
 

 

 

 

 بهاء خدمات تعرفه 
 دفترچِ هصَب

 شهرداری فردوس

 9911سال 

 



 

 صَرتجلسِ

 

قاًَى تطکیالت، ٍظایف ٍ اًتخاتات ضَراّای اسالهی کطَر ٍ اًتخاب  85ٍ هادُ  80هادُ  26ٍ  9قاًَى هالیات تر ارزش افسٍدُ ٍ تٌذّای  50استٌاد تثصرُ یک هادُ  تِ

صفحهِ،   17فصل ٍ  11ضْرداری فردٍس تراتر هٌذررات ایي دفترچِ ضاهل  ّای اررایی آى، تْاء خذهات ًاهِ ٍ اصالحات تؼذی آى ٍ ًیس آئیي 1375ضْرداراى هصَب 

دٍیست ضْرداری فردٍس تِ ضَرای ههترم اسالهی ضْر فردٍس ارائِ ٍ پس از تهج ٍ تررسی در رلسِ ضوارُ  4/10/98هَرخ  ظ2568/5/98طثق پیطٌْاد ضوارُ 

 تِ تصَیة رسیذ. 7/11/98هَرخ ضَرا  (235ٍ سی ٍ پٌذ )

 

 

 زادُ الِْ رجة داٍٍد تقاضائی اٍل داًی هجید ًقرُ سید حسي هسدآٍر بریحسیي اک

 اٝضاء اٝضاء اٝضاء اٝضاء ضاءاٝ
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 )ریال( 99هصَب سال  ٍاحد تَضیحات ّا تبصرُ شرح خدهات ردیف
 

 زادُ الِْ رجة                 داٍٍد تقاضائی اٍل                     داًی هجیدًقرُ                    سیدحسي هسدآٍر  حسیي اکبری
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     فصل اٍل: فرٍش هَاد ٍ هصالح الف 
 000/000/4 ٧ش ت٠ُ  1 تهَیل در ههل کارخاًِفرٍش آسحالت ًرم  1

 000/500/3 ٧٠ش تُ  1 فرٍش آسحالت هؼوَلی 2

 فرٍش تلَکِ 3

 000/220 ٧ش فذد 50×50×17اد اتق 

 000/90 ٧ش فذد 30×35×17اتقاد  

 000/5 ٧ش ٝتش ْٝقة ٧ا سایش اتقاد ٣ ا١ذاص٥ 

 000/30 ٧ش فذد ٝستقٞ٘ 

 تراتر هصَتِ  تشاتش ٝػ٤ت٦ اداس٥ غ٢قت، ٝقذٟ ٣ تجاست  ضَئی فرٍش ّر تُي ضي ضستِ در ههل ضي 4

 000/70 ٧ش ٝتش ْٝقة   ی(فرٍش آب غیر ضُرب )از گلخاًِ ضْردار 5

 000/500/4 ٧ش سافت   السهاى )ػذ( هَتَر هیذاى صاحة فرٍش آب از چاُ 6

 000/140 ٧ش ٙیتش   ّسیٌِ هَاد هصرفی هایغ فَم )کف( رْت اطحاء حریق 7

 000/100 ٧ش ّی٤ٕٚشٛ   ّسیٌِ هَاد هصرفی پَدر رْت اطحاء حریق 8

 000/70 ٧ش فذد   فرٍش تلَکِ قثر 9

 
 ای٠ ىػ٘( تا پیط٨٢اد ض٨شداس ىشد٣س ٣ تػ٤یة ض٤سای اسالٝی ض٨ش ىشد٣س ٍات٘ تجذیذ١ؾش خ٤ا٧ذ ت٤د. ٣2  1تا ت٤ج٦ ت٦ ٤١سا١ات ٍیٞت ٍیش دس ّط٤س، ٍیٞت ىش٣ش آسياٙت )سدیي٨ای  :1 ثصرُت
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     آالت فصل دٍم: کارکرد ٍ کرایِ هاشیي ب

 یساختواً ّای ًخالِتارگیری هصالح یا  1

 000/550  ١یساٟ ج٨ت - تا دست 

 000/300 ٧ش سافت ج٤ٚ تخت تا تشاّت٤س تی٘ 

 
 ٤ٙدسی تشاّت٤س تی٘ تا

 000/250 سش٣یس٧ش 

 000/700 ٧ش سافت 

 000/000/1 ٧ش سافت ٤ٙدس تا ٝی٢ی 

 000/600/1 ٧ش سافت ٤ٙHL150دس تا  

 
 HL200 ٤ٙدس تا

 000/350 سش٣یس٧ش 

 000/700/1 سافت ٧ش 

 کیلَهتر( 15ّای ساختواًی )تا  حول هصالح یا ًخالِ 2
 000/650  تا ١یساٟ 

 000/000/1  تا ّاٝی٤ٟ 

 000/50 ٧ش ّی٤ٚٝتش تا ّاٝی٤ٟ  کیلَهتر( 15ّای ساختواًی )تیص از  حول هصالح یا ًخالِ 3

 کیلَهتر 5هتر هکؼة( تا  5/5) يتُ 10 کاهیَىتا  ای هصالح رٍدخاًِحول  4
 000/400  حٞ٘ 

 000/4 ٧ش ت٠ُ ح٤ًَ ٝقذٟ 

 لیتری 12000حول آب تا تاًکر  5

 000/100/1  داخ٘ ٝحذ٣د٥ خذٝاتی 

 000/25 ٧ش ّی٤ٚٝتش ٝسیش خاّی -خاسج اص ٝحذ٣د٥ خذٝاتی  

 000/15 ٧ش ّی٤ٚٝتش ٝسیش آسياٙت -خاسج اص ٝحذ٣د٥ خذٝاتی  

 000/000/2 ٧ش سافت   12G کارکرد گریذر 6

 000/250 سافت٧ش    دستی )کاهپکتَر( رد غلطک کَچککاک 7
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 )کططی( ّپکَ HC 100کارکرد غلطک  8
 000/000/6 س٣ص٧ش  تا تشاّت٤س 3

