
کمیسیون برنامه و بودجه

هدجبالفنام گروه 
منطقه 22منطقه 5منطقه 3منطقه 2منطقه 1
منطقه 21منطقه 9منطقه 7منطقه 6منطقه 4
اداره کل امور مالی (ستاد)*منطقه 10منطقه 12منطقه 11منطقه 8
انبار گردانی شهرداري مرکزمنطقه 17منطقه 15منطقه 16منطقه13
معاونت فنی و عمرانیمنطقه 18منطقه 20منطقه 19منطقه 14

شوراي اسالمی شهر تهراناداره راهنمائی و رانندگی
مرکز مطالعات و برنامه ریزي 

شهر تهران
اداره کل رفاه،تعاون و خدمات 

اجتماعی

اداري،مالیاجتماعی و فرهنگی عمران و شهرسازيحمل و نقل و ترافیک خدمات شهرينام گروه 

سازمان امالك سازمان ورزش سازمان مشاور فنی و مهندسی سازمان پایانه ها و پارکسوارها سازمان آتش نشانی 
سازمان سرمایه گذاري سازمان رفاه وخدمات اجتماعی سازمان عمرانی مناطق سازمان حمل و نقل و ترافیک سازمان پارکها و فضاي سبز 

سازمان مدیریت پسماند 
سازمان مدیریت و نظارت بر 

تاکسیرانی
سازمان مهندسی و عمران 

سازمان فرهنگی و هنري و 
موسسات وابسته

سازمان بازنشستگی 

سازمان فناوري اطالعات همشهري سازمان نوسازي  بهره برداري مترو سازمان میادین میوه و تره بار 
سازمان مدیریت بحران پیام رسا توسعه فضاهاي فرهنگی راه آهن شهري تهرانسازمان بهشت زهرا(س) 

سرمایه گذاري شهر شهر سالم یادمان سازه کنترل کیفیت هوا سازمان زیباسازي  
ارتباطات مشترك شهر برج میالد نوسازي عباس آباد مجتمع ایستگاهی مترو ساماندهی صنایع و مشاغل 

خدمات اداري شهر خاکریز آب شرکت واحد اتوبوس رانی شهربان و حریم بان 
نمایشگاه شهر آفتابکاالي شهروند 

فناوران 

واحدهاي اجرائی سازمانها و 
شرکت ها

فرم شماره یک .گروه بندي واحدهاي اجرایی مناطق،ستاد،سازمانها،شرکتها و موسسات وابسته شهرداري تهران براي حسابرسی سال1396

واحدهاي اجرائی مناطق و 
ستاد

* موسسه منتخب می بایست عالوه بر حسابرسی ساالنه، نسبت به تفریغ بودجه و تدوین گزارش تلفیق صورتهاي مالی سال 1396 نیز اقدام نماید و پیش بینی هزینه این خدمات در برآورد قیمت ضروري 
است.



مجید فراهانی 

رئیس کمیته بودجه و نظارت 

مرتضی الویري سید حسن رسولی بهاره آروین 
منشی کمیسیون و رئیس کمیته شفافیت و شهر 

هوشمند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نائب رئیس کمیسیون 

 بسمه تعالی 

1,870,000,0001,650,000,0001,950,000,0001,500,000,0002,000,000,000پائین ترین قیمت اعالمی 
2,650,000,0008,000,000,0002,450,000,0002,740,000,0008,000,000,000باالترین قیمت اعالمی 
21517142862746666667219518333321001375003989523714میانگین قیمت اعالمی 

دایارهیافت
1,900,000,0001,900,000,0002,000,000,0002,000,000,0002,000,000,000رهبین 

2,200,000,0002,000,000,0002,200,000,0002,100,000,0002,200,000,000
8,000,000,000

2,250,000,0002,000,000,0002,310,000,0002,140,000,0002,290,000,000

1,980,000,0001,880,000,0002,450,000,0002,290,000,0004,700,000,000
2,650,000,0002,490,000,0002,740,000,000

داریا روش

2,212,000,0001,650,000,0001,500,000,0004,236,666,000

تالش ارقام 
فریوران 

حساب گستر پویا
آگاهان تراز توس

امجد تراز 
اندیشمند تدبیر

ارقام نگر آریا
شاخص اندیشان 

1,870,000,0001,800,000,0001,950,000,0001,770,000,0004,500,000,000
احراز ارقام 

اطمینان بخش و همکاران 
آرمان اندیشه آگاه 

رازدار 

کمیسیون برنامه و بودجه 

قیمت هاي اعالم شده موسسات براي انتخاب حسابرس سال 1396 شوراي شهر، شهرداري تهران، سازمان ها و شرکت هاي تابعه
قیمت موسسات براي گروه هاي  واحدهاي اجرائی مناطق و ستاد 

گروه ه گروه د گروه ج گروه ب گروه الف موسسه حسابرسی

3,000,000,0008,000,000,000

2,261,100,0002,261,100,000



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نائب رئیس کمیسیون منشی کمیسیون و رئیس کمیته شفافیت و شهر رئیس کمیته بودجه و نظارت 
مرتضی الویري سید حسن رسولی بهاره آروین مجید فراهانی 

2,180,000,0002,000,000,0001,800,000,0001,461,196,0002,185,546,000پائین ترین قیمت اعالمی 
5,220,000,0007,400,000,00029,700,000,0003,850,000,0007,000,000,000باالترین قیمت اعالمی 
36288696004731146909555529509125214678183408069000میانگین قیمت اعالمی 

دایارهیافت
3,400,000,0004,800,000,0002,400,000,0002,500,000,0002,850,000,000رهبین 

4,924,000,0005,760,000,0003,848,000,0002,580,000,000داریا روش
2,000,000,0001,800,000,0001,700,000,0002,200,000,000اندیشمند تدبیر

7,400,000,000امجد تراز 
آگاهان تراز توس
2,180,000,0002,250,000,0002,250,000,0001,900,000,0002,400,000,000حساب گستر پویا

فریوران 
3,335,000,0002,790,000,0003,387,000,000تالش ارقام 

4,929,000,0006,490,000,0002,824,000,0003,100,000,0003,829,000,000رازدار 
3,391,650,0005,496,860,0003,014,800,0002,637,950,0002,510,075,000آرمان اندیشه آگاه 

2,900,000,0003,700,000,00029,700,000,0001,970,000,0004,270,000,000اطمینان بخش و همکاران 
5,220,000,0006,000,000,0005,500,000,0003,850,000,0007,000,000,000احراز ارقام 

2,631,046,0002,296,756,0002,602,446,0001,461,196,0002,185,546,000شاخص اندیشان 
3,378,000,0005,849,000,0004,379,000,0002,650,000,0003,428,000,000ارقام نگر آریا

اداري،مالیاجتماعی و فرهنگیعمران و شهرسازيحمل و نقل و ترافیک خدمات شهريموسسه حسابرسی

 بسمه تعالی 
کمیسیون برنامه و بودجه

قیمت هاي اعالم شده موسسات براي انتخاب حسابرس سال 1396 شوراي شهر، شهرداري تهران، سازمان ها و شرکت هاي تابعه

قیمت موسسات براي گروه هاي واحدهاي اجرائی سازمانها و شرکت ها  


	گروه بندی مصوب
	اعلام قیمت موسسات

