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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری  1تؼزفِ ضوارُ 

 

 

 

 

 

  1398سال  تْای ذسهات غسٍر پزٍاًِ ساذتواى

 "الف  "

 "ب" 1398سال 

 "ج " 1398سال 

سال پیطٌْازی 

1399  

 "  " الف

سال پیطٌْازی 

   " ج " 99سالپیطٌْازی   " ب " 99
  ضــزح هحاسثــِ رزیف

ثِ اظای ّط هتط هطثغ ػطغِ ثب کبضثطی  1

 هسکًَی 

A 29 A 40 A 80  حسالل ّزهتزهزتغ

140.000 

A 32 A 40 A 88  حسالل ّزهتزهزتغ

140.000 

2 
ثِ اظای ّط هتط هطثغ ػطغِ ثب کبضثطی 

 اًجبض   -کبضگبّی
A 11 A 18 A 40  حسالل ّزهتزهزتغ

80.000 

A 12 A 18 A 44  حسالل ّزهتزهزتغ

80.000 

ثِ اظای ّط هتط هطثغ ػطغِ ثب کبضثطی  3

 گطزضگطی-تبالض –تجبضی 

A 34 A 52 A 55  حسالل ّزهتزهزتغ

110.000 

A 37 A 52 A 60  حسالل ّزهتزهزتغ

110.000 

4 
ی ثِ اظای ّط هتط هطثغ ػطغِ ثب کبضثط

 -پعضکی-ثْساضتی-آهَظضی زاضی،ا

 زاهساضی ٍسبیط    ٍیال، ثبؽ،

A 23 A 34 A 36  حسالل ّزهتزهزتغ

60.000 

A 25 A 34 A 39  حسالل ّزهتزهزتغ

60.000 

 تَضیحات:

 زرغس تؼزفِ فَق اذذ هی گززز. 50تزای ساذتواى ّایی وِ زارای هفاغا حساب اس سال ّای گذضتِ هی تاضٌس ،  -1

 زریافت پزٍاًِ السام ٍ ػَارؼ هزتَطِ را پززاذت ًوَزُ اًس .حالت ػازی : تزای ساذتواًْایی وِ لثال ًسثت تِ الف (  -2

 هی تاضٌس . ب ( تزای ساذتواى ّایی وِ زارای تغییز وارتزی ٍ یا حذف پارویٌگ -3

 هتز ػزغِ ٍ یا تفىیه اػیاًی  ، یا زرذَاست ًمل ٍ اًتمال  هی تاضٌس . 500ج( تزای سهیي ّا ٍ ساذتواى ّایی وِ زارای تفىیه سیز  -4

 هی تاضس. 1399ارسش هحاسثاتی  سال   Aػسز  -5

 تْای ذسهات فَق تِ تطریع ضْززار لاتل واّص هی تاضس.  -6
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

  

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری  2تؼزفِ ضوارُ 

 

 

  آتص ًطاًی                                                                                                  تْای ذسهات

 1399سال  1398سال  ضــزح هحاسثــِ رزیف

 ضیبل  400.000 ضیبل350.000  هسکًَی ثِ اظای ّط ٍاحس 1

 ضیبل 500.000 ضیبل 400.000  تجبضی ثِ اظای ّط ٍاحس 2

 ضیبل 700.000 ضیبل 580.000 ثِ اظای ّط ٍاحس اًجبض  –کبضگبّی  3

 ضیبل 500.000 ضیبل460.000 ازاضی ثِ اظای ّط ٍاحس  4

 ضیبل 700.000 ضیبل 700.000 کبضذبًجبت  5

 ضیبل 700.000 - ثبؽ ٍیال )استطاحتگبُ ( ثِ اظای ّط ٍاحس 6

 ضیبل 700.000 - زاهساضی ٍ ؿیطُ 7
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   3تؼزفِ ضوارُ 

 1399پیطٌْازی سال  1398سال  ضــزح هحاسثــِ رزیف

   تِ اساء ّز سمف وارضٌاسی ٍ تاسزیستْای ذسهات  1

 300.000 250.000 ثبؿْبی کطبٍضظی ثسٍى اػیبًی 1-1

 550.000 500.000 ثبؽ ثب اػیبًی 2-1

 300.000 250.000 تجبضی ّط ٍاحس 3-1

 250.000 200.000 هسکًَی ّط ٍاحس 4-1

 550.000 500.000 اًجبض -کبضگبّی 5-1

 1000.000 950.000 کبضذبًِ 6-1

 400.000 350.000 ...،آهَظضی ، كطٌّگی ٍ  ازاضی 7-1

 450.000 400.000 ...زاهساضی ٍهطؿساضی ٍگلربًِ ٍ 8-1

ذسهبت ّط جلس ضٌبسٌبهِ سبذتوبى ٍ  یثْب 2

 ًقطِ یثطضس

230.000 280.000 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری  4تؼزفِ ضوارُ 

