جذٍل سؼْذار ثیوِ سکویل درهبى اًجوي ؽزکز ّبی هؾبٍر اس سبریخ 1394/02/15
ردیف

ًَع دَؽؼ

ججزاى ّشیٌِ ّبی ثغشزی ثؾزط ثغشزی.جزاحی.ؽیوی درهبًی .آًضیَگزافی للت،رادیَسزادی ٍ اًَاع عٌگ ؽکي در ثیوبرعشبى ٍ
1

هیشاى سؼْذار
30،0000،000ریبل

هزاکــشجزاحــی هحذٍد  Day Careاػوبل جزاحی daycareثِ جزاحی اعالق هیؾَد کِ هذر سهبى هَرد ًیبس ثزای هزالت ّبی ثؼذاس ػول درهزاکش
درهبًی کوشز اس یک رٍس ثبؽذّ.شیٌِ ّبی ّوزاُ افزاد سیز7عبل ٍثبالسز اس 70عبل درثیوبرعشبًْب ثِ جش سایوبى
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ججزاى ّشیٌِ ّبی آهجَالًظ در داخل ؽْز ٍعبیز فَریشْبی دشؽکی هؾزٍط ثِ ثغشزی ؽذى درهزاکش درهبًی یب ًمل ٍاًشمبل ثیوبر ثِ عبیز هزاکش

 500.000ریبل

سؾخیصی – درهبًی عجك دعشَر دشؽک هؼبلج
ججزاى ّشیٌِ ّبی آهجَالًظ ثیي ؽْزی ٍعبیز فَریشْبی دشؽکی هؾزٍط ثِ ثغشزی ؽذى درهزاکش درهبًی یب ًمل ٍاًشمبل ثیوبر ثِ عبیز هزاکش

 1000.000ریبل

سؾخیصی – درهبًی عجك دعشَر دشؽک هؼبلج

ججزاى ّشیٌِ ّبی ّشیٌِ ّبی سایوبى اػن اس عجیؼی ٍعشاریي

ریبل

15،000،000
افشایؼ عمف ردیف  1ثزای اػوبل جزاحی هْن ،هغش ٍاػصبة هزکشی ًٍخبع(ثِ اعشثٌبء دیغک عشَى فمزار)،گبهبًبیف ،للت ٍدیًَذ کلیِ،
ریِ  ،کجذٍهغش اعشخَاى ،عزعبى(با احتساب بند)1
ججزاى ّشیٌِ ّبی عًََگزافی ،هبهَگزافی،اًَاع اعکي،آًذٍعکَدی،ام آرآیٍ ،اکَکبردیَگزافی اعشزط اکَ،داًغیشَهشزی

ریبل

60،000،000
ریبل
4،000،000

ججزاى ّشیٌِ ّبی ؽبهل سغز ٍرسػ ،سغز آلزصی،سغز سٌفغی(اعذیزٍهشزی)ًَ،ار ػضلِ(ًَ،)EMGار ػصت(ًَ ،)NCVارهغش(ًَ،) EEGار
هثبًِ،ؽٌَایی عٌجی،ثیٌبیی عٌجیَّ،لشز هبًیشَریٌگ للت ،آًضیَگزافی چؾن
جزاحی هجبس عزدبیی هبًٌذ ؽکغشِ ثٌذی ٍ دررفشگی – گچ گیزی – خشٌِ – ثخیِ – کزایَسزادی – اکغیشیَى لیذــَم – ثیَدغی-
سخلیِ کیغز ٍ لیشردرهبًــی (ثبعشثٌبء رفغ ػیَة دیـــذ چؾن )
ججزاى ّشیٌِ ّبی خذهبر آسهبیؾگبّی(ثجش چکبح) ؽبهل سؾخیص دشؽکی دبسَلَصی یب آعیت ؽٌبعی ٍصًشیک دشؽکی،

ریبل
3،000،000
ریبل
2.000،000
 2.000.000ریبل

اًَاع رادیَ گزافی ًَ،ارللت ،فیشیَسزادی

لیشیک چؾن راعز ٍ لیشیک چؾن چخ،ججزاى ّشیٌِ ّبی جزاحی هزثَط ثِ رفغ ػیَة اًکغبری چؾن در هَاردی کِ ثِ سؾخیص دشؽک 5.000.000ریبل
هؼشوذ ثیوِ گز درجِ ًشدیک ثیٌی،دٍر ثیٌی،اعشیکوبر یب جوغ لذر هغلك ًمص ثیٌبیی ّز چؾن3دیَدشزیب ثیؾشزثبؽذ(ّزچؾن2.500.000ریبل)

