
99سال  قیمت پایه لیست  

(ریال)یک سال قیمت پایه (ریال)ماهیانه  قیمت پایه   ردیف شهرستان نام مکان 

بانوان چند منظوره سالن 009990999 9009990999  1 ارزوئیه 

(ع)امام علی  چند منظوره سالن 009990999 9009990999  2 ارزوئیه 

 3 ارزوییه چمن مصنوعی فوتبال 009990999 0009990999

ولی عصر امین شهر چند منظوره سالن 009990999 0009990999  0 انار 

 5 انار سالن سقف کوتاه 309990999 3009990999

 0 انار چمن مصنوعی مینی فوتبال شهداء 209990999 2009990999

 0 انار سالن سقف کوتاه شهید بیرمی امین شهر 309990999 3009990999

زادگانآ چند منظوره سالن 3909990999 30909990999  0 انار 

 9 انار چمن مصنوعی مینی فوتبال بیاض 209990999 2009990999

 19 انار چمن طبیعی فوتبال 309990999 3009990999

 11 بافت سالن کاراته المپیک 205990999 3909990999

 12 بافت زورخانه شهید نادری 105990999 1009990999

گوغرچند منظوره سالن  205990999 3909990999  13 بافت 

نبی اعظم چند منظوره سالن 2009990999 33009990999  10 بافت 

 15 بافت چمن طبیعی فوتبال شهید شهابی 309990999 3009990999

خلیج فارس چند منظوره سالن 2909990999 20909990999  10 بافت 

 10 بافت چمن مصنوعی مینی فوتبال انقالب  209990999 2009990999

 10 بافت شهداء شنا استخر 0909990999 90909990999

شهید شهابی چند منظوره سالن 1009990999 19209990999  19 بافت 

 29 بافت سالن کشتی فجر 309990999 3009990999

کوثر چند منظوره سالن 1009990999 21009990999  21 بافت 

بزنجانچند منظوره سالن  509990999 0909990999  22 بافت 

مینی فوتبال شهداء چمن مصنوعی 209990999 2009990999  23 بردسیر 

 20 بردسیر سالن کشتی 309990999 3009990999

مسجدی نگار شهید چند منظوره سالن 009990999 0209990999  25 بردسیر 

 20 بردسیر چمن طبیعی وجایگاه 309990999 3009990999

تختیزورخانه  209990999 2009990999  20 بردسیر 

الله زار چند منظوره سالن 009990999 0009990999  20 بردسیر 

(ع)ابوالفضل  چند منظوره سالن 1509990999 10909990999  29 بردسیر 

شهداء چند منظوره سالن 2509990999 39909990999  39 بردسیر 

کوثر چند منظوره سالن 2909990999 20909990999  31 بردسیر 

 32 بردسیر استخر شنا امید 0909990999 90909990999



دشتکارچند منظوره سالن  009990999 0209990999  33 بردسیر 

گلزار چند منظوره سالن 509990999 0909990999  30 بردسیر 

 35 بم چمن مصنوعی مینی فوتبال بروات 209990999 2009990999

فجربروات چند منظوره سالن 509990999 0909990999  30 بم 

 30 بم چمن مصنوعی دهشتر 309990999 3009990999

 30 بم مجموعه ورزشی شهید بیگلری 5/9990999 0909990999

شرودپچمن طبیعی  309990999 3009990999  39 بم 

کروک چند منظوره سالن ورزشی 2/9990999 2009990999  09 بم 

الدینفوتبال سید طاهرچمن مصنوعی مینی  209990999 2009990999  01 بم 

 02 بم مجموعه ورزشی فجر 159/9990999 1009909990999

 03 بم سالن باغچمک 309990999 3009990999

(ع)زورخانه امام علی  209990999 2009990999  00 جیرفت 

 05 جیرفت چمن مصنوعی مینی فوتبال شهیدزحمتکشان 009990999 9009990999

مجیدی فر چند منظوره سالن 5909990999 09909990999  00 جیرفت 

زحمتکشان چند منظوره سالن 0909990999 02909990999  00 جیرفت 

اسماعیلی چند منظوره سالن 509990999 0909990999  00 جیرفت 

 09 جیرفت سالن کشتی 309990999 3009990999

 59 جیرفت مجموعه ورزشی تختی  2909990999 20909990999

 51 جیرفت چمن مصنوعی فوتبال معاضدی 509990999 0909990999

 52 جیرفت چمن مصنوعی مینی فوتبال جبالبارز 209990999 2009990999