                                        ّشیٌِ  پاسد استؼالم                                                                                                          

 1399پیطٌْازی سال  1398سال  ضــزح هحاسثــِ رزیف

 300.000 250.000 هسکًَی 1

 400.000 350.000 تجبضی 2

 650.000 600.000 زاهساضی -اًجبض –کبضگبّی  3

 550.000 500.000 ازاضی 4

 650.000 600.000 ثبؿبت ٍ ٍیالّب اضسبل ًبهِ ثِ آة ،ثطم،گبظ،هربثطات 5

6 
گَاّی ٍزضذَاست هلبغب حسبة -ثبًک-ثبؿبت ٍ ٍیالّب اضسبل ًبهِ  زكتط ذبًِ

 .......ػسم ذالف ٍ

900.000 950.000 

 UTM  350.000 400.000جَاة استؼالم هرتػبت  7

 400.000 350.000 (ٍضغ هَجَز)ًقطِ جبًوبئی هحل هلک  8

 900.000 - تػبٍیط زٍضثیي ّبی سطح ضْط اضسبل استؼالم پبسد  9

 500.000 - ذطیس اسٌبز هعایسُ ٍ هٌبقػِ  10
، گاس ، تزق ، هراتزات ، ازارُ ثثت اسٌاز ، تاًىْا ، تٌیاز هسىي اًمالب اسالهی ، راُ ٍ ضْزساسی ،جْاز وطاٍرسی ٍ  هَارز فَق زر ذػَظ پاسد تِ استؼالم ازارات آب ٍ فاضالب:تَضیحات 

 . سایز ًْازّا ٍ ازارات زٍلتی تِ استثٌا افزاز تحت پَضص وویتِ اهساز ٍ تْشیستی لاتل ٍغَل ذَاّس تَز
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

  

 ّشیٌِ ارسال پزًٍسُ تِ وویسیَى 

 1399پیطٌْازی سال  1398سال  هحاسثــِضــزح  رزیف

 250.000 200.000 کویسیَى ثسٍی 1

 250.000 200.000 10کویسیَى تجػطُ  2

 400.000 350.000 77کویسیَى هبزُ 3

4 
ّب ٍیال،ثبؿبت)ّطکسام ثطای  77ّبی ثسٍی تجسیس ًظط ٍ هبزُ  کویسیَى

 (ٍ .... کبضذبًجبتٍکبضگبّْب،

900.000 950.000 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری  6تؼزفِ ضوارُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

  

ارسش سزلفلی ساذتواًْای  ضزح هحاسثِ رزیف

 تجاری ٍ وارگاّی 

پیطٌْازی سال  1398سال

1399 

1 
 A150 A180 تجبضی

2 
 A135 A160 کبضگبّی ٍغٌؼتی

 99ارسش هحاسثاتی سال    Aضزیة  :تَضیحات
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 تْای ذسهات ضْززاری وْزیشسٌگ 7تؼزفِ ضوارُ 