 000/500/3 س٣ص٧ش  تذ٣ٟ تشاّت٤س 3

 000/800 ٧ش سافت   )ساکا( ٌیتُ 12 دٍ چرخ آٌّی کارکرد غلطک 9

 000/000/11 ٧ش س٣ص  3 غلطک خَدرٍ خرگَضی )رْت ػولیات خاکی( 10

 000/000/50 س٣ص٧ش   3 فٌیطرکرایِ  11

 000/000/70 ٧ش س٣ص  3 اکیپ پخص آسحالت ضاهل فٌیطر ٍ غلطک ٍ ًیرٍی اًساًی 12

 کارکرد تیل هکاًیکی ّپکَ )ححاری کاًال( 13
 

 100×100×40 پإت اتقاد
 000/700 ٧ش سافت

 000/20 ٧ش ٝتش ع٤ٗ 

 000/000/1 ٧ش خ٤دس٣  1 قیلحول خَدرٍّای فرسَدُ تا ررح 14

 000/000/1 سافت٧ش   1 حول سایر هَاد ٍ هصالح ٍ ٍسایل تا ررحقیل 15

 000/200/1 سافت٧ش   2 ًطاًی تِ ههل آتص 8اػسام خَدرٍ ایسَزٍ  16

 000/300/1 سافت٧ش   2 ًطاًی تِ ههل اػسام خَدرٍ تادساى آتص 17

 000/500/1 سافت٧ش   2 ًطاًی تِ ههل آتص 1921اػسام خَدرٍ تٌس  18

 000/600/1 سافت٧ش   2 ًطاًی تِ ههل اػسام خَدرٍ ایسَزٍ سٌگیي آتص 19

 000/800 سافت٧ش   2 ًطاًی تِ ههل اػسام تزْیسات هَتَر پوپ آتص 20

 000/000/1 سافت٧ش   2 ًطاًی تِ ههل اػسام تزْیسات هَتَر ترق آتص 21
 

 ت٦ ٣احذ سىـ سذ ٝقثش است.ٝشت٤ع٦  ٣15  14دس سدیي٨ای  :1 تثصرُ

٨ای خاسج ١طا١ی، ٢ٝؾ٤س اص ٝح٘ فثاست است اص : ٦ٞ٧ افضا٨ٝا تجض افضا٨ٝای ٤ٝؽو )اٝذاد ٣ ١جات( داخ٘ ٝحذ٣د٥ خذٝاتی. ت٦ فثاست دیٖش، ّٚی٦ افضاٝ ٤ٝض٤ؿ افضاٛ ٝاضی٨٢ای آتص 21تا  16دس سدیي٨ای  :2 تثصرُ

 ١طا١ی ١ثاضذ؛ ٧ٞا٢١ذ: حض٤س دس ٝح٘ ١ٞایطٖا٨٧ا ٣ ... . ؽایو راتی آتصاص ٝحذ٣د٥ خذٝاتی یا ٧ش افضاٛ دیٖشی ٦ّ جض٣ ٣

 سافت ّاسی است. 8تشاتش « ٧ش س٣ص» :3تثصرُ 
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     فصل سَم: اهَات ٍ آراهستاى ج

1 
 خارد از ضْر از فردٍس تِ کرایِ حول رٌازُ

 سَم کیلَهتر ترگطت ههاسثِ گردد.( )حول از خارد تِ داخل ضْر یک

 000/25 ٧ش ّی٤ٚٝتش ٝق٤ٞٙی خ٤دس٣ 1

 000/30 ٧ش ّی٤ٚٝتش ّاج داس پی خ٤دس٣ یخچاٗ 1

2 

29 
 000/250  ٝخػ٤ظ ا٤ٝات خاسج اص ض٨ش 1 ٍرٍدی )حول رٌازُ(

 000/500 ٧ش سش٣یس  1 کرایِ حول رٌازُ در داخل ضْر 3

 000/500   1 تستي سر قثر دستوسد 4

 000/600   1 ...( ّسیٌِ هصالح تستي سر قثر )ضي ٍ سیواى ٍ 5

 000/800   1 قثر ححرّسیٌِ  6

 ٍ ًگْذاری رٌازُ ّسیٌِ سردخاًِ 7
 000/600  سافت 24 تا 1

 000/50 ٧ش سافت سافت 24ٝاصاد تش  1

 اهَات تغسیلّسیٌِ  8

 000/250  ج٢ی٠ 1

 000/500  ساٗ ٤١1صاد تا  1

 000/900  ساٗ 10تا ساٗ  1اص  1

 000/000/1  ساٗ ت٦ تاال 10 1

 ّا، سذر، پارچِ، کافَر ٍ ...( ّسیٌِ اقالم هصرفی )ضَیٌذُ 9

 000/250  ج٢ی٠ 1

 000/500  ساٗ ٤١1صاد تا  1

 000/600  ساٗ 10تا ساٗ  1اص  1

 000/750  ساٗ ت٦ تاال 10 1

 000/600   1 ّسیٌِ دفي رٌیي )حق االرض( 10
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 000/100   ٣2  1 ت ٍ ...(خذهات اداری )ضٌاسٌاهِ ٍ گَاّی فَ 11

 ّا آراهستاى االرض ّسیٌِ حق 12
 000/200/2  ت٨طت اّثش 1

 000/600/1  ت٨طت حسی٠ 1

 فرٍش رای قثر پیص 13

 000/000/25  ت٨طت اّثش ٣3  1

 فرٍش تَقف پیص  ٍثشستاٟ ٍذیٜ ت٨طت اّثش ٣3  1

 000/000/15  ت٨طت حسی٠ ٣3  1
 

 خ٤ا٢٧ذ ضذ. ٙحاػ تْاء ًینتػ٤ست ی ای٠ ىػ٘ ت٨اء خذٝات )جذ٣ٗ ى٤ً( تشای اىشاد تحت پ٤ضص ّٞیت٦ اٝذاد حضشت اٝاٛ )س٥( ٣ ت٨ضیستی )تا اسائ٦ ٝذسُ ٝقتثش( ٧ا ّٚی٦ تقشى٦ :1 تثصرُ

 ٧ای ض٨ش ىشد٣س دى٠ خ٤ا٢٧ذ ضذ. )خذٝات اداسی( ىَظ ٝخػ٤ظ ا٤ٝاتی است ٦ّ دس آساٝستاٟ 11تقشى٦ سدیو  :2 تثصرُ

اىضاس ا١جاٛ خ٤ا٧ذ ٕشىت. تذی٨ی است دى٠  ضذ٥ ١شٛ ٤ّتی ٍث٤س، حيش ٍثش ٣ دى٠ ا٤ٝات عی سدیو تقیی٠ اىضاس آساٝستاٟ ٣ ساٝا١ذ٧ی ٣ پالُ ا١ذاصی ١شٛ ؾ٤س حيؼ آسایص ٣ ١ؾٜ آساٝستاٟ ٣ تا ت٤ج٦ ت٦ سا٥ت٢ٞ :3 تثصرُ

