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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   1تؼزكِ ضوارُ 

 1401پیطٌْازی سال  1400سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

   تزرسی ًوطِ ّا تِ اساء ّز سوق تْای ذسهات ًارضٌاسی ٍ  1

 450.000 350.000 ثبؿْبی کطبٍضظی ثسٍى اػیبًی 1-1

 780.000 600.000 ثبؽ ثب اػیبًی 2-1

 450.000 350.000 تجبضی ّط ٍاحس 3-1

 400.000 300.000 هسکًَی ّط ٍاحس 4-1

 780.000 600.000 اًجبض -کبضگبّی 5-1

 1.700.000 1.300.000 کبضذبًِ 6-1

 650.000 500.000 ...،آهَظضی ، كطٌّگی ٍ  ازاضی 7-1

 650.000 500.000 ...ٍهطؿساضی ٍگلربًِ ٍزاهساضی  8-1

 400.000 300.000 ذسهبت ّط جلس ضٌبسٌبهِ سبذتوبى  یثْب 2

 400.000 300.000 ثطضسی ًقطِ هسکًَی ٍ تجبضی 1-2

 1.300.000 1.000.000 ثطضسی ًقطِ کبضگبُ  2-2

 900.000 700.000 ثطضسی ًقطِ زاهساضی ،گلربًِ ، هطؿساضی 3-2
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

  

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری  2تؼزكِ ضوارُ 
 

 

  آتص ًطاًی                                                                                                  تْای ذسهات

 1401سال پیطٌْازی  1400سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

 ضیبل  600.000 ضیبل  450.000  اظای ّط ٍاحسهسکًَی ثِ  1

 ضیبل720.000 ضیبل 550.000  تجبضی ثِ اظای ّط ٍاحس 2

 ضیبل1000.000 ضیبل 750.000 اًجبض ثِ اظای ّط ٍاحس  –کبضگبّی  3

 ضیبل720.000 ضیبل 550.000 ثِ اظای ّط ٍاحس  ، آهَظضی ، كطٌّگی ،ثْساضتی زضهبًی ٍ... ازاضی 4

 ضیبل980.000 ضیبل 750.000 کبضذبًجبت  5

 ضیبل 980.000 ضیبل 750.000 ثبؽ ٍیال )استطاحتگبُ ( ثِ اظای ّط ٍاحس 6

 ضیبل980.000 ضیبل 750.000 زاهساضی ٍ ؿیطُ 7

   . گززز هی یاكت زر كَم هثالؾ تز اضاكِ ریال 000/600 هثلؾ تیطتز ّزطثوِ اساء تِ: تَضیحات 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

  

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری  3تؼزكِ ضوارُ 

                                        ّشیٌِ  پاسد استؼالم                                                                                                          

 1401پیطٌْازی سال  1400سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

 450.000 350.000 هسکًَی 1

 580.000 450.000 تجبضی 2

 900.000 700.000 زاهساضی -اًجبض –کبضگبّی  3

 780.000 600.000 ازاضی 4

 900.000 700.000 ثبؿبت ٍ ٍیالّب اضسبل ًبهِ ثِ آة ،ثطم،گبظ،هربثطات 5

 1.300.000 1.000.000 گَاّی ػسم ذالف زضذَاست هلبغب حسبة ٍ-ثبًک-ثبؿبت ٍ ٍیالّب اضسبل ًبهِ  زكتط ذبًِ 6

 UTM  450.000 580.000جَاة استؼالم هرتػبت  7

 580.000 450.000 (ٍضغ هَجَز)ًقطِ جبًوبئی هحل هلک  8

 1.230.000 950.000 پبسد استؼالم اضسبل تػبٍیط زٍضثیي ّبی سطح ضْط  9

 720.000 550.000 كطٍش اسٌبز هعایسُ ٍ هٌبقػِ  10
هی ، راُ ٍ ضْزساسی ،هْاز ًطاٍرسی ٍ هَارز كَم زر ذػَظ پاسد تِ استؼالم ازارات آب ٍ كاضالب ، گاس ، تزم ، هراتزات ، ازارُ ثثت اسٌاز ، تاًٌْا ، تٌیاز هسٌي اًوالب اسال:تَضیحات 