                                                                        سالیاًِجوغ آٍری ستالِ                 تْای ذسهات

 1399پیطٌْازی سال  1398سال  ضــزح  رزیف

1 
 اًجبض -کبضگبّی

 ضیبل 1.000.000: هتط هطثغ  200کبضگبّی ثب ظیطثٌبی ظیط 

 ضیبل 1.500.000هتط هطثغ  200کبضگبّی ثب ظیطثٌبی ثبالی 

 ضیبل 1.000.000هتط هطثغ :  200کبضگبّی ثب ظیطثٌبی ظیط 

 ضیبل 1.500.000هتط هطثغ  200کبضگبّی ثب ظیطثٌبی ثبالی 

 ضیبل 900.000 ضیبل 900.000 (سبلیبًِ)ازاضات  2

 باغات  3

 1.500.000 1.500.000 ٍیالثبؽ  1/3

 600.000 600.000 ثب اتبم کبضگطیثبؽ هحػَض  2/3

 500.000 500.000 ثبؽ ؿیط هحػَض  3/3

4 

 هطؿساضی ٍزاهساضیْب

 1.000.000: 1حطین زضجِ 

 750.000: 2حطین زضجِ  

 1.200.000: 1هحسٍزُ زضجِ 

 800.000:    2زضجِهحسٍزُ 

 1.000.000: 1حطین زضجِ 

 750.000: 2حطین زضجِ  

 1.200.000: 1هحسٍزُ زضجِ 

 800.000:    2زضجِهحسٍزُ 

5 

 گلربًِ

 1.000.000: 1حطین زضجِ 

 750.000: 2حطین زضجِ  

 1.500.000: 1هحسٍزُ زضجِ 

 1.000.000:    2زضجِهحسٍزُ 

 1.000.000: 1حطین زضجِ 

 750.000: 2حطین زضجِ  

 1.500.000: 1هحسٍزُ زضجِ 

 1.000.000:    2زضجِهحسٍزُ 

 ضیبل350.000 ضیبل350.000 هسکًَی 6

 ضیبل450.000کن ظثبلِ:  ضیبل450.000کن ظثبلِ:  ضیبل450.000کن ظثبلِ:  ضیبل450.000کن ظثبلِ:  تجبضی 7
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   8تؼزفِ ضوارُ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 پاوساسی یه سزٍیس ترلیِ آالیٌسُ هحیط سیست

سال پیطٌْازی  1398سال ضــزح هحاسثــِ رزیف

1399 

 ضیبل2000.000 ضیبل1.800.000 ٍاحس غٌلی ثِ اظای ّط سطٍیس )کبهیَى کوپطسی تک( 1

 ضیبل 1000.000 ضیبل 950.000 ٍاحس غٌلی ثِ اظای ّط سطٍیس تطاکتَض 2

سی تزای پاوساسی هحل ترلیِ آالیٌسُ ّای هحیط سیست تؼْسُ ترلیِ وٌٌسُ هی تاضس ٍزر غَرتیىِ وارضٌاس اهَر ضْز  ضْززاری تطریع زّس اهىاى پاوسا :تَضیحات 

هؼزفی ذَاّس تِ سیستن لضایی تِ هثلغ فَق اضافِ ذَاّس ضس. ّوچٌیي ٍاحس غٌؼتی هترلف  ٍ حاهل آالیٌسُ  ریال3.000.000الی  2.000.000هثلغ ترلیِ وٌٌسُ ًوی تاضس 

 ضس



9 

 

 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   9تؼزفِ ضوارُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

          تْای ذسهات اجارُ فؼالیت زر تاسار رٍس                                                                                         

 1399پیطٌْازی سال  1398سال ضــزح هحاسثــِ رزیف

 (سبلیبًِ)ٍضٍزی  1
 ضیبل     580.000 ضیبل     580.000

 .ریال تاتت زستفزٍضاى زریافت گززز60.000ریال تاتت فزٍضٌسگاًی وِ  تا ذَزرٍ ٍارز هی ضًَس ٍ هثلغ 120.000تِ اسای ّز ّفتِ حضَر زر پٌجطٌثِ تاسار هثلغ :تَضیحات
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   10 تؼزفِ ضوارُ

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 پالن،وس پستی ٍ ّشیٌِ ًػة آى                                                          تْای ذسهات 

 1399پیطٌْازی سال  1398سال ضــزح هحاسثــِ رزیف

 ضیبل     270.000 ضیبل     270.000 ّط ٍاحس سبذتوبى هسکًَی،تجبضی،کبضگبّی،ازاضی ٍسبیط ثِ اظای ّط ٍاحس 1

 :تَضیحات
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   11تؼزفِ ضوارُ 

 

 

         

 

 

 

 

 وفي ٍ زفي ٍلثز اهَات زر آراهستاى 

 1399پیطٌْازی سال  1398سال ضــزح هحاسثــِ رزیف

 ريال  0001110111 ريال0101110111 برای متوفی بومی ساکه شهر  1

 ريال 0101110111 ريال0001110111 برای متوفی بومی غیر ساکه  2

 ريال 00101110111 ريال01101110111 بومی غیر ساکه  غیر برای متوفی 3

 ريال 00101110111 ريال01101110111 برای متوفی اتباع خارجه  4

 ريال 0101110111 ريال0101110111 سال 0با سکووت زير  برای متوفی غیر بومی 5

 ريال 0101110111 ريال0101110111 سال 0با سکووت باالی   برای متوفی غیر بومی  6

 :توضیحات 

 برای خردساالن در صورت تصرف قبر طبق جدول باال اعمال گردد 0

 .می باشد ريال001110111مبلغ ( هفته، چهلم، سال)استفاده از ساله جهت مراسمات 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   12تؼزفِ ضوارُ 

)وزایِ هاضیي آالت ( تْای ذسهات: اذذ تْای ذسهات هاضیي آالت ضْززاری  

1399 سال پیطٌْازی  یوتل  

 

1398 سال یوتل  

 

 ًام زستگاُ

 

 رزیف

  

