اظ یه اصلی سٌگ 1687 1686ٍ تعییي لیوت سایط اضاضی هَجَز ٍالع زضپالن :الف

 (A11-1)(A11-3)بطای لطعِ زٍم)ٍ  ((A11-9بطای لطعِ اٍل ) (تجاضی-گطزضگطی ٍ تجاضی-گطزضگطی)ساظهاى با واضبطیْای سِ گاًِ 

(A11-10)(A11-8)(A11-7) (A11-6)(A11-4). 

 

 :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی اعضاء حاضط ، هیاًگیي اضظش ّط هتط هطبع 

 .ظهیي بط اساس لیوت پیطٌْازی اعضای حاضط بِ ضطح جسٍل شیل  هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

 

 

 

 

 

 قیمت َز متز مزتع سمیه کارتزی ( جمع کل قیمتُای پیطىُادی تزای َز متز مزتع÷تعذاد اعضای حاضز ) 

 قیمت َز متز مزتع سمیه گطزضگطی  ضیال000/100/121 ÷5= ضیال 000/220/24

تجاضی-گطزضگطی  ضیال000/000/232 ÷5= ضیال 000/400/46  قیمت َز متز مزتع سمیه 

 قیمت َز متز مزتع سمیه تجاضی  ضیال000/500/400 ÷5= ضیال 000/100/80

 قیمت َز متز مزتع سمیه گطزضگطی  ضیال000/100/121 ÷5= ضیال 000/220/24

تجاضی-گطزضگطی  ضیال000/000/232 ÷5= ضیال 000/400/46  قیمت َز متز مزتع سمیه 

 قیمت َز متز مزتع سمیه تجاضی  ضیال000/500/400 ÷5= ضیال 000/100/80



   11/03/99:تاضید
 
 

99/ن/01:ضواضُ   

 اکبر نصرتیان
کارشناس رسمی دادگستری و 

 عضو کمیته 

 حسن گیالنپور راد
 عضو کمیته 

 نعمت یعقوبی
سرپرست مدیریت حقوقی و امور 

 قراردادها و عضو کمیته 

 محمد قاضی پیرکوهی 
مدیر اطالعات جغرافیایی و 

 امالک  و دبیر جلسه 

 وحید طالب پور
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 

 و رئیس کمیته

 

     
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 -2-6دستًر کار 

 گیالى زض فاظ تجاضت ٍ گطزضگطی 5 برص 9 اظ یه اصلی سٌگ 1687 1686ٍ تعییي اجاضُ بْای سایط اضاضی هَجَز ٍالع زضپالن :الف

 . سال5بطای هست  (تجاضی-گطزضگطی ٍ تجاضی-گطزضگطی)ساظهاى با واضبطیْای سِ گاًِ 

 با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ ّوچٌیي بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی اعضاء :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

 ((A11-9بطای لطعِ اٍل ). حاضط ، هبلغ اجاضُ بْای هاّیاًِ ظهیي  بطای سال اٍل لغایت سال پٌجن بِ ضطح شیل هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل گطزضگطی   هتط هطبع1 × ضیال000/220/24  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%13زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال383/262

تجاضی-گطزضگطی   هتط هطبع1 ×000/400/46  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%60/13زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال867/525  

 تجاضی   هتط هطبع1 × ضیال000/100/80  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%40/15زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال950/027/1

  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل383/262% +13= ضیال 493/296
 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم گطزضگطی

تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل867/525% +60/13= ضیال 385/597  

 

 تجاضی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل950/027/1% +40/15= ضیال 254/186/1

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم493/296 % +  80/12=    ضیال 444/334

تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم385/597 % + 40/13=    ضیال 434/677  

 تجاضی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم254/186/1 % +  40/15=    ضیال 937/368/1

  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم444/334% +80/12= ضیال 253/377

 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم گطزضگطی

تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم434/677% +40/13= ضیال 210/768  

 تجاضی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم937/368/1% +40/15= ضیال 754/579/1

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال پٌجن گطزضگطی   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم253/377 % +80/12= ضیال 542/425

تجاضی-گطزضگطی   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم210/768 % +40/13= ضیال 150/871  

 تجاضی   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم754/579/1 % +40/15= ضیال 036/823/1



   11/03/99:تاضید
 
 

99/ن/01:ضواضُ   

 اکبر نصرتیان
کارشناس رسمی دادگستری و 

 عضو کمیته 

 حسن گیالنپور راد
 عضو کمیته 

 نعمت یعقوبی
سرپرست مدیریت حقوقی و امور 

 قراردادها و عضو کمیته 

 محمد قاضی پیرکوهی 
مدیر اطالعات جغرافیایی و 

 امالک  و دبیر جلسه 

 وحید طالب پور
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 

 و رئیس کمیته

 

     
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 -3-6دستًر کار 

 گیالى زض فاظ تجاضت ٍ گطزضگطی 5 برص 9 اظ یه اصلی سٌگ 1687 1686ٍ تعییي اجاضُ بْای سایط اضاضی هَجَز ٍالع زضپالن :الف

 . سال5بطای هست  (تجاضی-گطزضگطی ٍ تجاضی-گطزضگطی)ساظهاى با واضبطیْای سِ گاًِ 

 با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ ّوچٌیي بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی اعضاء :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

 . حاضط ، هبلغ اجاضُ بْای هاّیاًِ ظهیي  بطای سال اٍل لغایت سال پٌجن بِ ضطح شیل هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

 .(A11-4)(A11-6) (A11-7)(A11-8)(A11-10) (A11-1)(A11-3)بطای لطعِ زٍم)