  .سایز ًْازّا ٍ ازارات زٍلتی تِ استثٌا اكزاز تحت پَضص ًویتِ اهساز ٍ تْشیستی هاتل ٍغَل ذَاّس تَز
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   4تؼزكِ ضوارُ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسد استؼالم ٍ .... –آراء ًویسیَى هازُ غس -گَاّی تْزُ تززاری –غسٍر پزٍاًِ ساذتواى یا ػسم ذالف تْای ذسهات 

  

 1401سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

  

 A  4تِ اسای ّز هتز هزتغ ػزغِ تا ًارتزی هسًٌَی   1

2 
تِ اسای ّز هتز هزتغ ػزغِ تا ًارتزی غٌؼتی ٍ ًارگاّی 

 ٍ اًثار ٍ  زاهساری   

 A  10 هتز هزتغ     2000تا سوق 

 A  8 هتز هزتغ     3000تا سوق 

 A  6 هتز هزتغ تِ تاال    5000تا سوق 

 A  17 گززضگزی      –تاالر  –تِ اسای ّز هتز هزتغ ػزغِ تا ًارتزی  تجاری  3

4 
 

 A  25 تاؽ ٍیال   –پشضٌی  –تْساضتی  –آهَسضی  –تِ اسای ّز هتز هزتغ ػزغِ تا ًارتزی  ازاری 

    Aهی تاضس. 1401رسش هحاسثاتی  سال ا 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   5تؼزكِ ضوارُ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 ّشیٌِ ارسال پزًٍسُ تِ ًویسیَى 

 1401پیطٌْازی سال  1400سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

 400.000 300.000 کویسیَى ثسٍی 1

 400.000 300.000 10کویسیَى تجػطُ  2

 585.000 450.000 77کویسیَى هبزُ 3

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

 (ٍ .... کبضذبًجبتٍکبضگبّْب،

1.000.000 1.300.000 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری  6تؼزكِ ضوارُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

  

ارسش سزهللی ساذتواًْای  ضزح هحاسثِ رزیق

 تجاری ٍ ًارگاّی 

 1401پیطٌْازی سال  1400سال 

1 
 A205 A300 تجبضی

2 
 A185 A250 کبضگبّی ٍغٌؼتی

 1401ارسش هحاسثاتی سال    Aضزیة  :تَضیحات
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 تْای ذسهات ضْززاری ًْزیشسٌگ 7تؼزكِ ضوارُ 

                                                                        سالیاًِهوغ آٍری ستالِ                 تْای ذسهات

 1401سال  1400سال  ضــزح  رزیق

1 
 اًجبض -کبضگبّی

 ضیبل 1.000.000هتط هطثغ :  200کبضگبّی ثب ظیطثٌبی ظیط 

 ضیبل 1.500.000هتط هطثغ  200کبضگبّی ثب ظیطثٌبی ثبالی 

 ضیبل 1.200.000هتط هطثغ :  200کبضگبّی ثب ظیطثٌبی ظیط 

 ضیبل 1.800.000هتط هطثغ  200کبضگبّی ثب ظیطثٌبی ثبالی 

 ضیبل1.800.000 ضیبل 1.500.000 (سبلیبًِ)ازاضات  2

 باغات  3

 2.500.000 2.000.000 ٍ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 

 ضیبل 450.000 ضیبل400.000 هسکًَی 6

 ضیبل 650.000ظثبلِ:  پر ضیبل550.000کن ظثبلِ   ضیبل600.000ظثبلِ:  پط ضیبل500.000کن ظثبلِ:  تجبضی 7

 هحبسجِ ضَز . 2/1زض ٍاحسّبی هسکًَی کِ ثِ غَضت ًیوِ توبم ٍ یبزض حس احساث سقق هی ثبضس ثْبی ذسهبت 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   8تؼزكِ ضوارُ 

 

 

  

 تْای ذسهات استلازُ اس ذسهات ػوَهی 

 1401پیطٌْازی سال  1400سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

 A 3  *S - ذسهبت ػوَهی ثطای هسکًَی  1

 A 01 *S - ذسهبت ػوَهی ثطای تجبضی  2

 A 4  *S  ذسهبت ػوَهی ثطای ثبؿبت ٍ کبضگبّی ٍ سبیط 3

 پایاى ًار ،تسَیِ حساب ٍ ػسم ذالف زر ّز سهاى هاتل ٍغَل هی تاضس.زریاكت ایي ًس ٌّگام غسٍر  :تَضیحات 