 ٧ای ٝشت٤ع٦ است. االسؼ ٣ سایش تقشى٦ ٤س، ضاٝ٘ ٧ضی٦٢ حٌىش٣ش ٍث تَٚی خ٤ا٧ذ ٕشدیذ. ت٤ضیح ای٦ْ٢ پیص« ىش٣ش ٍثش پیص»دس میش س٣اٗ ٝز٤ّس، 
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     فصل چْارم: آهادُ سازی ٍ عوراى د

 ترش آسحالت تَسط کاتر 1
 000/15 ٧ش ٝتش ع٤ٗ سا١تیٞتش 2تا فٌٞ  

 000/40 ٧ش ٝتش ع٤ٗ سا١تیٞتش 4تا فٌٞ  

 000/500 ع٤ٗ ٝتش ٧ش   خسارت ٍاردُ تِ کاًیَ 2

 000/200 ٧ش ٝتش ْٝقة دستتا   ححاری کاًال 3

 000/250 ٧ش ٝتش ٝشتـ   تیس( اررای رٍسازی )تیس ٍ ساب 4

  ساًتیوتر 5تا ضخاهت آسحالت رٍکص  5
 000/400 ٧ش ٝتش ٝشتـ س٣ س٤اس٥ 

 000/450 ٧ش ٝتش ٝشتـ س٣ پیاد٥ 

 )رْت اضخاظ حقیقی(کٌی  ححاری ٍ کاًال الیِ ًْایی درترهین  6

 000/600 ع٧ٗ٤ش ٝتش  آسياٙت 

 000/250 ع٧ٗ٤ش ٝتش  ٝسیش خاّی صیشساصی ضذ٥ 

 000/100 ع٧ٗ٤ش ٝتش  ٝسیش خاّی صیشساصی ١طذ٥ 

 000/500 ع٧ٗ٤ش ٝتش  سایش )٤ٝصائیِ ٣ ...( 

 )رْت اضخاظ حقَقی(کٌی  ححاری ٍ کاًال الیِ ًْایی درترهین  7

 000/000/2 ع٧ٗ٤ش ٝتش  آسياٙت 

 000/700 ع٧ٗ٤ش ٝتش  ٝسیش خاّی صیشساصی ضذ٥ 

 000/350 ع٧ٗ٤ش ٝتش  ٝسیش خاّی صیشساصی ١طذ٥ 

 000/000/1 ع٧ٗ٤ش ٝتش  سایش )٤ٝصائیِ ٣ ...( 

8 
کٌی رْت آسحالت رذیذ هَضَع  ححاری ٍ کاًالترهین الیِ ًْایی در 

 54ٍ  53ردیحْای 
 2تا اػوال ضریة   ٕشدد ساٗ ٙحاػ ٝی 4آسياٙت جذیذ تا فٞش  

 000/000/1 ٧ش ٝتش ٝشتـ   دٍلتی اراضیازی ترای س آهادُ 9
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10 
 تا کارتری تاغات در هٌطقِ تَکل سازی اراضی آهادُ

 هتر هرتغ 500تا  1تا هساحت 
 

 1ٝتش ٣ ّٞتش اص آٟ: تا ضشیة   10ٝقاتش تا فشؼ 

 ت٦ ضشیة اضاى٦ ٕشدد 1/0اىضایص ٧ش ٝتش فشؼ ٝقثش  تاسایش ٝقاتش: 

 : ٝج٤ٞؿ ضشائة ٝقاتش ٝشت٤ع٦دس اٝالُ تا تیص اص یِ ٝقثش

 000/130 ٧ش ٝتش ٝشتـ

11 
 ی تا کارتری تاغات در هٌطقِ تَکلسازی اراض آهادُ

 هتر هرتغ 500تا هساحت تیص از 
 

 1ٝتش ٣ ّٞتش اص آٟ: تا ضشیة   10ٝقاتش تا فشؼ 

 ت٦ ضشیة اضاى٦ ٕشدد 1/0اىضایص ٧ش ٝتش فشؼ ٝقثش  تاسایش ٝقاتش: 

 ٝقثش: ٝج٤ٞؿ ضشائة ٝقاتش ٝشت٤ع٦دس اٝالُ تا تیص اص یِ 
 000/100 ٧ش ٝتش ٝشتـ

  زهیٌْای داخل ضْرسازی  آهادُ 12

 1ٝتش ٣ ّٞتش اص آٟ: تا ضشیة   10ٝقاتش تا فشؼ 

 ت٦ ضشیة اضاى٦ ٕشدد 1/0اىضایص ٧ش ٝتش فشؼ ٝقثش تا سایش ٝقاتش: 

 دس اٝالُ تا تیص اص یِ ٝقثش: ٝج٤ٞؿ ضشائة ٝقاتش ٝشت٤ع٦
 000/190 ٧ش ٝتش ٝشتـ

13 
 رؼحر اتي طقِ رَاداالئوِ ٍ هَسیسازی زهیٌْای هٌ آهادُ

 )ههذٍدُ هصَب تافت فرسَدُ(
 

 1ٝتش ٣ ّٞتش اص آٟ: تا ضشیة   10ٝقاتش تا فشؼ 

 ت٦ ضشیة اضاى٦ ٕشدد 1/0اىضایص ٧ش ٝتش فشؼ ٝقثش  تاسایش ٝقاتش: 

 دس اٝالُ تا تیص اص یِ ٝقثش: ٝج٤ٞؿ ضشائة ٝقاتش ٝشت٤ع٦
 000/170 ٝشتـ٧ش ٝتش 
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     فصل پٌجن: شْرسازی ّـ

 000/500 تاس٧ش  تاضذ ٝشتث٦ ا٣ٗ ج٨ت غذ٣س پش٣ا٦١ سایٖاٟ ٝی  ارائِ تَر ٍ کف ساختواى 1

 000/20 ٧ش تشٓ ّپی یا پشی٢ت  ارائِ ًقطِ یا کرٍکی یا هستٌذات پرًٍذُ ساختواًی تایگاًی ضْرداری 2

 CDاهغ تر رٍی ّای ضْری طرح تحصیلی یا ر ارائِ ًقطِ 3
 000/500/2  ٧ْتاس )پشی٢ت( 50تشای ّٞتش اص  

 000/50 ٧ش ٧ْتاس ١َط٦ ٧ْتاس 50تشای ّٞتش اص  

 CDارائِ ًقطِ ضْری پایِ )فاقذ کارتری( تر رٍی  4
 000/500  ٧ْتاس )پشی٢ت( 50تشای ّٞتش اص  