درب بهشت چندمنظوره سالن 009990999 0009990999  53 جیرفت 

جبالبارز چندمنظوره سالن 009990999 0009990999  50 جیرفت 

چندمنظوره اسفندقهسالن  009990999 0009990999  55 جیرفت 

 50 رابر سالن چند منظوره گنجان 009990999 0009990999

 50 رابر سالن چند منظوره استقالل 29/9990999 20909990999

تختی چند منظوره سالن 1509990999 10909990999  50 رابر 

 59 رابر سالن سقف کوتاه 309990999 3009990999

هنزاء قنات ملک چمن مصنوعی مینی فوتبال 209990999 2009990999  09 رابر 

 01 رابر چمن مصنوعی فوتبال رابر 009990999 0009990999

 02 رابر چمن مصنوعی مینی فوتبال رابر 209990999 2009990999

 03 راور سالن چند منظوره حجاب 1009990999 21009990999

 00 راور چمن طبیعی فوتبال شبستری 309990999 3009990999

 05 راور سالن چند منظوره قطبی 2909990999 20909990999

 00 راور سالن کشتی شبستری 309990999 3009990999

کاربخش شنا شهید استخر 0909990999 00909990999  00 راور 

 00 راور چمن مصنوعی مینی فوتبال راور 209990999 2009990999

(والیبال)سالن بحران 009990999 0209990999  09 راور 

 09 راور سالن چند منظوره مهرراور 009990999 9009990999



بادآسالن چند منظوره فیض  309990999 3009990999  01 راور 

 02 راور سالن چند منظوره هجدک 309990999 3009990999

 03 رفسنجان سالن چند منظوره تختی 0909990999 90909990999

(ع)زورخانه امام علی  209990999 2009990999  00 رفسنجان 

 05 رفسنجان چمن مصنوعی مینی فوتبال تختی 1909990999 12909990999

تختی  فوتبالزمین چمن مصنوعی   3909990999 30909990999  00 رفسنجان 

 00 رفسنجان چمن طبیعی فوتبال الهیجان 2909990999 20909990999

مسابقاتی چند منظوره سالن 19909990999 1029909990999  00 رفسنجان 

آبادمهدی  چند منظوره سالن 1909990999 12909990999  09 رفسنجان 

 09 رفسنجان سالن چند منظوره تالش 0909990999 02909990999

 01 رفسنجان سالن چند منظوره شهید ابراهیمی کشکوئیه 009990999 0009990999

بادفوتبال هرمزآچمن طبیعی  309990999 3009990999  02 رفسنجان 

 03 رفسنجان چمن طبیعی فوتبال نوق 309990999 3009990999

فدک کشکوئیه سقف کوتاه سالن  509990999 0909990999  00 رفسنجان 

 05 رفسنجان سالن والیبال شهداء کشکوئیه 009990999 0209990999

 00 رفسنجان چمن طبیعی فوتبال کشکوئیه 309990999 3009990999

 00 رفسنجان سالن چند منظوره بهرمان نوق 009990999 0009990999

 00 رفسنجان سالن کشتی تختی 0099990999 0009990999

 09 رفسنجان سالن چند منظوره عدالت 0509990999 99909990999

 99 رفسنجان سالن چند منظوره حجاب 0509990999 1092909990999

بادآچند منظوره حمیدسالن  009990999 0209990999  91 رفسنجان 

 92 رفسنجان سالن چند منظوره جوادیه فالح 1909990999 12909990999

بادآچمن طبیعی فوتبال نوش  309990999 3009990999  93 رفسنجان 

 90 رفسنجان سالن جودو شهید قلی زاده 009990999 0009990999

 95 رفسنجان سالن تنیس روی میز تختی 009990999 0009990999

 90 رفسنجان سالن بوکس شهید مهدی زاده 009990999 0009990999

 90 رفسنجان سالن ووشو 009990999 0009990999

 90 رفسنجان سالن ژیمناستیک 1909990999 12909990999

 99 رفسنجان سالن چند منظوره صفائیه 009990999 0009990999

فوتبال شهید زینلیچمن مصنوعی مینی  509990999 0909990999  199 رفسنجان 

قایانآسالن چند منظوره  009990999 0009990999  191 رودبار 

دی 9سالن بدنسازی 309990999 3009990999  192 رودبار 

 193 رودبار سالن والیبال شهدا 009990999 0009990999

بانوان چند منظورهسالن  009990999 0009990999  190 رودبار 

