
 

با اصالحيه هاي بعدي، جلسه  هيات عالي معامالت شهرداري رفسنجان با  12/04/1346بنا به تجويز آئين نامه مالي شهرداريها مصوب       19/10/1400 تاريخ   در  

از بلوار شووهيد   10بو وونان  ايد در عو ه شوو ار   منايصووه احدا    حضووور آياي علينداد مسووحوا حرا ووي   عليه اعضوواء   امضوواءعنند ان صي  در  صووو 

وق الذعر از طريق  وووايي شوووهرداري رفسووونجان با آدري ايننرنني  ف منايصوووهح  دفنر شوووهردار تلووودي   رديدب نار به اينده موهوووو  آ هي  در م،عابديني

www.rafsanjan.ir   07/10/1400- 30/09/1400حديث عرمان   آيينه رفسوونجان  در تاريخ هاي )محلي  نامه هاي عثير االننلووارر زدر  نوبي  د   طي    

فقر  پاعي  اصو  شود  ا ويب لذا هو ن  باز لوايي پاعات مزبور، تصو ي اتي حسوب مورد به شورخ صي  ات اص    8  تعداد   درج   مننلور  رديد    (ر را وني 

  رديدب

احدا  بو ونان  ايد  در  صوو   9579ب  شراار  بت     ارعکصر  اران م ناگ  شرکت   موهوو  پيلونهاد     18/10/1400مورخ   20288پاعي شو ار    -1

درصود   66بر ا واي مدار    مسونندات   با در نار  رفنن مداد مندرج در فرش شوراير شورعي در منايصوه با اع اا  از بلوار شوهيد عابديني 10در عو ه شو ار   

بوه مبلغ    589383ر ووويود نقودي  بوه شووو وار    ريواا اعالش عوه داراي     000/284/111/913/26ارزش افز د   مبلغ   هوووريوب پلوي ،  بود ن  احنسووواب مواليوات بر 

 به ناش  پرد  شهرداري رفسنجان مي باشدب  3100003594008به حساب ش ار    000/000/360/1

احدا  بو ونان  ايد در در  صوو    4149ب  شراار  بت     رفسرجاامر شرا تیرک شرکت  موهوو  پيلونهاد    18/10/1400مورخ   20300پاعي شو ار    -2

درصود   52بر ا وواي مدار    مسوونندات   با در نار  رفنن مداد مندرج در فرش شووراير شوورعي در منايصووه با اع اا از بلوار شووهيد عابديني 10عو ه شوو ار  

   000/000/800به مبلغ  197257 به شو ار     ر ويد نقديرياا اعالش عه داراي    814/330/643/24هوريب پلوي ،  بد ن  احنسواب ماليات بر ارزش افز د   مبلغ   

 به ناش  پرد  شهرداري رفسنجان مي باشدب  3100003594008به حساب ش ار  

احدا   در  صوو     1190ب  شراار  بت    شرکت  ذیر  بک  رفسرجاامموهوو  پيلونهاد    شورعي افرا 18/10/1400 مورخ    20229پاعي شو ار   -3

نايصووه با  مبر ا وواي مدار    مسوونندات   با در نار  رفنن مداد مندرج در فرش شووراير شوورعي در  از بلوار شووهيد عابديني   10بو وونان  ايد در عو ه شوو ار   

هووو انننامه باندي  به شووو ار   رياا اعالش عه داراي     168/342/833/20درصووود هوووريب پلوي ،  بد ن  احنسووواب ماليات بر ارزش افز د   مبلغ     5/28اع اا

 رفسنجان مي باشدب پا ار اد شعبهرياا  عهد  بانک   882/636/810ب بلغ    15/10/1400مورخ   1/1364/4583/8310/2002

احدا  بو ونان  ايد در در  صوو    17904ب  شراار  بت    شرکت  فید  فک    تیرکموهوو  پيلونهاد     18/10/1400مورخ   20289پاعي شو ار    -4

درصود   44بر ا وواي مدار    مسوونندات   با در نار  رفنن مداد مندرج در فرش شووراير شوورعي در منايصووه با اع اااز بلوار شووهيد عابديني  10عو ه شوو ار  

مورخ   176828بواندي  بوه شووو وار    ريواا اعالش عوه داراي  هووو وانننواموه     403/313/346/23هوووريوب پلوي ،  بود ن  احنسووواب مواليوات بر ارزش افز د   مبلغ   

 رفسنجان مي باشدب ملي شعبه شهرداريرياا  عهد  بانک   000/000/810ب بلغ    18/10/1400

احدا  بو نان  ايد در در  صو    3934ب  شاار  بت     شکت   نی   عتاا  نهک ذااموهو  پيلنهاد     18/10/1400مورخ    20284پاعي ش ار   -5

درصود     29بر ا واي مدار    مسونندات   با در نار  رفنن مداد مندرج در فرش شوراير شورعي در منايصوه با اع ااشوهيد عابديني    از بلوار  10عو ه شو ار   

 2/32106906/110/929رياا اعالش عه داراي  هو انننامه باندي  به شو ار      756/405/914/20هوريب پلوي ،  بد ن  احنسواب ماليات بر ارزش افز د   مبلغ  