ضیبل ّط سطٍیس 500.000 ضیبل300.000   1 کبهیَى کوپطس ًیسبى 

ضیبل ّط سطٍیس 1.500.000 ضیبل800.000   2 1828کوپطس ثٌع آتگَکبهیَى  

ضیبل سبػتی 1.500.000 سبػتی ضیبل700.000   90L 3لَزض  

ضیبل سبػتی 1.000.000 یبل سبػتیض 400.000   4 تطکتَض ثیل زاض تک زیلطاًسیل 

 

  



13 

 

 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

                  

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   13تؼزفِ ضوارُ 
 

 تَسط ٍاحس ّای تجاری ٍ ذسهاتی ّشیٌِ تْای ذسهات رفغ تػزف تِ هؼاتز ػوَهی ضْز

 

ػبم زض هبلکیت ضْطزاضی هی ثبضس چٌبًچِ ضرػی ثب ّوبٌّگی یب ثسٍى ّوبٌّگی هؼبثطقبًَى ضْطزاضیْب هؼبثط ٍ ضَاضع  96هبزُ  6ثِ استٌبز تجػطُ 

ػطف ثِ سکَی جلَی هـبظُ ضْطت ذسهبتی کِ زض –ذسهبتی ثِ تػطف كضب ّبی ذبضج اظ ٍاحس ّبی تجبضی –غبحجبى حطف ٍ غٌَف ٍاحس ّبی تجبضی 

آى هَاًغ 55زاضز اقسام ًوبیٌس زض هست ظهبًی کِ ًیطٍ ّبی اجطایی ضْطزاضی جْت ضكغ هَاًغ هعثَض سؼی ٍ تالش هی کٌٌس تب زض اجطای تجػطُ یک هبزُ 

–ْبی ذسهت(ثططح ظیط اظ غبحجبى هعثَض ضا ثطططف ًوبیٌس زض ضاستبی سیبست ّبی ثبظزاضًسگی اظ هطبؿل کبشة ٍ تأزیت ایي اضربظ جطایوی )ث

 ذسهبتی زضیبكت  ذَاّس ضس.-شیٌلؼبى ٍاحس ّبی تجبضی–ثْطُ ثطزاضاى -هستأجطاى

A5×هتطاغ ثط هلک×)هبزُ( ثِ ضٍظ هست ظهبى تػطف 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   14تؼزفِ ضوارُ 
 جزیوِ سس هؼثز ٍترلفات ساذتواًی ٍ ترلیِ غیز هجاس ًرالِ ّای ساذتواًی ٍ ذسارات ٍارزُ زر سطح ضْز 

 1399سال پیطٌْازی  1398سال  ضــزح هحاسثــِ رزیف

 700.000 600.000 ثطای ّط ثبض ترلق( ذطزُ كطٍش ّب)جطیوِ سس هؼجط ذَزضٍّبی ٍاًت 1

 450.000 300.000 ثبض ترلق جطیوِ سس هؼجط زست كطٍش ّب ثطای ّط 2

 2.700.000 2.500.000 جطیوِ ترلیِ ًربلِ ّبی سبذتوبًی زض ذبضج اظ هحل ترلیِ سبذتوبى 3

 700.000 600.000 جطیوِ سس هؼجط لَاظم جوغ آٍضی ضسُ زض هؼبثط ثطای ثبض اٍل ثب اذطبض قجلی 4

 1.700.000 1.500.000 (ّط سطٍیس)ثبضگیطی ضسُ اظ هؼبثطجطیوِ سس هؼجط ثطای ّط کبهیَى هػبلح سبذتوبًی ًٍربلِ  5

  (سس هؼجط)ثبثت ّعیٌِ اًجبض زاضای لَاظم جوغ آٍضی ضسُ 6

1-6 
 (قطؼِ ضٍظ)ٍ.... هلعٍهبت اٍلیِ ثیل ٍ كطؿَى

ضیبل ٍضٍزی ( ٍ ثِ اظاء ّط  100.000) 

 ضیبل  20.000ضٍظ ًگْساضی 

ضیبل ٍضٍزی ( ٍ ثِ اظاء ّط ضٍظ  100.000) 

 ضیبل  40.000ًگْساضی 

 ؿیط هکبًیکی یب الکتطیکی سجک–تجْیعات هکبًیکی 2-6
ّط  یٍ ثِ اظا(یٍضٍزضیبل 2.000.000)

 ضیبل50.000 یضٍظ ًگْساض

ّط ضٍظ  یٍ ثِ اظا(یٍضٍزضیبل 2.000.000)

 ضیبل70.000 یًگْساض

 ثطقی ٍ هکبًیکی سجک ٍ اقالم-پوپ کَچک-سٌگ هیٌی 1-2-6
ّط  یٍ ثِ اظا(یضیبل ٍضٍز1.000.000)

