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 ثب عشض سالم

 حضَس هحتشم کلیِ اعضبی اًجوي غشفِ سبصاى

قیوت ّبی ثذیٌَسیلِ  هبُ ّبی گزشتِاحتشاهبً پیشٍ تشکیل جلسِ اًجوي ٍ ثشسسی تَسم ٍ افضایش قیوت اسص دس 

دس سبل جبسی ثِ قیوت ّبی ریل تغییش یبفتِ کِ ثِ ششح ریل ثِ حضَس  عشاحی ٍ سبخت غشفِ ّبی خَد سبص

 لیِ اعضب اعالم هی گشدد.ک

 

 سیبل هیجبشذکِ دس قیوت غشفِ سبصی لحبػ گشدیذُ اگش ثِ ّش 000/200قیوت عشاحی ّش هتش هشثع  –1

 ثبشذ.  اص عشح استفبدُ ًوبیذ هَؽف ثِ پشداخت ّضیٌِ عشاحی هی فقظ دلیل کبسفشهب ثخَاّذ

غشفِ ّبی قیوت ثبشذ ٍ  هیاخل سبلي دهتشهشثع  50تش اصاعالم شذُ هشثَط ثِ غشفِ ّبی ثبالقیوت ّبی  -2

 هی گشدد. ثبتَجِ ثِ عشاحی ٍ هکبى هشثَعِ ثصَست تَافقی ثیي غشفِ سبص ٍ کبسفشهب ثشآٍسد کَچکتش

 .دس غشفِ ، هتشاط عجقِ دٍم ٍ پلِ ّب ثِ هتشاط اصلی اضبفِ ٍ هحبسجِ هیگشدد دٍم دس صَست اجشای عجقِ – 3

هٌبست دس توبم هذل ّبی غشفِ سبصی ثبیذ سعبیت هتشیبل  یّی ٍ اجشاقَاًیي ًوبیشگب، سعبیت ًکبت ایوٌی – 4

 .شَد

 

 الکچشی – 4 هوتبص  – 3ًشهبل  – 2اکًََهی یب سبدُ   – 1هذل تقسین شذُ  4قیوت ّبی غشفِ سبصی ثِ 

 

 شامل : به باال  ریال 000/200/5قیمت هر مترمربع از  اکونومی یا ساده سازیغرفه  – 1

 پَشش هَکت کجشیتی  سبدُ ثبکف سبصی  -

 هیل8ثب ًئَپبى دسصذ هتشاط کف غشفِ 30-20هیل ٍ  16ثب ًئَپبى دسصذ هتشاط کف غشفِ  30-20غشفِ ًجبسی  -

 تجْیضات غشفِ ، هیضّبی هزاکشُ ٍ اعالعبت  ثب صٌذلی ّبی هتعبسف ثِ ًسجت  هتشاط غشفِ -

 ثشای آثذاسخبًِ دستگبُ آة سشد ٍگشم یایخچبل  -

 outdoor ثصَست دسصذ هتشاط غشفِ 16چبح پَستش  -

 سًگ پالستیک -

 ثشق ٍ سٍشٌبیی هتعبسف ثب سعبیت استبًذاسدّبی ًوبیشگبّی -

 ٍ سش دسة یًََلیتاستیکش  فقظ  ٍ ًَشتبس گشافیک -
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 به باال شامل : ریال 000/200/6غرفه سازی نرمال ، قیمت هر متر مربع  از  -2

 کف سبصی ثب پَشش پبسکت لویٌیت  -

 هیل 8دسصذ ًئَپبى 40-30هیل ٍ  16دس صذ هتشاطکف غشفِ ًئَپبى  40-25ثب کبس هتَسظ  غشفِ ًجبسی -

 VIPهجلوبى ثشای  ّوچٌیي صٌذلی ّبی هشثَعِ ٍ تجْیضات غشفِ ، هیضّبی هزاکشُ ٍاعالعبت ثب -

 گل آسایی هتعبسف ًوبیشگبّی -

 ایٌچ  50 تب 42ًصت یک عذد هًَیتَس  -

 سًگ پالستیک -

 outdoorثصَست  دسصذ هتشاط کف غشفِ 25چبح پَستش حذٍد  -

 گشافیک ٍ  ًَشتبس اص یًََلیت ٍ استیکش -

 استفبدُ اص شیشِ دس غشفِ دس صَست لضٍم  -

 دسصَست ًیبص ًَس هخفی  ثشق ٍ سٍشٌبیی هتعبسف ثب سعبیت استبًذاسدّبی ًوبیشگبّی -

 ة سشد ٍ گشم داخل اًجبسییخچبل ٍ دستگبُ آ -

  

 به باالریال  000/600/7غرفه سازی ممتاز هر متر مربع از  – 3

 MDFکف سبصی ثب پَشش پبسکت لویٌیت ًَ ٍ یب هَکت پشص ثلٌذ ، کف شیشِ ای ، تبیل  -

 اختالف سغح دس کف -

 هیل  8ثب ًئَپبى  دسصذ هتشاط کف 50-40هیل ٍ  16دس صذ هتشاطکف ثب ًئَپبى  45-35ًجبسی غشفِ پشکبس  -

 پلکسی یًََلیت یب لَگَ ٍ ًَشتبس اص جٌس -

 دس صَست لضٍماستفبدُ شیشِ دس غشفِ  -

 ًَس پشداصی خبص ٍ ًَس هخفی -

  )الَاى( سًگ اکشٍلیک -

 دس صهبى ًوبیشگبُ ًگْذاسی  -

 ایٌچ 50 تب 42دٍ عذد هًَیتَس حذاکثش ًصت  -

 چبح ثب هتشیبل هتٌبست ٍ ثب کیفیت -

 اییگل آس -

 هیض ٍ صٌذلی ٍ هجلوبى  دس حذ ًَ -

 یخچبل ٍ دستگبُ آة سشد ٍ گشم -

 % هتشاط غشف30ِپَستش  -
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 غرفه الکچری-4

سیبل  000/000/10اص هتشیبل خبص ٍ ششایظ هتغیش کبسی اص ّش هتش هشثع ًؾش ثِ استفبدُ ّضیٌِ غشفِ الکچشی  

 هی ثبشذ. ثِ ثبال

 

حتشم خَاّشوٌذین جْت اعتال ٍ حفؼ جبیگبُ حشفِ ای ٍ شغلی ًسجت ثِ سعبیت ٍ لزا ثذیٌَسیلِ اص کلیِ اعضبی ه

 اجشای قیوت ّبی اعالهی هتعْذ ثبشٌذ.
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