S ِهتزاص ػزغ ; 

A  1401; ارسش هحاسثاتی 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   9تؼزكِ ضوارُ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 پاًساسی یي سزٍیس ترلیِ آالیٌسُ هحیط سیست

 1401پیطٌْازی سال  1400سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

 ضیبل3.300.000 ضیبل2500.000 اظای ّط سطٍیس )کبهیَى کوپطسی تک( ٍاحس غٌلی ثِ 1

 ضیبل 2.000.000 ضیبل 1500.000 ٍاحس غٌلی ثِ اظای ّط سطٍیس تطاکتَض 2

سی تزای پاًساسی هحل ترلیِ آالیٌسُ ّای هحیط سیست تؼْسُ ترلیِ ًٌٌسُ هی تاضس ٍزر غَرتیٌِ ًارضٌاس اهَر ضْز  ضْززاری تطریع زّس اهٌاى پاًسا :تَضیحات 

هؼزكی ذَاّس تِ سیستن هضایی تِ هثلؾ كَم اضاكِ ذَاّس ضس. ّوچٌیي ٍاحس غٌؼتی هترلق  ٍ حاهل آالیٌسُ  ریال4.500.000الی  3.500.000هثلؾ ترلیِ ًٌٌسُ ًوی تاضس 

 ضس
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   10تؼزكِ ضوارُ 

 

 

 

  

          تْای ذسهات اهارُ كؼالیت زر تاسار رٍس                                                                                         

 1401پیطٌْازی سال  1400سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

 (سبلیبًِ)ٍضٍزی  1
 ضیبل     800.000 ضیبل     600.000

 .تاتت زستلزٍضاى زریاكت گززز ریال 130.000ریال تاتت كزٍضٌسگاًی ًِ  تا ذَزرٍ ٍارز هی ضًَس ٍ هثلؾ  200.000تِ اسای ّز ّلتِ حضَر زر پٌجطٌثِ تاسار هثلؾ :تَضیحات
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری  11تؼزكِ ضوارُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 احساث پل سَارُ رٍ ٍ ًلز رٍ  ) تز اساس ّز هتز هزتغ (

 1401پیطٌْازی سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

 هسکًَی  سَاضُ ضٍ  احساث پل 1
 ضیبل5.000.000

 احساث پل سَاضُ ضٍ  تجبضی 2
 ضیبل 7.000.000

 احساث پل ًلط ضٍ  هسکًَی 3
 ضیبل 5.000.000

 احساث پل ًلط ضٍ تجبضی 4
 ضیبل 7.000.000
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   12 تؼزكِ ضوارُ

 

 تَضیحات :                

 زرغس تؼزكِ كَم اذذ گززز. 50سال ّای گذضتِ هی تاضٌس ، تزای ساذتواى ّایی ًِ زارای هلاغا حساب یا پایاى ًار اس  -1

                                    تْای ذسهات كَم  زر سهاى غسٍر پزٍاًِ ساذتواى ٍ یا پایاى ًار ٍ ػسم ذالف ٍ پاسد استؼالم هاتل ٍغَل هی تاضس   -2

 (تِ هشء اكزاز تحت پَضص ًویتِ اهساز اهام  )رُ( ٍ تْشیستی )  حس كاغل ّز چْار سال هاتل ٍغَل هی تاضس . تْیٌِ ساسی هؼاتزتْای ذسهات  -3

 هی تاضس. 1401ارسش هحاسثاتی  سال   Aػسز  -4

 تْای ذسهات كَم تِ تطریع ضْززار هاتل ًاّص هی تاضس. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

   تْیٌِ ساسی هؼاتز آسلالت ٍ ذاًی ) تِ اساءتْای ذسهات 

 
  هتزاص ػزؼ گذر زر ػزؼ پالى (    

 ضــزح هحاسثــِ رزیق

 

 1401پیطٌْازی سال 

 ضیبل   660.000 هتط ػطؼ  8آهبزُ سبظی هؼبثط كطػی تب  1

 ضیبل   900.000 هتط ػطؼ 12تب  8آهبزُ سبظی هؼبثط كطػی اظ   2

 ضیبل1.100.000 هتط ػطؼ ثِ ثبال  12آهبزُ سبظی هؼبثط كطػی  اظ  3
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری  13تؼزكِ ضوارُ 