 000/10 ٧ش ٧ْتاس ١َط٦ ٧ْتاس 50تشای ّٞتش اص  

5 

ختلف تَسط کارضٌاساى ضْرداری درخصَظ اهالک ٍ اًزام اقذاهات ه

 اراضی

 )از ترداضت تا تأییذ طرح تحکیکی(

 ٧ش ٝتش ٝشتـ GPSتشداضت ١َاط تا  
000/1 

 ریال 000/500حذاقل : 

 ترای ّر 
 ٧ش ٝتش ٝشتـ  جا١ٞایی ١َاط تش س٣ی عشح تيػیٚی ٣ افالٛ ّاستشی 

000/1 

 ریال 000/500حذاقل : 

 ٧ش ٝتش ٝشتـ )٨ُٝش ٣ اٝضاء ّاسض٢اس( عشح تيْیْی تأییذی٦ ٨١ایی 
000/5 

 ریال 000/500/2حذاقل : 

 ٧ش ٝتش ٝشتـ ت٢ذی ساصی عشح تيْیْی تش س٣ی صٝی٠ ٣ ٍغق٦ پیاد٥ 
000/5 

 ریال 000/500/2حذاقل : 

 1 کارضٌاسی ٍ پاسخ استؼالم 6

S )ٝساحت فشغ٦ )ٝتشٝشتـ : 

A )صیشت٢ا )ٝتشٝشتـ : 

P ای : ٍیٞت ٢ٝغ٦َ 

K )تقذاد دسخ٤است )پس اص ٧ش تاس ٝحاسث٦ ٣ افالٛ ف٤اسضات : 

N  ; 150ٝس١٤ْی ٣ سایش ّاستشی٨ا 

N  ; 500تجاسی ٣ ا١ثاسی 

N  ; 100اداسی 

N  ; 40خاسج اص ٝحذ٣د٥ 

 

K×N×(5×S+15×A) 
 

 حذاقل ترای ّر درخَاست:

 000/250هسکًَی ; 

 000/350تزاری ; 

 000/000/1اداری ; 

 000/300خارد ههذٍدُ ; 
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7 
 ٍ قثل از آى( 1397تازگطائی درب اضافی )ترای سال 

 )اضافِ تر یک درب تِ ّر هؼثر(
2 

A ١ػو فشؼ ٝقثش : 

B فشؼ دسب احذاثی : 

P ای : اسصش ٢ٝغ٦َ 
فذد٧ش   10 × (A+B) × P 

8 
 پل هزَز احذاث

 هتر( 3)اضافِ تر پل هقاتل ٍرٍدی پارکیٌگ تطَل حذاکخر 

 تجاسی ٣4  ٣3  2

 ع٧ٗ٤ش ٝتش 

10 × P 

 P × 15 اداسی ٣4  ٣3  2

 P × 5 ٝس١٤ْی ٣ سایش ٣4  ٣3  2

 000/000/2    ّسیٌِ صذٍر الوخٌی رْت پرٍاًِ یا پایاًکار ساختواًی 9

 

ا١ذ، دس ٍثاٗ پاسخ٤ٖیی ت٦ استقالٝات یا دسخ٤است٨ای ٝاْٙی٠ ٝحتشٛ،  ض٢اسی ضذ٥ٝا٥، تشای استقالٛ ٝجذد اص اٝالّی ٦ّ ٍثالً تاصدیذ ٣ ّاس 1)ّاسض٢اسی( ٣ دس ى٤اغ٘ صٝا١ی ّٞتش اص  6دسخػ٤ظ تقشى٦  :1 تثصرُ

 ّاسض٢اسی ٣ تاصدیذ ٝجذد ا١جاٛ خ٤ا٧ذ ٕشىت ٣ تقشى٦ ٝشت٤ع٦ تغ٤س ّاٝ٘ اخز خ٤ا٧ذ ضذ.ت٦ تطخیع ّاسض٢اس ض٨شداسی،  ٝا٥ ٣ 1ٕشدیذ. تشای صٝاٟ تیطتش اص ٝثاٙل حذاٍ٘ تقشى٦ اخز خ٤ا٧ذ 

اضاى٦ سا ت٦ دٙی٘ ٝنایشت تا ض٤اتظ ض٨شساصی ٣ عشح تيػیٚی، ىَظ اص عشیٌ ّٞیسی٤ٟ ٝاد٥  ٣ پ٘ ٤ٝؽو است ٧ش٦١٤ٕ تاصٕطائی ٧ش دسب ٢٧1398ٖاٛ غذ٣س پش٣ا٦١ ساختٞا١ی اص اتتذای ساٗ  ض٨شداسی :2 تثصرُ

اسی دتی٢ی دسب اضاى٦ ضذ٥ تاضذ، ض٨ش ضذ٥ ت٦ ض٨شداسی ١یض پیص ا١ذ ٣ دس ١َط٦ ساختٞا١ی اسائ٦ ٥پیٖیشی ١ٞایذ. تذی٨ی است تشای ساختٞا٨١ایی ٦ّ ٍث٘ اص ای٠ صٝاٟ اص ض٨شداسی پش٣ا٦١ دسیاىت ٤ٞ١د غذ

 ای٠ ىػ٘ )دسب اضاى٦ ٣ پ٘( سا اخز ١ٞایذ. ٣8  7ٝجاص است ٝثاٙل سدیي٨ای 

آ٣سی آت٨ای سغحی، ٝطْٚی ایجاد ٢ْ١ذ. تذی٠ ٢ٝؾ٤س ٝاِٙ ض٠ٞ سفایت فٌٞ ٝيیذ تشای ّا١اٗ آب، تایستی دس ىاغ٦ٚ  ٕشىتٖی ٣ ٝسذ٣د ضذٟ ّا١اٗ جٞـ ای تاضذ ٦ّ تٚحاػ آب اجشای پ٘ تایذ ت٦ ٦١٤ٕ :3 تثصرُ

احذاث ٕشدیذ٥ ٣ یا تشای  یا عشح٨ای تشاىیْی ٧ایی سا ٦ّ خاله ض٤اتظ ض٨شساصی تطخیع ٝأ٤ٝسی٠ خ٤د پ٘ض٢ٞاً ض٨شداسی ٝجاص است تا  ٝتش ىاغ٦ٚ آصاد سفایت ١ٞایذ. 1ٝتش ع٤ٗ، حذاٍ٘  3حذاّثش ٧ش 

 ا١تَاٗ ٣ ٧ذایت آت٨ای سغحی ا١سذاد ایجاد ٤ٞ١د٥، تخشیة ١ٞایذ.