12

عشزی
ٍیشیز(عجك سؼزفِ ٍسارر ثْذاؽز) ٍ دارٍ ثزاعبط فْزعز دارٍّبی هجبس کؾَر(صزفب هبساد ثز عْن ثیوِ گز اٍل) ٍخذهبر اٍرصاًظ در هَارد غیز ة

13

ثیوِ فَر ثِ ّزػلز(عي  15سب70عبلگی)

14

ثیوِ فَر ثِ ػلز حبدثِ (ثب احشغبة ثٌذ 13درهجوَع) (عي4سب  75عبلگی)

جوغ هجلغ دزداخشی ّز ًفز عبالًِ

ریبل
1.000.000
30.000.000ریبل
60.000.000ریبل

3.370.000

ثیوِ آسؼ عَسی هٌبسل هغکًَی
سذکزار:

ایي ثیوِ ًبهِ فمظ جْز ؽزکز ّبی ػضَ اًجوي ٍ ثب ؽزکز ثیوِ الجزس هیجبؽذ

- 1هجلغ حك ثیوِ دزداخشی ثِ صَرر 30درصذ چک ًمذی در ٍجِ اًجوي الجبلی در 4فمزُ چک()94 /6/15 - 5/15 – 4/15 –3/15هیجبؽذ  -هجلغ حك ثیوِ
جْز افزاد 60عبل سب  70عبل5.055.000ریبل ٍ اس 70عبل ثِ ثبال6.740.000ریبل هیجبؽذ دٍرُ اًشظبر سایوبى جْز افزاد جذیذ  6هبُ ٍ جزاحی ّب 3هبُ خَاّذ ثَد
(الغبط دزداخز ثزای ؽزکز ّبی ثیؼ اس ً40فز ثیؾشز خَاّذ ثَد)

- 2ؽزکز ّب ی درخَاعز کٌٌذُ ،لیغز دزعٌل(حذالل  %50افزاد ؽزکز) خَدرا ثِ ّوزاُ ًبهِ ٍ هْز ٍ اهضبء هذیز ػبهل(عجك فزم ًوًَِ)کذی کبرر هلی ٍ صفحِ
اٍل دفشزچِ  ،ثِ ّوزاُ چک ًمذی ٍ الغبط ،فمظ ثِ دفشز اًجوي ٍ یبآلبی هصغفی هالئی (هغئَل اهَر هبلی اًجوي) سب سبریخ  1394/02/15ارائِ ًوبیٌذ(هغئَلیز
دزداخز ٍ ٍاگذاری ثِ افزاد غیز  ،ثِ ػْذُ خَد ؽزکز هیجبؽذ)

 - 3جوغ اٍری ّشیٌِ ّب ٍکلیِ خذهبر ثیوِ ای فمظ ثِ صَرر دریبفز حضَری( سَعظ راثظ )در دفبسز ؽزکز ّب ٍ دزداخز اس عزیك ٍاریش ثِ حغبة عزدزعز اًجبم هیؾَد
*عبیز خذهبر ایي کبرگشاری - 4 :صذٍر ثیوِ ًبهِ ثبلز سب 10درصذ سخفیف -ثذًِ ٍ هغئَلیز ثِ صَرر الغبط ٍ سخفیف
-5اعشفبدُ اس خذهبر اسهبیؾگبّی ثب 20درصذ سخفیف ثب هزکش آسهبیؾگبّی سخصصی عزف ّوکبری
-6اعشفبدُ اس خذهبر عت عٌشی ،سالَ درهبًی ،حجبهز  ،عت عَسًی،دبکغبسی دَعز جْز ثیوِ ؽذگبى ثب  40درصذ سخفیف ثب هزکش عزف لزارداد
ثینُ ؽذُ هحشزم :جْز جلَگیزی اس ّزگًَِ اؽکبل در دزداخز ،دلز فزهبییذ ًغخِ ّبی دشؽکی ٍاضح ٍ خَاًب ثبؽذ ٍ.جْز دزداخز ّشیٌِ ّب دعشَر دشؽک ٍ

فبکشَر ّشیٌِ ّبثب هْز الشاهیغزّ ٍ.وچٌیي دارٍّبی سمَیشی ٍ سیجبیی هؾوَل ثیوِ ًویجبؽذ.
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