 

         

 

 

 

 ًلي ٍ زكي ٍهثز اهَات زر آراهستاى 

 1401پیطٌْازی سال  1400سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

 ریال  0001110111 ریال  0001110111 برای متوفی بومی ساکه شهر  1

 ریال 01101110111 ریال 0101110111 برای متوفی بومی غیر ساکه  2

 ریال 00101110111 ریال 01101110111 برای متوفی غیر بومی غیر ساکه  3

 ریال 01101110111 ریال 01101110111 برای متوفی اتباع خارجه  4

 ریال 01101110111 ریال 01101110111 سال 0برای متوفی غیر بومی با سکووت زیر  5

 ریال 01101110111 ریال 0101110111 سال 0برای متوفی غیر بومی  با سکووت باالی   6

 ریال 0001110111 - متوفی بومی ساکه شهرقبر دو طبقه جهت  7

 - - محاسبه می گردد 0  دومشمول می شودرصد  همان  ردیفی که 01قبر دو طبقه جهت سایرمتوفی  8

 ریال 001110111 - استفاده از سردخاوه برای هر وفر متوفی به ازاء هر شب  9

 :توضیحات 

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

 قبر دو طبقه شامل اتباع ومی گردد0 -

 .می باشد ریال 001110111مبلغ ( هفته، چهلم، سال)استفاده از ساله جهت مراسمات  -
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   14تؼزكِ ضوارُ 

 

 

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

1401 سال پیطٌْازی   

 

1400 سال  

 

 ًام زستگاُ

 

 رزیق

  

ضیبل ّط سطٍیس1.000.000 ضیبل ّط سطٍیس 800.000   1 کبهیَى کوپطس ًیسبى 

ضیبل ّط سطٍیس 2.600.000 ضیبل ّط سطٍیس 2.000.000   2 1828کبهیَى کوپطس ثٌع آتگَ 

ضیبل سبػتی 3.500.000 ضیبل سبػتی 2.500.000   90L 3لَزض  

ضیبل سبػتی2.000.000 ضیبل سبػتی 1.500.000   4 کتَض ثیل زاض تک زیلطاًسیل1تط 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

                  

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   15تؼزكِ ضوارُ 
 

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

 

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

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

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

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

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

A5×هتط هطثغ( هتطاغ ثط هلک×)هبُ( ثِ ضٍظ هست ظهبى تػطف( 

 

 هی تاضس. 1401تز اساس ارسش هحاسثاتی سال   Aتَضیحات :

 رٍس هحاسثِ هی گززز. 30هست سهاى تػزف ،  تز اساس حساهل 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری    16تؼزكِ ضوارُ 
  ًگْساری لَاسم هوغ اٍری ضسُ هزیوِ 

 1401سال پیطٌْازی  1400سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

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

ضیبل ٍضٍزی ( ٍ ثِ اظاء ّط 1.500.000) 

 ضیبل  100.000ضٍظ ًگْساضی 

ٍضٍزی ( ٍ ثِ اظاء ّط ضٍظ  ضیبل 2.000.000) 

 ضیبل  150.000ًگْساضی 

2 

 جوغ آٍضی هػبلح سبذتوبًی 

 ثِ اظاء ّط کیسِ سیوبى 
 ضیبل ٍ ثِ اظائ ّط ضٍظ 100.000ثِ اظاء ّط کیسِ  -

 ضیبل 50.000 ًگْساضی

 ثِ اظاء ّط ػسز ثلَک 
ضیبل ٍ ثِ اظائ ّط  10.000ثِ اظاء ّطػسز ثلَک   -

 ضیبل 5.000ضٍظ ًگْساضی 

 ضیبل  2.000.000ّط سطٍیس  - ّعیٌِ کطایِ ًیسبى ثبثت حول هػبلح ٍ لَاظم جوغ اٍضی ضسُ  3

 ضیبل  1.500.000 - زستوعز ّط کبضگط ثبثت جوغ آٍضی هػبلح ٍ سبیط هلعٍهبت 4

 ؿیط هکبًیکی یب الکتطیکی سجک–تجْیعات هکبًیکی 5
ّط  یٍ ثِ اظا(یٍضٍزضیبل 2.500.000)