 تاضذ. ٝی هوٌَع١ػة پ٘ تشای ٝطام٘  :4تثصرُ 
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     فصل ششن: خدهات ٍ اهَر شْر ٍ

1 
 اختْای ضْریساخت، تزْیس ٍ ًگْذاری زیرس

 ًطاًی، پارکْا ٍ فضاّای سثس، کطتارگاُ ٍ ... هاًٌذ: ایستگاّْای آتص

 000/10 ٧ش ٝتش ٝشتـ صیشت٢ا ٝس١٤ْی 1

 000/30 ٧ش ٝتش ٝشتـ صیشت٢ا تجاسی 1

 000/80 ٧ش ٝتش ٝشتـ صیشت٢ا اداسی 1

 000/15 ٧ش ٝتش ٝشتـ صیشت٢ا سایش ّاستشی٨ا 1

2 
رْت قصاتیْای دارای هزَز سطح  حول گَضتٍ  در کطتارگاُرتح دام 

 ضْر *

 000/150 ٧ش سأس تش٥ یاتض  ،٤ٕسي٢ذ 2

 000/000/1 ٧ش سأس یا ١يش ضتش یإا٣  2

 000/500 ٧ش سأس ضتشٝشك 2

 000/50 ٧ش فذد سایش عی٤س 2

3 
 ًطاًی ٍ ... ّای آهَزضی فضای سثس، آتص ترگساری دٍرُ

 س تِ ػْذُ هتقاضیاى است.()ّسیٌِ ّای ایاب ٍ رّاب کارضٌا

 000/600 ٧ش سافت داخ٘ ٝحذ٣د٥ خذٝاتی 

 000/000/7 ٧ش س٣ص خاسج اص ٝحذ٣د٥ خذٝاتی )ض٨ش٧ای ٝجا٣س( 

 ًطاًی کارضٌاسی تازدیذ هأهَریي آتص 5
 000/800 ٧ش تاصدیذ اداسات 

 000/400 ٧ش تاصدیذ ٝس١٤ْی ٣ تجاسی 

% تاالتر از هأهَریت 20 ٧ش افضاٛ خاسج اص ٝحذ٣د٥ خذٝاتی  لّا تِ هه ًطاى حق هأهَریت اػسام آتص 6

 قاًًَی
 000/200 ٧ش سافت   غرق پارک تاًَاى رْت هَسسات، ادارات، ًْادّا، هذارس ٍ ... 7

 

 ، ای٠ تقشى٦ ٝجذداً ٝحاسث٦ ٣ ٣غ٤ٗ خ٤ا٧ذ ٕشدیذ.ساختٞاٟ تخشیة ٣ تاصساصی٣غ٤ٗ خ٤ا٧ذ ضذ. دس ٢٧ٖاٛ  تشداسی یِ ساختٞاٟ دس د٣س٥ ت٨ش٥ زیرتٌا هرتغّر هترتاس اص  ىَظ تشای یِ 1تقشى٦ سدیو  :1تثصرُ 

 ای٠ تقشى٦ سا ٝحاسث٦ ٣ اخز ١ٞایذ. ١یض ض٨شداسی ٝجاص است دس صٝاٟ غذ٣س پش٣ا٦١ ساختٞا١ی

 % اىضایص ٝحاسث٦ ٣ ٣غ٤ٗ خ٤ا٧ذ ضذ.25تشای سایش اىشاد حَیَی ٣ ح٤ٍَی تا  2تقشى٦ سدیو : 2تثصرُ 
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     اجرائیات ٍ رفع سد هعبر فصل ّفتن: ز

 گرد استحادُ از هؼثر ترای فرٍضٌذگاى دٍرُ 1

 000/300 ٧ش س٣ص ٧ا ٣ا١ت 

 000/500 ٧ش س٣ص ٧ا ّاٝی١٤ت 

 000/700 ٧ش س٣ص ٧ا ّاٝی٤ٟ 

 000/30 ٧ش س٣ص   استحادُ از هؼثر ترای فرٍضٌذگاى رسئی سیار رٍی زهیي 2

 ی فؼالیتْای ساختواًیرٍ( ترا استحادُ از هؼثر )پیادُ 3
 000/10 ٧ش ٝتش ٝشتـ صیشت٢ا ٝتش ٣ تاالتش 24اٝالُ دس تش ٝقاتش  ٣6  1

 000/5 ٧ش ٝتش ٝشتـ صیشت٢ا سایش اٝالُ ٣6  1

4 
رٍ( ترای فؼالیتْای  سَم ػرض پیادُ استحادُ از هؼثر )تیص از یک

 ساختواًی
 000/500 ٧ش تاس  ٣6  1

 000/5 ٧ش ٝتش ٝشتـ -٧ش س٣ص  س٤ٛ فشؼ( س٣ )یِ ٝساحت ٝجاص پیاد٥ ٣6  2 ترای فؼالیتْای کارگاّی ٍ تزاریرٍ(  استحادُ از هؼثر )پیادُ 5

6 
رٍ( ترای فؼالیتْای  سَم ػرض پیادُ استحادُ از هؼثر )تیص از یک

 کارگاّی ٍ تزاری
 000/000/1 ٧ش تاس  ٣6  2

 000/000/3 یا٦١ساٙ   ّای خَدپرداز تاًکْا استحادُ از هؼثر ترای دستگاُ 7

 ّا احذاث سایثاىترای  رٍ( هؼثر )پیادُ استحادُ از 8
 P × 5 ٧ش ٝتش ٝشتـ ثاتت ٣6  3

 P × 1 ٧ش ٝتش ٝشتـ ٝتحشُ ٣6  3

9 
ّای  در ههلآالت هختلف  تَسط هاضیيضذُ  ّای تخلیِ آٍری ًخالِ روغ

 * غیرهزاز

 000/700  داس تا ١یساٟ ّٞپشسی ٣6  4

 000/000/1  ا ّاٝی١٤تتا خا٣س ی ٣6  4

 000/500/1  ت٠(10تا  5چشخ ) تا ّاٝی٤ٟ ضص ٣6  4

 000/800/1  ت٠ ت٦ تاال( 10چشخ ) تا ّاٝی٤ٟ د٥ ٣6  4

 000/400  ٝق٤ٞٙی یا خ٤دس٣ س٤اسی  تا ٣ا١ت ٣6  4
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 000/200 ٧ش ٝتش ع٤ٗ -٧ش تاس   6 ّای ساختواًی تخلیِ رَی آب از هصالح ٍ ًخالِ 10