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل گطزضگطی   هتط هطبع1 × ضیال000/220/24  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%13زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال383/262

تجاضی-گطزضگطی   هتط هطبع1 ×000/400/46  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%60/13زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال867/525  

 تجاضی   هتط هطبع1 × ضیال000/100/80  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%40/15زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال950/027/1

  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل383/262% +13= ضیال 493/296
 

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم گطزضگطی

تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل867/525% +60/13= ضیال 385/597  

 

 تجاضی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل950/027/1% +40/15= ضیال 254/186/1

 اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم493/296 % +  80/12=    ضیال 444/334

تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم385/597 % + 40/13=    ضیال 434/677  

 تجاضی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم254/186/1 % +  40/15=    ضیال 937/368/1

  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم444/334% +80/12= ضیال 253/377
 

اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال  گطزضگطی

 چْاضم

تجاضی-گطزضگطی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم434/677% +40/13= ضیال 210/768  

 تجاضی  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال سَم937/368/1% +40/15= ضیال 754/579/1

اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال  گطزضگطی   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم253/377 % +80/12= ضیال 542/425

 پٌجن
تجاضی-گطزضگطی   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم210/768 % +40/13= ضیال 150/871  

 تجاضی   ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال چْاضم754/579/1 % +40/15= ضیال 036/823/1
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 :7دستًر کار  (الف

 2 فطعی اظ 138اضظیابی ٍ تعییي اجاضُ بْای هاّیاًِ بطای ّط هتط هطبع ظهیي هتعلك بِ ساظهاى ٍالع زض پالن ثبتی 

 1 گیالى زض سایت ذَزضٍ جْت اجاضُ بِ ضطوتْای هستمط زض سایت ذَزضٍ بطای هست 5 برص 9اصلی سٌگ 

 . سال

  :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ ّوچٌیي بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی اعضاء حاضط 

 .، هبلغ اجاضُ بْای هاّیاًِ ظهیي  بطای یىسال جاضی بِ ضطح جسٍل شیل هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

 

 

 

  (  َز متز مزتع مساحت سمیه×میاوگیه قیمتُای پیطىُادی تٍ عىًان ارسش َز متز مزتع سمیه×   میاوگیه پیطىُادی اعضاء تزای درصذی اس ارسش َز متز مزتع سمیه÷12) اجارٌ تُای ماَیاوٍ تزای َز متز مزتع

  هتط هطبع1× ضیال000/200/43  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%80/11زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال800/424 اجارٌ تُای ماَیاوٍ تزای َز متز مزتع

 

 

 

 . متز مزتع مقذير می تاضذ100ياگذاری سمیه تٍ ضزکتُای مستقز در سایت خًدري ساسمان مىطقٍ آساد اوشلی تا مساحت : تًضیح 
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 و رئیس کمیته

 

     
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 -8دستًر کار 

توسیس ) هتط هطبع 04/3298 تعییي اجاضُ بْای یه لطعِ ظهیي هتعلك بِ ساظهاى ٍالع زض لسوت جٌَبی هجتوع واسپیي بوساحت : الف

 . سال1هٌطمِ آظاز اًعلی بطای هست ( ّپی هاضت)با ٍاگصاضی بِ ضطوت پطًگ فام پطٍغُ  (زٍض ساذت جسیس

 

با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی اعضاء حاضط ،  :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

 .هبلغ اجاضُ بْای هاّیاًِ بطای یىسال جاضی بِ ضطح شیل هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

 

 

 

  اجارٌ تُای ماَیاوٍ ديرٌ ساخت قثلی+میاوگیه درصذ َای  پیطىُادی اعضاء تزای افشایص اجارٌ تُای  تمذیذ ديرٌ ساخت جذیذ  اجارٌ تُای ماَیاوٍ جذیذ تزای یکسال

( ریال 376/317/149 )+ %15/ 40 =  ریال252/312/172 اجارٌ تُای ماَیاوٍ جذیذ تزای یکسال  
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 وحید طالب پور
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
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 -9دستًر کار 

 تعییي هبلغ اجاضُ بْای هاّیاًِ یه لطعِ ظهیي هتعلك بِ ساظهاى ٍالع زض ًَاض ساحلی هحسٍزُ فاظ تجاضت ٍ گطزضگطی ساظهاى بِ : الف

 . سال3 هتط هطبع بِ آلای ًیوا هْتابی هجطی سیٌوا پٌج بعسی بطای هست 150هساحت 

 

 

با زض ًظط گطفتي جویع عَاهل هَثط بط لیوت گصاضی اضاضی ٍ ّوچٌیي بط اساس لیوت ّای پیطٌْازی  :تصمیمات اخذ ضذٌ (ب

 .اعضاء حاضط ، هبلغ اجاضُ بْای هاّیاًِ سال اٍل لغایت سال سَم  بِ ضطح شیل هحاسبِ ٍ تعییي گطزیس

 

 

 

 

    هتط هطبع150× ضیال000/000/50  اضظش ّط هتط هطبع ظهیي ×%10/5زضصسی اظ اضظش ظهیي ÷12= ضیال000/875/31 اجارٌ تُای ماَیاوٍ سال ايل

 

 

 

  ضیال اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال اٍل000/875/31%+11=  ضیال 250/381/35 اجارٌ تُای ماَیاوٍ سال ديم

  اجاضُ بْاء هاّیاًِ سال زٍم250/381/35%+60/11= ضیال 475/485/39 اجارٌ تُای ماَیاوٍ ال سًم

 

 