 ضیبل100.000 یضٍظ ًگْساض

ّط ضٍظ  یٍ ثِ اظا(یٍضٍزضیبل 3.000.000)

 ضیبل150.000 یًگْساض

 ٍ اقالم ثطقی ٍ هکبًیکی سجک-پوپ کَچک-سٌگ هیٌی 6
ّط  یٍ ثِ اظا(یضیبل ٍضٍز1.500.000)

 ضیبل100.000 یضٍظ ًگْساض

ّط ضٍظ  یٍ ثِ اظا(یضیبل ٍضٍز2.000.000)

 ضیبل150.000 یًگْساض

 هکبًیکی یب الکتطیکی سٌگیي کبهیَى هیکسط پوپ ثتي ٍ ؿیطُ ؿیط–تجْیعات هکبًیکی 7
ّط  یٍ ثِ اظا(یٍضٍزضیبل 33.000.000)

 ضیبل200.000 یضٍظ ًگْساض

ّط ضٍظ  یٍ ثِ اظا(یٍضٍزضیبل 35.000.000)

 ضیبل300.000 یًگْساض

 لیتط2000ّط ًَع هرعى تب ظطكیت  8
ّط  یٍ ثِ اظا(یضیبل ٍضٍز1.500.000)

 ضیبل 200.000ی ضٍظ ًگْساض

ّط ضٍظ  یٍ ثِ اظا(یضیبل ٍضٍز2.000.000)

 ضیبل 250.000ی ًگْساض

 ّط ًَع زضة پٌجطُ اظ ّط جٌس 9

ٍ  یٍضٍز ضیبل5.500.000زضة ثعضگ )

( ضیبل200.000 یّط ضٍظ ًگْساض یثِ اظا

ٍ  یٍضٍز ضیبل3.000.000زضة کَچک )

 (ضیبل100.000 یّط ضٍظ ًگْساض یثِ اظا

 یٍ ثِ اظا یٍضٍز ضیبل7.000.000زضة ثعضگ )

زضة کَچک ( )ضیبل300.000 یّط ضٍظ ًگْساض

ّط ضٍظ  یٍ ثِ اظا یٍضٍز ضیبل4.000.000

 (ضیبل150.000 یًگْساض

 قطاض هی زٌّس هحل هوٌَػِکسجِ ای کِ زض تجلیـبتی تبثلَ ّبی  10
 ٍ ثِ اظای ّط ضٍظ200.000ثِ اظاء ّط تبثلَ  -

 ضیبل  50.000  ًگْساضی

 اذص ذَاّس ضس ٍ ٍاحس ذسهبت ضْط تبثلَّبی تجلیـبتی ٍ..... پس اظ اػالم ذسبضات هکتَة ٍاحس ػوطاى–پل -کبًیَ-جطیوِ ذسبضات ٍاضزُ ثط اهَال ػوَهی  )ترطیت جسٍل 11
 .ثؼْسُ ضْطزاضی ًوی ثبضس جوغ آٍضی ضسُ تـییطات ٍ ذسبضات ٍاضزُ ثِ اجٌبس ( :  1)تَضیحبت

 .ی اػالم ذَاّس ضس ٌبست ثب ضزیق ّبی كَم الصکط جطیوِ اٍاحس اجطائیبت جوغ آٍضی ضَز ثط اسبس گعاضش هکتَة هؼبًٍت ذسهبت ضْطی هت ّط هَضز زیگط ی تَسط(  2

 .ظهبى ًگْساضی اهَال زض اًجبض حساکثط ضص هبُ اظ تبضید اذطبض کتجی هی ثبضس  ( 3
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   17 تؼزكِ ضوارُ

 
 

 

 

 

  

)تِ ریال ( ذسهات:ػثَر هاضیي آالت سٌگیيتْای    

1401پیطٌْازی سال  1400سال    رزیق ضزح ذسهات 

 1 ذَزضٍ تطاكیکی ثب ثبض 6.000.000 7.800.000

 2 ذَزضٍ تطاكیکی ثسٍى ثبض 5.000.000 6.500.000

 3 کبهیَى زُ چطخ کوپطس ٍ هطبثِ 2.500.000 3.200.000

 4 اظ زُ چطخ )تطلیط(کبهیَى ثیص  3.000.000 4.000.000

ایسَظٍ ٍ... -کبهیًَت )ذبٍض 1.500.000 2.000.000  5 

1.300.000 

 