 195 رودبار چمن مصنوعی فوتبال وجایگاه 009990999 0009990999

 190 رودبار چمن مصنوعی مینی فوتبال رودبار 209990999 2009990999



(ع)سالن چند منظوره  امام علی 009990999 9009990999  190 ریگان 

 190 ریگان چمن مصنوعی فوتبال 009990999 0009990999

منظوره فجرسالن چند  509990999 0909990999  199 ریگان 

 119 ریگان چمن مصنوعی مینی فوتبال گنبکی 105990999 1009990999

بادآ چمن مصنوعی مینی فوتبال سلطان 105990999 1009990999  111 ریگان 

بهمن22چمن طبیعی فوتبال  509990999 0909990999  112 زرند 

 113 زرند سالن کشتی 009990999 0009990999

 110 زرند سالن چند منظوره غدیر ریحانشهر 009990999 0009990999

 115 زرند سالن چند منظوره حجاب 2509990999 39909990999

 110 زرند چمن مصنوعی مینی فوتبال یزدانشهر 209990999 2009990999

 110 زرند سالن چند منظوره مرحوم جعفرزاده بها آباد 309990999 3009990999

بهمن22سالن چند منظوره  5909990999 09909990999  110 زرند 

 119 زرند چمن مصنوعی فوتبال شهید عرب نژاد 1509990999 10909990999

بهمن22 چمن مصنوعی مینی فوتبال 209990999 2009990999  129 زرند 

 121 سیرجان سالن چند منظوره انقالب 5909990999 09909990999

(ع)امام علی  (1)سالن چند منظوره شماره  0909990999 90909990999  122 سیرجان 

بادآسالن چند منظوره زید 509990999 0909990999  123 سیرجان 

 120 سیرجان سالن چند منظوره پاریز 009990999 0009990999

(ع)سالن چند منظوره امام رضا 0909990999 00909990999  125 سیرجان 

ورزشی تختیخوابگاه  509990999 0909990999  120 سیرجان 

 120 سیرجان سالن تیراندازی 309990999 3009990999

نجف شهر چند منظوره سالن 009990999 0009990999  120 سیرجان 

 129 سیرجان سالن ژیمناستیک امام سجاد 2909990999 20909990999

(ع)امام حسن  چند منظوره سالن 1509990999 10909990999  139 سیرجان 

بلوردچند منظوره سالن  009990999 0009990999  131 سیرجان 

 132 سیرجان چمن مصنوعی فوتبال  تختی 1509990999 10909990999

 133 سیرجان سالن کشتی تختی 309990999 3009990999

 130 سیرجان سالن بوکس 309990999 3009990999

(ع)امام علی  (2 )سالن چند منظوره شماره 3909990999 30909990999  135 سیرجان 

((ع)امام حسین)چمن مصنوعی مینی فوتبال شهدا 209990999 2009990999  130 سیرجان 

 130 سیرجان سالن جودو 009990999 0009990999

 130 سیرجان سالن کاراته  009990999 0009990999

بهمن22سالن والیبال  1909990999 12909990999  139 شهربابک 

شهربابک شنااستخر 11909990999  1032909990999  109 شهربابک 

 101 شهربابک سالن کشتی تختی 309990999 3009990999



 102 شهربابک سالن چند منظوره پیرجل 1909990999 12909990999

 103 شهربابک سالن چند منظوره شهید حسینی 2909990999 20909990999

مصنوعی فوتبالچمن  509990999 0909990999  100 شهربابک 

(ژیمناستیک)سالن بحران  1909990999 12909990999  105 شهربابک 

 100 شهربابک سالن چند منظوره رزمی 1909990999 12909990999

 100 شهربابک سالن چند منظوره خرسند 509990999 0909990999

 100 شهربابک سالن چند منظوره فجر 2909990999 20909990999

 109 شهربابک چمن طبیعی فوتبال 509990999 0909990999

 159 شهربابک سالن سقف کوتاه شهربابک 509990999 0909990999

 151 شهربابک چمن مصنوعی مینی فوتبال 209990999 2009990999

 152 شهربابک زورخانه علی بن ابی طالب 209990999 2009990999

منظوره دهجسالن چند  009990999 0009990999  153 شهربابک 

بادآعنبر سالن چند منظوره مردهک 309990999 3009990999  150 

بادآعنبر چمن طبیعی فوتبال  309990999 3009990999  155 

بادآعنبر سالن چند منظوره بانوان 009990999 9009990999  150 