 ضیبل30.000 یضٍظ ًگْساض

ّط ضٍظ  یٍ ثِ اظا(یضیبل ٍضٍز1.000.000)

 ضیبل70.000 یًگْساض

 ؿیط هکبًیکی یب الکتطیکی سٌگیي کبهیَى هیکسط پوپ ثتي ٍ ؿیطُ–تجْیعات هکبًیکی 3-6
ّط  یٍ ثِ اظا(یٍضٍزضیبل 30.000.000)

 ضیبل100.000 یضٍظ ًگْساض

ّط ضٍظ  یٍ ثِ اظا(یٍضٍزضیبل 30.000.000)

 ضیبل150.000 یًگْساض

 لیتط2000ّط ًَع هرعى تب ظطكیت  4-6
ّط  یٍ ثِ اظا(یضیبل ٍضٍز1.000.000)

 ضیبل1.000.000ی ضٍظ ًگْساض

ّط ضٍظ  یٍ ثِ اظا(یضیبل ٍضٍز1.000.000)

 ضیبل1.000.000ی ًگْساض

 زضة پٌجطُ اظ ّط جٌسّط ًَع  5-6

ٍ  یٍضٍز ضیبل5.000.000زضة ثعضگ )

( ضیبل50.000 یّط ضٍظ ًگْساض یثِ اظا

ٍ  یٍضٍز ضیبل2.500.000زضة کَچک )

 (ضیبل30.000 یّط ضٍظ ًگْساض یثِ اظا

 یٍ ثِ اظا یٍضٍز ضیبل5.000.000زضة ثعضگ )

زضة کَچک ( )ضیبل70.000 یّط ضٍظ ًگْساض

ّط ضٍظ  یٍ ثِ اظا یٍضٍز ضیبل2.500.000

 (ضیبل50.000 یًگْساض
ثؼْسُ ضْطزاضی ًوی ثبضس ضوٌبً ّط هَضز زیگط ی تَسط ٍاحس اجطائیبت جوغ آٍضی ضَز ثط اسبس گعاضش هکتَة هؼبًٍت ذسهبت ضْطی   6-5الی  6-1ٍظیط هجوَػِ آى اظ 6تـییطات ٍ ذسبضات ٍاضزُ ثِ اجٌبس زض ضزیق ( :  1)تَضیحبت

 .ظهبى ًگْساضی اهَال زض اًجبض حساکثط ضص هبُ اظ تبضید اذطبض کتجی هی ثبضس : ًکتِ.ی اػالم ذَاّس ضس   هتٌبست ثب ضزیق ّبی كَم الصکط جطیوِ 

 .ػوطاى هحبسجِ ذَاّس گطزیس پل ٍ ّط ًَع ذسبضات ػوطاًی ثط هؼبثط یب هجلوبى ضْطی تبثلَ ّبی تجلیـبتی پس اظ اػالم ذسبضات هکتَة ٍاحس-کبًیَ-ترطیت جسٍل(: 2)تَضیحبت
 .زضغس اضظش اكعٍزُ هحبسجِ هی گطزز9ثِ ثؼس  6اظ ضزیق  1397زض سبل : 3تَضیحبت 

 ترلیِ ضسُ ثِ ػْسُ كطز ذبطی هی ثبضس ٍ ّعیٌِ كَم غطكبً ثِ ػٌَاى جطیوِ ٍ ثبظزاضًسگی آى هی ثبضسّعیٌِ حول ٍ پبکسبظی ًربلِ : 4تَضیحبت
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری  15 تؼزفِ ضوارُ
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تْای ذسهات:ػثَر هاضیي آالت سٌگیي

1399پیطٌْازی سال  1398سال    رزیف ضزح ذسهات 

 1 تطاكیکی ثب ثبضذَزضٍ  ضیبل      1.800.000 2.500.000

 2 ذَزضٍ تطاكیکی ثسٍى ثبض ضیبل    1.200.000 2000.000

 ضیبل 500.000ًیسبى : 

 ضیبل 1.000.000ذبٍض ، کبهیًَت ٍ .... 

 ضیبل 300.000ًیسبى : 

 ضیبل 500.000ذبٍض ، کبهیًَت ٍ .... 