1.000.000 

 

 6 ٍضٍز هبضیي ّبی سجک ثِ پیبزُ ضٍ ّب
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   18 تؼزكِ ضوارُ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ّشیٌِ هزاین تثلیـات زر هحل هوٌَػِ                                                                              

 1401پیطٌْازی سال  1400سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

 580.000 450.000 )پَستط ٍ کبؿص ٍ ...( جطیوِ تب یک هتط هطثغ 1

 900.000 700.000 ثِ اظای ّط هتط هطثغٍ کبؿص ٍ ...( )پَستطاظ یک هتط هطثغ ثیطتطجطیوِ  2

 1.700.000 1.300.000 ( زست ًَضتِ ٍ زیَاض ًَیسی) جطیوِ تب یک هتط هطثغ 3

 2.200.000 1.700.000 ثِ اظای ّط هتط هطثغ(زست ًَضتِ ٍ زیَاض ًَیسی )یک هتط هطثغثیطتط اظ جطیوِ  4

 2.200.000 1.700.000 ...ایستگبُ اتَثَس ، تبثلَّبی كطٌّگ ضْطًٍسی ٍ)جطیوِ تجلیـبت ثط ضٍی الوبى ضْطی  5

 .هثالؾ كَم كوط تِ ػٌَاى هزیوِ هی تاضس ّشیٌِ پاًساسی هحل تِ ػْسُ كززیا ضزًت هزتَطِ هی تاضس -1:تَضیحات 

                  . گززز هحَ رسس هی ضْز ذسهات ٍاحس تائیس تِ ًِ  هٌاسة طزح ٍ  ٍتارًگ اػالهی ضَاتط طثن تایس هوٌَػِ هحل زر تثلیـات -3              

 ریال هی تاضس ٍ هزیوِ تزای ّز هتزاص تز اساس هسٍل كَم هحاسثِ هی گززز. 1.300.000هزیوِ تزای ّز ًَع تثلیـات زر هحل هوٌَػِ هثلؾ -2                   
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری    19 تؼزكِ ضوارُ

 ة آگْی تجاری ٍ تثلیـات هحیطی تْای ذسهات   ًػ

 1401پیطٌْازی سال  1400سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

 260.000 200.000 ضٍظ( 15ًػت ثٌطتجلیـبتی اكقی یب قبئن  ّط هتط هطثغ )ثبثت 1

 520.000 400.000 ضٍظ(   15)هیساى ٍالیت( ّط ٍجِ ّط هتطهطثغ )ثبثت 5/2*3ًػت ثٌط تجلیـبتی زض تبثلَ ثبثت  2

 455.000 350.000 ضٍظ(   15)كطػی(  ّط ٍجِ ّط هتطهطثغ )ثبثت 5/2*3ًػت ثٌط تجلیـبتی زض تبثلَّبی ثبثت  3

 780.000 600.000 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 ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 

 

 

 

  
 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری  20تؼزكِ ضوارُ 

  هؼاتز)ؿیز اس زستگاُ حلاری(                                                                   حلاریتْای ذسهات ّشیٌِ  

 1401پیطٌْازی سال  1400سال  ضــزح هحاسثــِ رزیق

 2.000.000 1.500.000 تطهین حلبضی ذیبثبى ّبی اغلی )آسلبلت ( ّط هتط طَل 1

 850.000 650.000 هتط طَل تطهین حلبضی ذیبثبى ّبی اغلی )ذبکی ( ّط 2

 1.800.000 1.200.000 تطهین حلبضی هؼبثط )آسلبلت ( ّط هتط طَل 3

 600.000 450.000 تطهین حلبضی هؼبثط  )ذبکی ( ّط هتط طَل 4

 1.500.000 850.000 ظیطسبظی ٍ آسلبلت پیبزُ ضٍّبی سطح ضْط  ّط هتططَل 5

 1.500.000 850.000 ( طَل)ظیطسبظی ٍهَظائیک كطش پیبزُ ضٍّبی سطح ضْط  6

 . یاكت ذَاّس اكشایص ًسثت ّواى تِ ًیش آسلالت ذسهات تْای هیوت سال طَل زر آسلالت ٍ هیز ًزخ اكشایص غَرت زر-1 تثػزُ  : تَضیحات