بادآعنبر سالن چند منظوره شهید مختاری 009990999 9009990999  150 

 150 عنبرآباد چمن مصنوعی فوتبال 009990999 0009990999

 159 عنبرآباد سالن چند منظوره شهید فرقانی 1509990999 10909990999

 109 عنبرآباد سالن رزمی عمرانی 309990999 3009990999

 101 عنبرآباد چمن مصنوعی مینی فوتبال 209990999 2009990999

بادآ چند منظوره شهدای حسینسالن  009990999 0009990999 بادآعنبر    102 

 103 فاریاب چمن مصنوعی فوتبال 009990999 0009990999

 100 فاریاب سالن چند منظوره فجر 009990999 9009990999

 105 فهرج سالن برج اکرم 209990999 2009990999

 100 فهرج سالن سکهور نگین کویر 209990999 2009990999

 100 فهرج چمن مصنوعی فوتبال 009990999 0009990999

 100 فهرج سالن رزمی و بدنسازی فهرج 009990999 0009990999

 109 فهرج سالن چند منظوره فهرج 009990999 9009990999

بادآ سالن چند منظوره امام علی اسماعیل 009990999 0009990999  109 فهرج 

تفضلیسالن چند منظوره  009990999 9009990999  101 قلعه کنج 

 102 قلعه گنج چمن مصنوعی مینی فوتبال گلدشت 209990999 2009990999

 103 قلعه کنج سالن رزمی تفضلی 309990999 3009990999

 100 قلعه کنج چمن مصنوعی فوتبال 009990999 0009990999

آباد سالن چند منظوره علی 309990999 3009990999  105 قلعه کنج 

 100 کرمان مغازه مجموعه ورزشی بشری 509990999 0909990999



 100 کرمان پیست دوچرخه سواری خاتم االنبیاء 009990999 9009990999

 100 کرمان سالن چندمنظوره گلباف 309990999 3009990999

 109 کرمان سالن شهید تندگویان محی آباد 009990999 0009990999

 109 کرمان سالن رزمی گلباف 209990999 2009990999

 101 کرمان استادیوم باهنر 15909990999 1009909990999

 102 کرمان چمن طبیعی فوتبال خواجو 2909990999 20909990999

 103 کرمان زورخانه گلباف 109990999 1209990999

بشریشنا استخر 15909990999 1009909990999  100 کرمان 

لنگری زاده زورخانه شهید 309990999 3009990999  105 کرمان 

بادآفرح  چند منظوره سالن 009990999 0009990999  100 کرمان 

باغین علمدارچند منظوره سالن  509990999 0909990999  100 کرمان 

 100 کرمان چمن مصنوعی مینی فوتبال بشری 1909990999 12909990999

 109 کرمان سالن شمشیر بازی 009990999 9009990999

 199 کرمان سالن کشتی کرمان 509990999 0909990999

 191 کرمان سالن چند منظوره ماهان 009990999 0009990999

فرخی رشیدسالن والیبال  2909990999 20909990999  192 کرمان 

 193 کرمان سالن چندمنظوره چترود 509990999 0909990999

ژیمناستیکسالن  2509990999 39909990999  190 کرمان 

 195 کرمان سالن وزنه بردار ی 509990999 0909990999

 190 کرمان سالن بدمینتون 1909990999 12909990999

بادآسالن چند منظوره اختیار  009990999 0009990999  190 کرمان 

 190 کرمان سالن بسکتبال شهید نصراللهی 15/9990999 10909990999

 199 کرمان چمن مصنوعی فوتبال شهداد 2/9990999 2009990999

 299 کرمان سالن چند منظوره راین 209990999 2009990999

 291 کرمان سالن تکواندو بشری 1909990999 12909990999

 292 کرمان سالن والیبال و صخره نوردی راین 105990999 1009990999

بادآ سالن چند منظوره شرف 2509990999 39909990999  293 کرمان 

 290 کرمان مجموعه ورزشی تنیس خاکی اقبال 5909990999 09909990999

 295 کرمان سالن ووشو 509990999 0909990999

 290 کرمان سالن شطرنج اندیشه 205990999 3909990999

 290 کرمان سالن چند منظوره فجر 12909990999 1000909990999

منظوره هوتک سالن چند 009990999 0009990999  290 کرمان 

 299 کرمان سالن رزمی 509990999 0909990999