 6 ٍضٍز هبضیي ّبی سجک ثِ پیبزُ ضٍ ّب 

:تَضیحات    
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   16 ضوارُتؼزفِ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّشیٌِ جزاین تثلیغات زر هحل هوٌَػِ                                                                              

 99پیطٌْازی سال  1398سال ضــزح هحاسثــِ رزیف

 350.000 250.000 )پَستط ٍ کبؿص ٍ ...( جطیوِ تب یک هتط هطثغ 1

 600.000 450.000 ثِ اظای ّط هتط هطثغ)پَستط ٍ کبؿص ٍ ...(اظ یک هتط هطثغ ثیطتطجطیوِ  2

 1.000.000 700.000 ( زست ًَضتِ ٍ زیَاض ًَیسی) جطیوِ تب یک هتط هطثغ 3

 1.500.000 1.200.000 ثِ اظای ّط هتط هطثغ(زست ًَضتِ ٍ زیَاض ًَیسی )یک هتط هطثغثیطتط اظ جطیوِ  4

 1.500.000 1.200.000 ...ایستگبُ اتَثَس ، تبثلَّبی كطٌّگ ضْطًٍسی ٍ)جطیوِ تجلیـبت ثط ضٍی الوبى ضْطی  5

 هثالغ فَق فمط تِ ػٌَاى جزیوِ هی تاضس ّشیٌِ پاوساسی هحل تِ ػْسُ فززیا ضزوت هزتَطِ هی تاضس :تَضیحات 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   17تؼزفِ ضوارُ

 تْای ذسهات   ًػة تاتلَ

 1399پیطٌْازی سال  1398سال ضــزح هحاسثــِ رزیف

 180.000 180.000 ضٍظ( 15ًػت ثٌطتجلیـبتی اكقی یب قبئن  ّط هتط هطثغ )ثبثت 1

 350.000 350.000 ضٍظ(   15)هیساى ٍالیت( ّط ٍجِ ّط هتطهطثغ )ثبثت 5/2*3ًػت ثٌط تجلیـبتی زض تبثلَ ثبثت  2

 270.000 270.000 ضٍظ(   15)كطػی(  ّط ٍجِ ّط هتطهطثغ )ثبثت 5/2*3ًػت ثٌط تجلیـبتی زض تبثلَّبی ثبثت  3

 400.000 400.000 هتط )ّط ٍجِ( ّط هتطهطثغ )ثبثت یکوبُ( 3*13ًػت ثٌط زضتبثلَ ػبثط پیبزُ  4

   قبثل شکط است زض غَضتیکِ تجلیـبت ثب هَضَػبت كطٌّگی ثبضس ضبهل :توضیحات

 
 .ترلیق اظ هجبلؾ كَم هی گطزز    
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 

 

 

  
 

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   18تؼزفِ ضوارُ 

  هؼاتز)غیز اس زستگاُ حفاری(                                                                   حفاریتْای ذسهات ّشیٌِ  

 1399پیطٌْازی سال  1398سال ضــزح هحاسثــِ رزیف

 800.000 700.000 تطهین حلبضی هؼبثط اغلی )آسلبلت ( ّط هتط طَل 1

 300.000 250.000 تطهین حلبضی هؼبثط اغلی )ذبکی ( ّط هتط طَل 2

 700.000 600.000 هؼبثط كطػی )آسلبلت ( ّط هتط طَلتطهین حلبضی  3

 250.000 200.000 تطهین حلبضی هؼبثط كطػی )ذبکی ( ّط هتط طَل 4

 650.000 500.000 ظیطسبظی ٍ آسلبلت پیبزُ ضٍّبی سطح ضْط  ّط هتططَل 5

 650.000 500.000 ( طَل)ظیطسبظی ٍهَظائیک كطش پیبزُ ضٍّبی سطح ضْط  6

7 
حلبضی ذبکی جْت ضجکِ گعاضی ) گبظ ٍ آة  ٍ ...( هتط طَل زض حطین ٍ 

 هحسٍزُ ضْط 
200.000 250.000 

8 
) گبظ ٍ آة  ٍ ...( هتط طَل زض حطین حلبضی آسلبلت جْت ضجکِ گعاضی 

 ٍ هحسٍزُ ضْط
500.000 600.000 

 . یافت ذَاّس افشایص ًسثت ّواى تِ ًیش آسفالت ذسهات تْای لیوت سال طَل زر آسفالت ٍ لیز ًزخ افشایص غَرت زر-1 تثػزُ  : تَضیحات

 . گززز هی هحاسثِ هزتغ هتز تزاساس ٍهؼاتز طَل هتز تزاساس ّا تزاًطِ -2 تثػزُ                   

 . گززز هی اضافِ ضسى تیطتز غَرت زر وِ ضسُ گزفتِ ًظز زر هتز ساًتی 50 ػزؼ تا طَل هتز  6تا1 رزیف ّا تزاًطِ-3 تثػزُ                   
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   19تؼزفِ ضوارُ 