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

 . گززز هی اضاكِ ضسى تیطتز غَرت زر ًِ ضسُ گزكتِ ًظز زر هتز ساًتی 50 ػزؼ تا طَل هتز  4تا  1 رزیق ّا تزاًطِ-3 تثػزُ                   
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   21تؼزكِ ضوارُ 

 (ازاضات ذسهبت ضسبى ٍ ضطکت ّبی حلبض)ّعیٌِ ثْبی ذسهبت آسلبلت هؼبثط

 بهای خدمات شهرداری کهریزسنگ 12شرح محاسبه تعرفه شماره    

 هی ثبضس. 1401ل 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 ٍ 50ذسبضت زض غَضت آسیت ضسیسى ثِ آسلبلت ثِ ّط ضکل ٍ ضكغ -1

 تبییس ٍاحس ػوطاًی ضْطزاضی(

هؼبًٍت هحتطم سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ 12/2/84هَضخ64532/513/5ّعیٌِ آسلبلت ضکبكی ضطکتْب ٍ زستگب ُ ّبی حلبضی ثب ضػبیت هلبز زستَض الؼول ضوبضُ -2

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

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

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

 ترطیت ٍ هطهت اذص ًوبیس.%(اظ زستگبُ حلبضی ػالٍُ ثط ّعیٌِ ّبی 15آٍضی 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.

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

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

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

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

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

 .زر غَرت ارسال كْزست تْای هسیس تِ ضْززاری،تْاء ذسهات طثن كْزست تْاء هحاسثِ  ذَاّس ضس :توضیحات

 

 

 
 



22 

 

 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   22تؼزكِ ضوارُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ػَارؼ ًسة ٍپیطِ تاًٌْای زٍلتی ٍذػَغی ، غٌسٍم ّای هزؼ الحسٌِ ، هَسسات هالی ٍاػتثاری 

1401پیطٌْازی  1400 سال  ػَارؼضزح  رزیق  ًَع تاًي   

  1 تاًٌْای زٍلتی)هلی ، غازرات، ًطاٍرسی، تجارت، سپِ ٍ...(     000/500/2 3.250.000

 

 یتاًٌْا یطٍِپ : ًسةػَارؼ

، غٌسٍم  یٍذػَغ یزٍلت

هزؼ الحسٌِ ، هَسسات  یّا

یٍاػتثار یهال  

 
 

 2 هَسسات هالی ٍاػتثاری     000/000/2 2.600.000

 3 غٌسٍم ّای هزؼ الحسٌِ     000/500/1 1.900.000

 4 زستگاُ ذَز پززاس ) ػاتزتاًي هٌلي ٍهسا اس تاًي(     000/500/2 -

هاتل ٍغَل است     000/500: زر غَرتی ًِ ّزیي اس هَسسات زر ذیاتاًْای كزػی هزار گزكتِ تاضٌس تؼزكِ تا ػٌَاى زرهِ زٍ ًٍسز هثلؾ 1تثػزُ  

: تا تَهِ تِ تَلیس پسواًس، تزاكیي ٍپارى ذَزرٍ زر هحسٍزُ ًػة ٍسایز ػَارؼ ًاضی اس استوزار ذَز پززاس زر سطح ضْز ، تِ اسای  4تَضیح تٌس 

زستگاُ ذَز پززاس هٌلي اس تاًي ًِ زر هؼاتز ػوَهی زستزسی زارًس هاتل ٍغَل استّز  
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   23تؼزكِ ضوارُ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 ػَارؼ:سالیاًِ هَتَر سیٌلت 

1401پیطٌْازی سال  1400سال    ػَارؼ ضزح رزیق ًَع هَتَرسیٌلت   

سی سی یي سیلٌسر 125سیٌلت تا هَتَر      000/80 110.000  1  

 

 

ػَارؼ سالیاًِ 

 اًَاع هَتَر سیٌلت

 
 

سی سی یي  125هَتَر سیٌلت تیطتز اس     000/150 200.000

 سیلٌسر 

2 

 3 سایز هَتَر سیٌلتْا تازٍ سیلٌسر     000/200 260.000

هَتَرسیٌلتْای هساتوِ ای ٍؿیزُ تا چْار      000/250 325.000

 سیلٌسر

4 
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

 ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری   24تؼزكِ ضوارُ 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                  