 000/300 ٧ش تاس   هین هؼثر ًاضی از رّاسازی فاضالب خاًگی تِ داخل هؼثرتر 11

 000/000/3 ٝا٧یا٦١  ٣6  5 رٍ( رْت ضستطَی ٍسائل ًقلیِ استحادُ از هؼثر )پیادُ 12

13 
 تِ ّرًهَ از اًهاء استحادُ از هؼثر

 )تزس هَارد رکر ضذُ در ردیحْای فَق(

 000/100  ٝشتث٦ ا٣ٗ 6

 000/200  ٝشتث٦ د٣ٛ 6

 000/300  ٝشتث٦ س٤ٛ 6

 

ىَظ یْثاس ٝحاسث٦ ٣ ٣غ٤ٗ خ٤ا٧ذ ضذ؛ تقثاست دیٖش چ٢ا١چ٦  در ّر دٍرُ اػتثار پرٍا٠ًِْٙ  خ٤ا٧ذ ت٤د. ٍات٘ ٣غ٤ٗاخز پایا١ْاس  دس صٝاٟ یاپش٣ا٦١ یا اغالح تٞذیذ غذ٣س یا دس ٧ش ٝشح٦ٚ  3تقشى٦ سدیو  :1تثصرُ 

س٣  س٣ سا ١ذاسد ٣ استياد٥ اص پیاد٥ س٤ٛ فشؼ پیاد٥ ض٢ٞاً ٝاِٙ حٌ استياد٥ تیص اص یِپش٣ا٦١ اضاى٦ ت٢ا دس صٝاٟ افتثاس پش٣ا٦١ ا٣ٙی٦ اخز ٕشدد(، ىَظ یْثاس اخز خ٤ا٧ذ ضذ.  د٣ د٣س٥ تش ٧ٜ ٢ٝغثٌ ض١٤ذ )ٝثال

 .ی٠ ض٨شداسی اٍذاٛ ت٦ سىـ سذ ٝقثش خ٤ا٢٧ذ ٤ٞ١دٕشدیذ٥ ٣ ٝأ٤ٝس٧ٞی٠ ىػ٘ ١یض  4یا ٝقثش ١ثایذ ٢ٝجش ت٦ سذ ٝقثش ٕشدد ٦ّ دس ای٢ػ٤ست ٝط٤ٞٗ تقشى٦ سدیو 

١یض ٧ٞی٠ ىػ٘  6تقشى٦ سدیو س٣ ١ثایذ ٢ٝجش ت٦ سذ ٝقثش ٕشدد ٦ّ دس ای٢ػ٤ست ٝط٤ٞٗ  س٣ سا ١ذاسد ٣ استياد٥ اص پیاد٥ س٤ٛ فشؼ پیاد٥ ٝاِٙ یا غاحة غ٢و حٌ استياد٥ تیص اص یِ 5دس تقشى٦ سدیو  :2تثصرُ 

س٣ص، ّ٘ ٝا٥ ٝالُ ٝحاسث٦ ٍشاس خ٤ا٧ذ ٕشىت. ای٠ ف٤اسؼ ت٦ ٧ٞشا٥ ف٤اسؼ ّسة ٣ پیط٦ یا ٤١ساصی  20. ض٢ٞاً تشای ایاٛ استياد٥ تیص اص ذاٛ ت٦ سىـ سذ ٝقثش خ٤ا٢٧ذ ٤ٞ١دٕشدیذ٥ ٣ ٝأ٤ٝسی٠ ض٨شداسی اٍ

 .هقاتل تزاری هرتَطِسَم ػرض(  )یکرٍ  پیادُهزاز احت هسٝز٤ّس فثاست است اص   ٝساحت ٤ٝسد ١ؾش دس ٝحاسث٦ تقشى٦ ٣احذ تجاسی، تػ٤ست ساٙیا٦١ ٍات٘ ٝحاسث٦ ٣ ٣غ٤ٗ است.

 .ض٤د ٝتش ١ػة 40/2استياؿ حذاٍ٘  ٣ تأییذ ض٨شداسی تاضذ ٣ دستایست تا ٝج٤ص  ٝیای٠ ىػ٘  ٤ٝ8ض٤ؿ سدیو استياؿ، ٤١ؿ پ٤ضص، س١ٔ آٝیضی ٣ ساص٥ سایثاٟ  :3تثصرُ 

ت٤سظ اضخاظ حَیَی ٣ ح٤ٍَی، ت٦ اصاء ٧ش دىق٦  ٤ٝاسد،تاضذ. تذی٨ی است دس غ٤ست تْشاس ای٦١٤ٖ٢  )پس اص یِ ٝشح٦ٚ اخغاس( ٝی ٣1ٗ ٣ تا ضشیة ای٠ ىػ٘، غشىاً تشای تاس ا 9اسٍاٛ ٤ٝض٤ؿ تقشى٦ سدیو  :4تثصرُ 

 ذ پزیشىت.خ٤ا٧ت٤ٍیو ٝاضی٠ تٞذت یِ ٧يت٦ غ٤ست غالح  اص عشیٌ ٝشاجـ ری ،تاس 3تیص اص  دس غ٤ست تْشاس ٣ افٞاٗ خ٤ا٧ذ ضذ ٣3  2تیطتش، ضشیة ت٦ تشتیة 

 .١ٞای٢ذ ٝیس٣  ض٤ی خ٤دس٧٣ا دس پیاد٥ ٣ ت٤دٟ ىضا، اٍذاٛ ت٦ ضست ای٠ ىػ٘ غشىاً تشای ّاس٣اض٨ای سغح ض٨ش است ٦ّ ت٦ فٚت ٤ّچِ 12تقشى٦ سدیو  :5تثصرُ 

. ٠ْٙ چ٢ا١چ٦ پس اص تار هَضَع را تِ هالک اخطار ٍ اػالم ًوایٌذ حذاقل یک٧ا  ى٦ٍث٘ اص ٣غ٤ٗ ٝثاٙل تقشٝأ٤ٝسی٠ ض٨شداسی ٤ٝؽي٢ذ  ،(٣11  7، 2، ٨1ای ای٠ ىػ٘ )تجض ٤ٝاسد دیيّٚی٦ سدسخػ٤ظ  :6تثصرُ 