 (ضطکت ّبی حلبضازاضات ذسهبت ضسبى ٍ )ّعیٌِ ثْبی ذسهبت آسلبلت هؼبثط

 بهای خدمات شهرداری کهریزسنگ 91شرح محاسبه تعرفه شماره    

 هی ثبضس. 1392ل هجٌبی اذص ثْبی هجبًی اذص ثْبی ذسهبت آسلبلت هؼبثط اظ زستگبُ ّب ٍ ضطکت ّبی حلبضی ثطاثط كْطست ثْبی تطهین ٍ ثبظسبظی ًَاض حلبضی سب

 توضیحات :

%ّعیٌِ آسلبلت توبم ضسُ ثِ اظای ّط هتط هطثغ اذص ضَز)ثٌب ثِ هؼطكی ضْطزاضی ٍ تطریع ٍ 50ثِ ّط ضکل ٍ ضكغ ذسبضت زض غَضت آسیت ضسیسى ثِ آسلبلت -1

 تبییس ٍاحس ػوطاًی ضْطزاضی(

سیطیت ٍ ثطًبهِ هؼبًٍت هحتطم سبظهبى ه12/2/84هَضخ64532/513/5ّعیٌِ آسلبلت ضکبكی ضطکتْب ٍ زستگب ُ ّبی حلبضی ثب ضػبیت هلبز زستَض الؼول ضوبضُ -2

ثطاثط هقطضات قبثل ٍغَل ذَاّس ثَز.ثطای ضطکتْبی  1392ضیعی کطَض ثِ اًضوبم یک ًسرِ كْطست ثْبی پبیِ تطهین ٍ ثبظسبظی ًَاض حلبضی ز ض هؼبثط ضْطی سبل 

 لعاهی است.حلبضی ضػبیت زستَض الؼول ًحَُ ّوبٌّگی ٍغسٍض هجَظ حلبضی هػَة کویسیَى ّوبٌّگی اهَض اجطائی ضْطّبی کطَض ا

جت ثِ جوغ کلیِ ػولیبت ذبکطیعی ،جوغ آٍضی ذبک ،ٍ هػبلح هبظاز ثِ ػْسُ زستگبُ حلبضی هی ثبضس ٍ زض غَضت تؼلل زستگبُ هصکَض ضْطزاضی هجبظ است ًس-3

 ٍُ ثط ّعیٌِ ّبی ترطیت ٍ هطهت اذص ًوبیس.%(اظ زستگبُ حلبضی ػال15آٍضی اقسام ٍ سبیط هَاضز ذبکطیعی ؿطقبة اقسام ٍ ّعیٌِ هطثَطِ ضا ثب اكعایص پبًعزُ زضغس )

سُ پیوبًکبض ضْطزاضی زض ذػَظ حلبضی هسیطّبی کق سبظی ضسُ هَظائیک ٍ ثتي ٍ ؿیطُ ّیچگًَِ هسئَلیتی ًساضز ٍ اًجبم ػولیبت ایٌگًَِ هَاضز ضأسبًثِ ػْ-4

 هطثَطِ هی ثبضس.

ثبضس هَظق ذَاّس ثَز ضوبًت ًبهِ هؼتجط ثبًکی یب سلتِ ثِ هجلؾ کل ّعیٌِ ّبی هطهت ثِ  چٌبًچِ زستگبُ حلبضی ضأسبًقػس اًجبم ػولیبت لکِ گیطی ضا زاضتِ-5

 (پس اظ تحَیل هَقت زض اذتیبض ضْطزاضی قطاض زّس.24هست ثیست ٍ چْبض هبُ)

 ضػبیت زستَضالؼول حلبضی زض کلیِ هَاضز ثطای زستگبُ ّبی حلبضی العاهی ذَاّس ثَز.-6

 ذبکْبی حلبضی زض الیِ ّبی هجبظ ثِ ػْسُ ضْطزاضی ذَاّس ثَز. ًظبضت ثط ػولیبت ؿطقبة کطزى-7

 سبًتیوتط ّن پَضبًی اظ ّط ططف هحبسجِ ٍ هالک ػول قطاض هی گیطز. 15ػطؼ ًَاض حلبضی ثِ اضبكِ -8

 هی یبثس. زض غَضت اكعایص ًطخ قیط ٍ اسلبلت ٍ هػبلح ظیط سبظی زض طَل سبل قیوت ثْبی ذسهبت آسلبلت ًیع ثِ ّوبى ًسجت اكعایص-9

 %اكعایص ًسجت ثِ اضقبم هٌسضج زض هبزُ یک اقسام ذَاّس ضس.20زض غَضتیکِ زستگبُ حلبضثِ غَضت هتط هطثغ تقبضبی غسٍض هجَظ حلبضی ًوبیس ثب -10