   

ػوَهی ٍضَارع هؼاتز زر.. ٍ ٍتجاری هسًٌَی اهاًي آتْای رٍاى ضسى هاری ذسارتتْای ذسهات:   

1401پیطٌْازی سال  1400سال    رزیق ضزح ذسهات 

     780.000هطحلِ اٍل: 

1.600.000هطحلِ زٍم:   

2.300.000:  سَمهطحلِ   

     000/600هطحلِ اٍل: 

     000/200/1هطحلِ زٍم: 

000/800/1هطحلِ سَم:  

 1 ..ٍ یٍتجبض یهسکًَ اهبکي یآثْب ضٍاى ضسى یجبض ذسبضت

 ٍاحس گشارش اساس تز ٍحوَهی حویوی اضراظ ًِ غَرتی زر ضْزی ٍهثلواى ػوَهی تْساضت حلظ ٍّوچٌیي ضْززاریْا هاًَى 55 هازُ 20 تٌس اػوال راستای زر: تَضیح

 اس پیگیزی ضوي ضْززاری ًوایٌس ػوَهی ٍضَارع هؼاتز ذَزیِ هلي آب رٍاى ًوَزى هاری تِ ،اهسام ساذتواًی ًارضٌاساى تاسزیس ٍّوچٌیي ضْز ذسهات یا ٍاهزائیات تاسرسی

  . ًوایس هی اهسام هترلق اس كَم هزیوِ ٍاذذ آب رٍاى هجاری هسسٍزًوَزى تِ ًسثت...(ٍ اًتظاهی ًیزٍی زازگستزی، ٍزرهاى، تْساضت ضیٌِ)هاًًَی هزاهغ طزین
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 سیسحسیي حجاسی

 ضْززار ًْزیشسٌگ

 اسواػیل اهیٌی 

 ًْزیشسٌگ رئیس ضَرای اسالهی ضْز

ًْزیشسٌگتْای ذسهات ضْززاری    25 تؼزكِ ضوارُ  

 

 تْای ذسهات زر غَرت ترلیِ هػالح ساذتواًی زر هؼاتز ػوَهی ٌّگام ساذت ٍ ساس ٍ ًػة زارتست زر هؼثز 

 

قبًَى ضْطزاضی ّب اضاضی کَچِ ّبی ػوَهی ٍ هیساى ّب ٍ پیبزُ ضٍ ّب ٍ ذیبثبى ّب ٍ ثِ طَض کلی هؼبثط ٍ ثستط ضٍزذبًِ ّب ٍ ًْطّب ٍ  96هبزُ  6ثِ استٌبز تجػطُ 

ػوَهی هحسَة ٍ زض هبلکیت هجبضی كبضالة ضْط ّب ٍ ثبؽ ّبی ػوَهی ٍ زضذتْبی هؼبثط ػوَهی ٍاقغ زض هحسٍزُ ضْط کِ هَضز استلبزُ ػوَهی است هلک 

هؼبثط تَسط هبلکیي ٍ سبظًسگبى )اػن اظ اضربظ حقیقی ٍ حقَقی ( کِ هٌجط ثِ ایجبز ّعیٌِ ثطای پبکسبظی اًْب تَسط ضْطزاضی است .لصا ثب تَجِ ثِ اضتـبل 

 ظ ثِ ضطح شیل اقسام ًوبیٌس .ضْطزاضی هی گطزز.لصا ًبهجطزگبى هلکلٌس ثِ پطزاذت ثْبی ذسهبت ایبم تػطف هؼبثط زض ٌّگبم سبذت ٍ سب

 هْت هست سهاى ایام تػزف تػَرت هجاس )تا اذذ هجَس ضْززاری (-1

A 3 ×  ) ُهتطاغ ثط اغلی هلک ×هست ظهبى تػطف )هب  

 هْت هست سهاى ایام تػزف تػَرت ؿیز هجاس )تسٍى اذذ هجَس ضْززاری (-2

A10 ×  ) ُهتطاغ ثط اغلی هلک ×هست ظهبى تػطف )هب 

 

 هی تاضس. 1401تز اساس ارسش هحاسثاتی سال   Aتَضیحات :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