پس اص تاس س٤ٛ، ضخع حَیَی یا ح٤ٍَی ١ٞایذ  سافت اص صٝاٟ اخغاس، دس غ٤ست فذٛ اٍذاٛ الصٛ اص س٤ی ٝاِٙ دس ج٨ت سىـ سذ ٝقثش، تقشى٦ ٝز٤ّس ٍات٘ ٣غ٤ٗ خ٤ا٧ذ ت٤د. ض٢ٞاً اضاى٦ ٝی 8ٕزضت 

 غالح ٝقشىی خ٤ا٢٧ذ ٕشدیذ. تشخ٤سد ٍضائی ت٦ ٝشاجـ ریٝشت٤ع٦ ج٨ت 



 14صحهِ:                                                                                                                                                                1399سال  -ضْرداری فردٍس  هصَبتؼرفِ تْاء خذهات 

 

 )ریال( 99هصَب سال  ٍاحد تَضیحات ّا تبصرُ شرح خدهات ردیف
 

 زادُ الِْ رجة                 داٍٍد تقاضائی اٍل                     داًی هجیدًقرُ                    سیدحسي هسدآٍر  حسیي اکبری
 أییدیِ استاًداریت 

 

 

     فصل ّشتن: اًبارداری، ًگْداری هَاد ٍ هصالح ح

 000/10 ٧ش ّی٤ٚ -س٣صا٦١   1 اقالم خَراکی ٍ پَضاک 1

 000/50 ٧ش خ٤دس٣ -س٣صا٦١   1 پارکیٌگ خَدرٍّای سثک 2

 000/80 ٧ش خ٤دس٣ -س٣صا٦١   1 پارکیٌگ خَدرٍّای سٌگیي 3

 000/30 فذد٧ش  -س٣صا٦١   1 گاری دکِ سیار 4

 000/30 ّذا٧ٛش  -س٣صا٦١   1 لَازم خاًگی، یخچال، تلَیسیَى، رارٍترقی ٍ غیرُ 5

 000/30 فذد٧ش  -س٣صا٦١   1 آٍری ضذُ از ههل ساخت ٍ ساز غیر هزاز ٍسایل روغ 6

 000/10 فذد٧ش  -س٣صا٦١   1 تاتلَّای تثلیغاتی ٍ استٌذّا ٍ ... غیرهزاز اهاکي سطح ضْر 7
 

 آ٣سی ٕشدیذ٥ است. سغح ض٨ش جٞـ ّٚی٦ سدیي٨ای ای٠ ىػ٘، ٝشت٤ع٦ ت٦ ت٨اء خذٝات ٨ٖ١ذاسی ٤ٝاد ٣ ٝػاٙح یا اضیائی است ٦ّ ت٤سظ ٣احذ اجشائیات یا سىـ سذ ٝقثش ض٨شداسی اص :1تثصرُ 
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 )ریال( 99هصَب سال  ٍاحد تَضیحات ّا تبصرُ شرح خدهات ردیف
 

 زادُ الِْ رجة                 داٍٍد تقاضائی اٍل                     داًی هجیدًقرُ                    سیدحسي هسدآٍر  حسیي اکبری
 أییدیِ استاًداریت 

 

 

     .(گردد هی  ًَسازی لحاظ ٍ ٍصَل)در قبَض عَارض  فصل ًْن: ًَسازی ط

 )خذهات سطح ضْر( ٍ فضای سثس ًطاًی آتص 1

 500 ٧ش ٝتش ٝشتـ صیشت٢ا ٝس١٤ْی 

 800 ٧ش ٝتش ٝشتـ صیشت٢ا تجاسی 

 000/5 ٧ش ٝتش ٝشتـ صیشت٢ا اداسی 

 پسواًذ ٍاحذّای هسکًَی 2
 000/550 ٧ش ساٗ ٝحذ٣د٥ خذٝاتی ٣9  ٣6  ٧5ای  ح٤ص٥ ٣4  3

 000/850 ٧ش ساٗ ذٝاتی٧ای ٝحذ٣د٥ خ سایش ح٤ص٥ ٣4  3

 (4پسواًذ ٍاحذّای تزاری )تِ استخٌاء هَارد ردیف  3
 000/850 ٧ش ساٗ ٝتشٝشتـ 30تا صیشت٢ای 3

 000/10 ٧ش ساٗ ٝتشٝشتـ ٧30ش ٝتشٝشتـ ٝاصاد تش  3

 3 دٍ تراتر تؼرفِ ردیف ٧ش ساٗ  3 ّا فرٍضی ّا، هیَُ ّا، قٌادی ّا، آضپسخاًِ پسواًذ رستَراى 4

 000/3 ٧ش ٝتشٝشتـ -٧ش ساٗ    اًذ زهیٌْای رّاضذُ غیرههصَرپسو 5

 000/000/80 ٧ش ساٗ   درهاًی -پسواًذ کلیِ هراکس تْذاضتی 6

 000/000/5 ٧ش ساٗ   پسواًذ هراکس ًظاهی 7

 000/000/2 ٧ش ساٗ ١يش 100ت٦ اصاء ٧ش  2 ٍ آهَزش ػالی آهَزضی هراکسپسواًذ  8

 000/000/25 ٧ش ساٗ ١يش 100ت٦ اصاء ٧ش   ّای خَاتگاّی پسواًذ هزتوغ 9

 % ػَارض ًَسازی100 ٧ش ساٗ   تْاء خذهات پسواًذ ترای ادارات ٍ تاًکْا 10
 

 ات پسٞا١ذ عثٌ تقشى٦ ٝشت٤ع٦ خ٤ا٢٧ذ ت٤د.٧ا )ّاستشی٨ا( ٝط٤ٞٗ ت٨اء خذٝ تاض٢ذ. سایش استياد٥ ٧ا ٣ تْایا اص پشداخت ت٨اء خذٝات پسٞا١ذ ٝقاه ٝی ّاستشی٨ای ٝز٧ثی ساختٞا٨١ای ٝساجذ، حسی٢ی٦ :1تثصرُ 

 تاض٢ذ.    اص پشداخت ت٨اء خذٝات پسٞا١ذ ٝقاه ٝی ٝطش٣ط ت٦ سفایت ٍا٤١ٟ پسٞا١ذ ٣ تيْیِ صتا٦ٙ اص ٝثذأ، ٝذاسس د٣ٙتی :2تثصرُ 

 ٕشد١ذ. ٣احذ٧ای تجاسی ٣ ٝس١٤ْی ىاٍذ غ٢و یا س٦٢ْ ٝط٤ٞٗ پشداخت ت٨اء خذٝات پسٞا١ذ ١ٞی :3تثصرُ 