 .زر غَرت ارسال فْزست تْای جسیس تِ ضْززاری،تْاء ذسهات طثك فْزست تْاء هحاسثِ  ذَاّس ضس :توضیحات
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 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   20تؼزفِ ضوارُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػَارؼ وسة ٍپیطِ تاًىْای زٍلتی ٍذػَغی ، غٌسٍق ّای لزؼ الحسٌِ ، هَسسات هالی ٍاػتثاری 

1399پیطٌْازی  1398تؼزفِ سال   ػَارؼضزح  رزیف  ًَع تاًه   

  1 تاًىْای زٍلتی)هلی ، غازرات، وطاٍرسی، تجارت، سپِ ٍ...(     000/300/2     000/300/2

 

 یتاًىْا یطِ: وسة ٍپػَارؼ

، غٌسٍق  یٍذػَغ یزٍلت

لزؼ الحسٌِ ، هَسسات  یّا

یٍاػتثار یهال  

 
 

 2 هَسسات هالی ٍاػتثاری     000/800/1     000/800/1

 3 غٌسٍق ّای لزؼ الحسٌِ     000/400/1     000/400/1

ٍجسا اس تاًه(زستگاُ ذَز پززاس ) ػاتزتاًه هٌفه      000/300/2     000/300/2  4 

لاتل ٍغَل است     000/500: زر غَرتی وِ ّزیه اس هَسسات زر ذیاتاًْای فزػی لزار گزفتِ تاضٌس تؼزفِ تا ػٌَاى زرجِ زٍ ٍوسز هثلغ 1تثػزُ  

زر سطح ضْز ، تِ اسای  : تا تَجِ تِ تَلیس پسواًس، تزافیه ٍپارن ذَزرٍ زر هحسٍزُ ًػة ٍسایز ػَارؼ ًاضی اس استمزار ذَز پززاس 4تَضیح تٌس 

 ّززستگاُ ذَز پززاس هٌفه اس تاًه وِ زر هؼاتز ػوَهی زستزسی زارًس لاتل ٍغَل است
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   21تؼزفِ ضوارُ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ػَارؼ:سالیاًِ هَتَر سیىلت 

1399پیطٌْازی سال  1398تؼزفِ سال   ػَارؼ ضزح رزیف ًَع هَتَرسیىلت   

سی سی یه سیلٌسر 125هَتَر سیىلت تا      000/75     000/75  1  

 

 

ػَارؼ سالیاًِ 

 اًَاع هَتَر سیىلت

 
 

سی سی یه  125هَتَر سیىلت تیطتز اس     000/100     000/100

 سیلٌسر 

2 

 3 سایز هَتَر سیىلتْا تازٍ سیلٌسر     000/150     000/150

هَتَرسیىلتْای هساتمِ ای ٍغیزُ تا چْار      000/200     000/200

 سیلٌسر

4 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار وْزیشسٌگ

 هحسي لاسوی

 وْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 وْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   22تؼزفِ ضوارُ 

 

 

 

 

 

 
 

ػوَهی ٍضَارع هؼاتز زر.. ٍ ٍتجاری هسىًَی اهاوي آتْای رٍاى ضسى جاری ذسارتتْای ذسهات:   

1399پیطٌْازی سال   رزیف ضزح ذسهات  1398سال  

     000/500هطحلِ اٍل: 

     000/000/1هطحلِ زٍم: 

000/600/1هطحلِ سَم:  

     000/500هطحلِ اٍل: 

     000/000/1هطحلِ زٍم: 

000/600/1هطحلِ سَم:  

 1 ..ٍ یٍتجبض یهسکًَ اهبکي یآثْب ضٍاى ضسى یجبض ذسبضت

 ٍاحس گشارش اساس تز ٍحمَلی حمیمی اضراظ وِ غَرتی زر ضْزی ٍهثلواى ػوَهی تْساضت حفظ ٍّوچٌیي ضْززاریْا لاًَى 55 هازُ 20 تٌس اػوال راستای زر: تَضیح

 اس پیگیزی ضوي ضْززاری ًوایٌس ػوَهی ٍضَارع هؼاتز ذَزیِ هله آب رٍاى ًوَزى جاری تِ ،السام ساذتواًی وارضٌاساى تاسزیس ٍّوچٌیي ضْز ذسهات یا ٍاجزائیات تاسرسی

  . ًوایس هی السام هترلف اس فَق جزیوِ ٍاذذ آب رٍاى هجاری هسسٍزًوَزى تِ ًسثت...(ٍ اًتظاهی ًیزٍی زازگستزی، ٍزرهاى، تْساضت ضیىِ)لاًًَی هزاجغ طزیك