 219 کرمان سالن جودو شهید مغفوری 009990999 0009990999

 211 کرمان سالن تیراندازی با اسلحه 509990999 0909990999



 212 کرمان سالن چند منظوره والیت شهداد 309990999 3009990999

 213 کرمان سالن بدنسازی تختی شهداد 105990999 1009990999

 210 کرمان سالن چند منظوره مستقیمی 59/9990999 09909990999

 215 کرمان سالن سنگ نوردی 509990999 0909990999

 210 کرمان سالن بدنسازی گلباف 105990999 1009990999

 210 کرمان سالن ژیمناستیک ماهان 209990999 2009990999

 210 کرمان سالن چند منظوره کوهپایه 209990999 2009990999

 219 کرمان چمن مصنوعی مینی فوتبال شاهزاده محمد 009990999 0009990999

بادآچمن مصنوعی فوتبال زنگی  205990999 3909990999  229 کرمان 

 221 کرمان چمن مصنوعی مینی فوتبال ماهان 209990999 2009990999

 222 کرمان سایت تیر وکمان 309990999 3009990999

 223 کرمان چمن مصنوعی مینی فوتبال گلباف 105990999 1009990999

 220 کرمان چمن طبیعی فوتبال ماهان 309990999 3009990999

 225 کرمان چمن مصنوعی مینی فوتبال سرآسیاب 009990999 0009990999

اندوهجرد( ع)سالن چند منظوره امام علی 209990999 2009990999  220 کرمان 

 220 کوهبنان سالن جودو 209990999 20/9990999

 220 کوهبنان سالن چند منظوره مسابقاتی رهبری 509990999 0909990999

 229 کوهبنان سالن چند منظوره تختی 009990999 9009990999

 239 کوهبنان چمن طبیعی فوتبال 209990999 2009990999

 231 کوهبنان چمن مصنوعی مینی فوتبال تختی 105990999 1009990999

 232 کوهبنان چمن مصنوعی مینی فوتبال کیانشهر 105990999 1009990999

 233 کوهبنان سالن چند منظوره شهدا جور 209990999 2009990999

 230 کوهبنان سالن چند منظوره محمد رسول اهلل کیانشهر 0/9990999 0009990999

بهمن22رزمی و بدنسازیسالن  309990999 3009990999  235 کوهبنان 

 230 کهنوج چمن مصنوعی مینی فوتبال شهید شهسواری 209990999 2009990999

 230 کهنوج چمن طبیعی فوتبال شهید میثم 309990999 3009990999

 230 کهنوج چمن مصنوعی مینی فوتبال چاه مرید 209990999 2009990999

 239 کهنوج سالن چند منظوره شهید شهسواری 5/9990999 0909990999

 209 کهنوج سالن چند منظوره شهداء 0/9990999 0009990999

 201 کهنوج سالن رزمی شهداء 309990999 3009990999

 202 کهنوج سالن چند منظوره شهید میثم 0/9990999 9009990999

 203 کهنوج استخر شناکهنوج 0909990999 90909990999

 200 کهنوج سالن چند منظوره مسابقاتی 10/9990999 10009990999

 205 کهنوج سالن کشتی شهید میثم 309990999 3009990999

 200 منوجان سالن چند منظوره نودژ 0/9990999 0009990999



(ع)امام علی  رزمی و پینگ پنگ سالن  009990999 0009990999  200 منوجان 

 200 منوجان سالن چند منظوره مسابقاتی والیت 9/9990999 19009990999

 209 منوجان سالن چند منظوره ماه کنگان 0/9990999 0009990999

 259 منوجان سالن چند منظوره حسین آباد 309990999 3009990999

بهشتی نودژ چمن مصنوعی مینی فوتبال شهید 209990999 2009990999  251 منوجان 

 252 منوجان چمن مصنوعی مینی فوتبال محمدآباد 209990999 2009990999

 253 منوجان چمن مصنوعی مینی فوتبال چشمه 209990999 2009990999

 250 منوجان سالن سقف کوتاه ذوالفقار 009990999 0009990999

 255 منوجان سالن چند منظوره کوثر 509990999 0909990999

 250 منوجان چمن مصنوعی فوتبال 309990999 3009990999

 250 نرماشیر سالن رزمی شهداء 309990999 3009990999

 250 نرماشیر سالن چند منظوره شهداء 009990999 9009990999

 259 نرماشیر چمن مصنوعی فوتبال 009990999 0009990999
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