 رفسنجان مي باشدب رفا  شعبه مصطدي   ينيرياا  عهد  بانک   000/000/054/1ب بلغ    11/10/1400مورخ 

احدا  بو ونان  ايد در در  صوو     5603ب  شراار  بت    شرکت  ارکرک  ککس ارکن موهوو  پيلونهاد     18/10/1400مورخ   20286پاعي شو ار    -6

درصود   17بر ا وواي مدار    مسوونندات   با در نار  رفنن مداد مندرج در فرش شووراير شوورعي در منايصووه با اع اااز بلوار شووهيد عابديني  10عو ه شوو ار  

 60-00633790-00-3اندي  به شوو ار   رياا اعالش عه داراي  هوو انننامه ب  640/879/968/18هووريب پلوي ،  بد ن  احنسوواب ماليات بر ارزش افز د   مبلغ  

 مي باشدب صادرات شعبه  يابان ابوصر عرمانرياا  عهد  بانک   000/000/000/1ب بلغ    18/10/1400مورخ 

احدا  بو ونان  ايد در در   3782ب  شراار  بت    شرکت  صارار  سرتک شرکی  تارناگیاموهوو  پيلونهاد    18/10/1400مورخ   20266پاعي شو ار    -7

درصود   28بر ا وواي مدار    مسوونندات   با در نار  رفنن مداد مندرج در فرش شووراير شوورعي در منايصووه با اع اااز بلوار شووهيد عابديني  10ار  عو ه شوو 

مورخ   176829ريواا اعالش عوه داراي  هووو وانننواموه بواندي  بوه شووو وار       580/278/752/20هوووريوب پلوي ،  بود ن  احنسووواب مواليوات بر ارزش افز د   مبلغ   

 مي باشدب ملي شعبه شهرداري رفسنجانرياا  عهد  بانک   000/000/250/1ب بلغ    18/10/1400

در احدا  بو وونان  ايد در عو ه   3754ب  شراار  بت    ن  کس پی ناهامشرکت   موهووو  پيلوونهاد     18/10/1400مورخ    20298پاعي شوو ار   -8

درصود هوريب    9/58نندات   با در نار  رفنن مداد مندرج در فرش شوراير شورعي در منايصوه با اع اااز بلوار شوهيد عابديني بر ا واي مدار    مسو  10شو ار  

  / 15/10/1400مورخ  343064رياا اعالش عه داراي  هوو انننامه باندي  به شوو ار      332/008/762/25پلوي ،  بد ن  احنسوواب ماليات بر ارزش افز د   مبلغ  

 رفسنجان مي باشدب ملي شعبه مطهرينک رياا  عهد  با  000/000/810ب بلغ  

 

 



 

 

 

 

 گظکر  هیات عالی نعانالت                                                                               

ي ي ها  لذا هيات عالي معامالت پس از برر ووي مدار    مسوونندات شوورعي عنند ان در منايصووه   با در نار  رفنن ج يد جهات   ه ظنين مالحاه آناليز ي

  با  بر ا واي مدار    مسونندات    5603ب  شراار  بت   شرکت  ارکرک  ککس ارکن     با عنايي به اينده   شوهر وازي   امور زيربناييتو ور حوز  معا ني 

  640/879/968/18درصود هوريب پلوي بد ن  احنسواب ماليات بر ارزش افز د   مبلغ 17در نار  رفنن مداد مندرج در فرش شوراير شورعي درمنايصوه، با اع اا

  با در نار بر ا واي مدار    مسونندات    3782ب  شراار  بت  شرکت  صارار  سرتک شرکی  تارناگیا  پيلونهاد داد  ا وي بعنوان برند  ندر ا ا    رياا را

بر ا واي مدار    مسونندات   1190ب  شراار  بت     شرکت  ذیر  بک  رفسرجاام  رفنن مداد مندرج در فرش شوراير شورعي در منايصوه بعنوان ندر د ش  

يصوه ابال  تا حداعثر رر   صوه بعنوان ندر  ووش تعيين  رديدند  مقرر شود  فق مقررات به برند  منامناي  با در نار  رفنن مداد مندرج در فرش شوراير شورعي در  

آئين نامه مالي شووهرداريها مصوووب   8ر ز پس از ابال  نسووبي به انعقاد يرارداد با شووهرداري رفسوونجان ايداش ن ايد در نير اينصووورت به ا وونناد ماد   7مدت  

درات بعدي يرارداد منعقد ميگردد  نانظه آنان  شوراير ع ومي شورعي در منايصوه  وپرد   ي به ندد شهرداري رفسنجان هبر  به ترتيب با ن 9 بند    12/4/1346

 نيز رر  مهلي تعيين شد  حاهر به انعقاد يرارداد نلوند طبق هوابر ايداش  واهد شدب

 صدحه عه ت اماً داراي اعنبار  احد ا ي تهيه   تنايم  رديد  ا يب  2نس ه   هر نس ه در  3بند،   4اين صورتجلسه در 

 

 

 

 