ام٘ دس ٝح٘ دىتش ض٤سا، ت٨اء خذٝات پسٞا١ذ ّٚی٦ ّاس٢ّاٟ ٣ پشس٢٘ ض٨شداسی ىشد٣س )افٜ اص سسٞی، پیٞا١ی، ٍشاسدادی ٣ ضشّتی( ٣ ١یض افضاء ٝحتشٛ ض٤سای اسالٝی ض٨ش ىشد٣س ٣ پشس٢٘ ضتشای  :4تثصرُ 

 د.دٕش ١ا٦ٝ سىا٧ی پشداخت ٝی یاىت٦ عثٌ آیی٠ آ٨١ا اص ٝح٘ ت٠ تخػیعیْثاب ٢ٝضٗ ٝح٘ س١٤ْت ىقٚی 
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 )ریال( 99هصَب سال  ٍاحد تَضیحات ّا تبصرُ شرح خدهات ردیف
 

 زادُ الِْ رجة                 داٍٍد تقاضائی اٍل                     داًی هجیدًقرُ                    سیدحسي هسدآٍر  حسیي اکبری
 أییدیِ استاًداریت 

 

 

     فصل دّن: هتفرقِ ی

 000/50 ٧ش خ٤دس٣   حق پارکیٌگ رْت پارکْا 1

 000/40    استؼالم ػَارض خَدرٍ 2

 000/500/1 ٝا٧یا٦١ خ٤دس٣ 5ج٨ت  1 تْاء خذهات تأهیي پارکیٌگ هکول 3
 

تا٨ْ١ا، ٤ٝسسات ٝاٙی، غ٢ذ٨ٍ٣ا، آطا١س٨ا، دىاتش خذٝاتی پیطخ٤اٟ ٣  ضاٝ٘: هطاغل پرترددای ٝتَاضیاٟ تشخی ، فذٛ تأٝی٠ پاسّی٢ٔ ت٤سظ غاحثاٟ غ٤٢ه تش٢ٝ3ؾ٤س اص پاسّی٢ٔ ْٝٞ٘ دس تقشى٦ سدیو  :1تثصرُ 

ٟ ٣ ٝشاجقاٟ ت٦ ای٠ ٝطام٘ تسیاس تیطتش اص حذ فادی است ٣ غاحثاٟ یا ٝتَاضیا ٣ ت٤ٍو ع٤ال١ی ٝذت ٧ای خ٤دس٣ است ٦ّ تػ٤ست دائٞی ٣ ثاتت، تقذاد خ٤دس٧٣ای ٝتَاضیاٟ ج٨ت ٝشاجق٦ ١ٞایطٖا٥

ای٠ غ٢و خ٤د، ٝط٤ٞٗ ای٠ سدیو خ٤ا٢٧ذ ٕشدیذ. ٝتَاضیاٟ ای٠ غ٤٢ه دسغ٤ست فذٛ تأٝی٠ پاسّی٢ٔ ٤ٝسد ١یاص تشای ٕشد١ذ.  غ٢و ٝز٤ّس ٝجث٤س ت٦ استياد٥ اص ٝقاتش اعشاه ج٨ت تأٝی٠ پاسّی٢ٔ ٝی

 .٣غ٤ٗ خ٤ا٧ذ ضذافالٛ ٣ ٧ٞشا٥ تا ف٤اسؼ ّسة ٣ پیط٦ )یْجا( ساٙیا٦١  تػ٤ستتقشى٦ 
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 )ریال( 99هصَب سال  ٍاحد تَضیحات ّا تبصرُ شرح خدهات ردیف
 

 زادُ الِْ رجة                 داٍٍد تقاضائی اٍل                     داًی هجیدًقرُ                    سیدحسي هسدآٍر  حسیي اکبری
 أییدیِ استاًداریت 

 

  
     فصل یازدّن: ٍسائط ًقلیِ هعاف از عَارض سالیاًِ شْرداری ک

 اًَاع کاهیَى ٍ یا کاهیَى ررحقیل ٍ یا کاهیًَت 1

 000/200/1  ت٠ 40تا ت٢اط تاالتش اص  1

 000/000/1  ت٠ 40تا  20تا ت٢اط  1

 000/800  ت٠ 20تا  10تا ت٢اط  1

 000/700  ت٠ 10تا  7تا ت٢اط  1

 000/600  ت٠ 7تا  4تا ت٢اط  1

 اًَاع ٍاًت تک کاتیي 2

 000/200  ت٠ 4سی٢ٚذس تا ت٢اط ّٞتش اص  4ّٞتش اص  1

 000/250  ت٠ 4سی٢ٚذس تا ت٢اط ّٞتش اص  4 1

 000/360  ت٠ 4سی٢ٚذس تا ت٢اط تیطتش اص  4 1

 000/500  سی٢ٚذس تا ٧ش ت٢اط 4تیص اص  1

 اًَاع اتَتَس 3
 000/300/1  ضٞسی ٣ تاالتش 1380ٝیالدی ٣  2001ٝذٗ  1

 000/000/1  تش ضٞسی ٣ پائی٠ 1379ٝیالدی ٣  2000ٝذٗ  1

 اًَاع هیٌی تَس 4
 000/700  ضٞسی ٣ تاالتش 1380ٝیالدی ٣  2001ٝذٗ  1

 000/550  تش ضٞسی ٣ پائی٠ 1379ٝیالدی ٣  2000ٝذٗ  1

 000/750/1   1 اًَاع لَدر ٍ تَلذٍزر 5

 000/200/1   1 اًَاع تیل هکاًیکی 6

 000/300   1 سایر ٍسائط ًقلیِ 7
 

 ٢ٝؾ٤س اص ت٢اط فثاست است اص ٝج٤ٞؿ ٣صٟ خ٤دس٣ ٣ ؽشىیت تاسٕیشی. :1تثصرُ 

 ٕشدد. ٣غ٤ٗ ٝی٧ای ى٤ً  تقشى١٦ٞای٢ذ،  ٧ی فذٛ تذ٧ی ت٦ ض٨شداسی ٝشاجق٦ ٝیحساب ٣ ٤ٕا ا١ذ ٣ ت٢ٞؾ٤س دسیاىت تس٤ی٦ اص ف٤اسؼ ساٙیا٦١ خ٤دس٣ ٝقاه ٕشدیذ٥ 1382ای ٦ّ اص اتتذای ساٗ  اص ٣سائظ ١َٚی٦ :2تثصرُ 


