
 هب هب و دهیبری شهرداری 99نصبة معبمالت سبل 

 9/2/1399مًرخ  3472)بخشىامٍ شمارٌ  1399دَیاری َای کشًر در سال  تعییه وصاب معامالت ديلت شُرداری َا ي

 (شُرداری َا ي دَیاری َای کشًر سازمان

 َای کشًر معايویه محترم َماَىگی امًر عمراوی استاوذاری

 با سالم ي احترام

َیأت محترم يزیران در خصًص ابالغ وصاب معامالت ديلت در  7/2/1399مًرخ  57607/ت9853مصًبٍ شمارٌ  با عىایت بٍ

 128761شمارٌ  مستىذ بٍ مصًبٍ 1399وصاب معامالت شُرداری َا ي دَیاری َای کشًر در سال  پیًست ، ب1399ٍسال 

 .َا ي دَیاری َای تابعٍ ارسال می گردد برای َر گًوٍ بُرٌ برداری ي ابالغ بٍ شُرداری 29/10/1393مًرخ 

 مسعود نصرتی

 جانشین رییس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shenasname.ir/laws/monaghese/6554-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-99


 9999هب در سبل  شهردارینصبة معبمالت 

 ""7/2/1399مًرخ  57607/ت9853پیري مصًبٍ َیأت يزیران بٍ شمارٌ "

 نصبة معبمالت

آییه وامٍ مالی  1آییه وامٍ مالی شُرداری تُران ي مادٌ  1ي مادٌ  29/10/93مًرخ  138761مستىذ بٍ بىذ الف مصًبٍ "

 "شُرداری َا

 هب سبیر شهرداری هبی مراکس استبن شهرداری نوع معبمالت

 ریال 360.000.000تا مبلػ  ریال 450.000.000تا مبلػ  (معبمالت جسئی )کوچک

 ریال 3.600.000.000تا  360.000.000 4.500.000.000تا  450.000.000 معبمالت متوسط

 ریال 3.600.000.000بیش از مبلػ  ریال 4.500.000.000بیش از  (گمعبمالت عمده )ثسر

 

 نصبة ترک تشریفبت

آییه وامٍ مالی  3آییه وامٍ مالی شُرداری تُران ي مادٌ  23ي مادٌ  29/10/93مًرخ  138761مستىذ بٍ بىذ ب ي ج مصًبٍ "

 "شُرداری َا

 شروط ترک تشریفبت
هبی مراکس  شهرداری

 استبن
 هب سبیر شهرداری

 14.974.100.000تا  ریال 29.961.900.000تا  ثب پیشنهبد موجه و مستدل و تصویت شورای شهر

ثب پیشنهبد موجه و مستدل شهردار، تصویت شورای شهر و 

 تأیید وزارت کشور

 ریال29.961.900.000

 ریال 63.663.900.000تا 

 تا 14.974.100.000

 ریال 63.663.900.000 

ثب پیشنهبد موجه و مستدل شهردار، تصویت شورای شهر، 

 تأیید وزارت کشور و تصویت هیئت وزیران

 63.663.900.000بیش از 

 ریال

بیش از 

 ریال 63.663.900.000

 

 نصبة مورد اجبره و استیجبره

 "َا آییه وامٍ مالی شُرداری 16ي مادٌ  29/10/93مًرخ  128761بىذ ب مصًبٍ  4مستىذ بٍ ردیف "

 ریال 1.794.700.000االجارٌ ساالوٍ کمتر از  مال ثب تصویت هیأت عبلی معبمالت شهرداری

 ریال 149.330.000االجارٌ ماَاوٍ بیش از  مال ثب پیشنهبد شهردار و تصویت شورای اسالمی شهر



 

 نصبة رفع اختالفبت شهرداری ثب پیمبنکبران

 "َا آییه وامٍ مالی شُرداری 30ي مادٌ  29/10/93مًرخ  138761بىذ ب مصًبٍ  5مستىذ بٍ ردیف "

 از طریق سبزش یب ارجبع داوری
 7.493.900.000مبلػ اختالف کمتر از 

 ریال

از طریق ارجبع ثه داوری ثب پیشنهبد شهردار و تأیید شورای شهر و تصویت 

 *وزارت کشور

 7.493.900.000مبلػ اختالف بیشتر از 

 ریال

 

 .تًسط يزیر کشًر بٍ استاوذاری َا تفًیض اختیار گردیذٌ است 3/4/93مًرخ  32488طی وامٍ شمارٌ  *

 


