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 شهرداری مأمورین توسط کارشناسی)بازدید( حق (1

 درآمد واحد ،توسط شهرداری مامورين ميداني بازيد و نوبت تعيين جهت كه تاسيس بدو از شهرداری بر حاكم روال به نظر 

 ذيل شرح به امالك اعيان و عرصه مساحت در موجود های اختالف به توجه با لذا شود مي عوارض های صدورفيش به اقدام

 ميگردد تعيين عوارض مبالغ

 

 

 

 

مبلغ كارشناسي به  شرح بازدید ردیف

 ريال

 0110111 )مسکوني( داخل محدوده حق كارشناسي بر روی عرصه اعيان 1

 001110111 (اداری مختلط تجاری و) عرصه و اعيان روی بر كارشناسي حق 2

 001110111 حق كارشناسي بر رو عرصه و اعيان حريم شهر 3

 001110111 داخل محدوده )مسکوني(دفترخانه  حق كارشناسي پاسخ استعالم 3

 801110111 داخل محدوده )تجاری و اداری( دفترخانه حق كارشناسي پاسخ استعالم 4

 0501110111 حريم شهر  دفترخانه حق كارشناسي پاسخ استعالم 5

 2501110111 حق كارشناسي پاسخ استعالم دفترخانه شركت ها، كارخانه ها و ... 0

 0110111 (اداری مسکوني و) اعيان به ازای هر واحد روی بر كارشناسي آتش نشاني حق 7

 0110111 (تجاری) اعيان به ازای هر واحد روی بر كارشناسي آتش نشاني حق 8

 0110111 كارشناسي فضای سبزحق  9

 501110111 (صنعتي)در داخل و خارج از محدوده اعيان روی بر كارشناسي آتش نشاني حق 11

 001110111 (صنعتي) در داخل و خارج از محدوده  اعيان و عرصه روی بر كارشناسي حق 11

 3110111 حق كارشناسي حفاری  02

 501110111 سال اول ( 2) داخل محدودهاختماني پروانه س حق كارشناسي تمديد 03

 2101110111 سال اول( 2تماني خارج از محدوده )حق كارشناسي تمديد و تجديد پروانه ساخ 00

 0110111 حق كارشناسي اصناف 05
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 مراجعه بدون اجرائي دستگاههای ساير و شهرداری نظارت و واحدكنترل گزارش با كه امالك از دسته آن خصوص در: 0تبصره

 به نسبت تا گردد مي درج پروند در بدهي عنوان به فوق مبالغ با متناسب عوارض شود مي فني يددباز به منجر ذينفعيا  مالک

 آيد. عمل الزم به اقدام آن وصول

 برمبنای قيمت كارشناسي مهندسينتوسط شهرداری به متقاضيان،  دوفركانسه utm نقشه ارائه خدمات مربوط به : 2تبصره 

 از متقاضي دريافت مي گردد. 1411در سال 

آن دسته از مودياني كه پس از دريافت پروانه از موعد مقرر نسبت به اتمام ساخت اقدام ننمايند بابت بهای خدمات  :3تبصره 

وصول  روز مجوز بابت ارائه خدمات %41و بعد از سال پنجم   %31، سال پنجم  %21، سال چهارم :  %11سال سوم :  دپو در

 مي گردد.

 

 تفکیک بهای خدمات  (2

 

 متر 511 از بیش اراضی عرصه تفکیک

 طرح با مطابق ) 111 ماده گواهي اخذ بدون كه ذيل های كاربری با شهر محدوده داخل امالك و اراضي تفکيک بهای خدمات

 سند اخذ به اقدام شهرداری تفکيک عوارض پرداخت بدون يا و سند اخذ به نسبت قانون 148 و 147 ماده براساس و ) تفضيلي

طبق فرمول ذيل محاسبه مي تفکيک گرديده باشد،  قضايي محاكم رای يا ثبتي قوانين طريق از يا اشخاص توسط و اند نموده

 شود:

 A = K x P x S 
S  عرصه = مساحت 

P  بندی منطقه = قیمت 

 = K مختلف کاربریهای با امالک ضریب 

 

 

 

 

 Kضریب  نوع کاربری ردیف Kضریب  نوع کاربری ردیف

  مسکوني با تراكم كم 1

     

    15 

 

 21 تجاری  6

 18 اداری 7 مسکوني با تراكم متوسط 2

 6 صنعتي 8 مسکوني ارزشمند سبز 3

 6 مشاغل مزاحم 9 كشاورزی و باغات 4

   11 ساير موارد 5
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 اين تعرفه نخواهند شد.تفکيک يا افراز گرديده اند مشمول از تاسيس شهرداری : اراضي كه قبل 0تبصره

قانون شهرداريها  و با هماهنگي شهرداری تفکيک و نسبت  111كليه تفکيکي های كه در راستای اصالحيه ماده :2تبصره

 قدرالسهم خدمات،فضای عمومي و معابر شهری اقدام مي نمايد ، مشمول پرداخت عوارض تفکيک نخواهند بود. 

آئين نامه قانون  148و147قانون شهرداريها به استناد ماده 111از اجرای اصالحيهكليه اراضي و امالكي كه قبل  :3تبصره

قانون برنامه چهارم يا از طريق دادگاهها و اداره راه و شهرسازی و يا بصورت تفکيک يا افراز سند و  133ثبت اسناد و ماده

 فه اخذ مي گردد.عوارض تفکيک يا افراز عرصه را به شهرداری پرداخت ننموده اند طبق اين تعر

آئين نامه قانون  148و147قانون شهرداريها به استناد ماده 111كليه اراضي و امالكي كه قبل از اجرای اصالحيه :0تبصره

قانون برنامه چهارم يا از طريق دادگاهها و اداره راه و شهرسازی و يا بصورت تفکيک يا افراز سند و  133ثبت اسناد و ماده

ازگرديده و قطعات تفکيکي طبق ضوابط و مقررات طرح های مصوب باشند . يا به موجب اقدام عوارض تفکيک يا افر

)بيست و پنج درصد(مساحت قطعه تفکيک %25شهرداری مي تواند سند مالکيت را دريافت نمايند شهرداری مي بايست تا 

انون شهرداريها دريافت نمايد.و چنانچه ق111يا افراز شده يا معادل ريالي آن را طبق نظر كارشناسي مطابق اصالحيه ماده

مطابق طرحهای مصوب شهری نياز به واگذاری قسمتي از ملک جهت ايجاد اصالح معابر شهری باشد،شهرداری مجاز به 

 قانون شهرداريها مي باشد.111)بيست و پنج درصد( مساحت ملک مطابق اصالحيه ماده%25دريافت حداكثر تا 

الک يا مالکين چند پالك ثبتي مبني بر تجميع و تفکيک پالكهای خود)در جهت بهبود در صورت درخواست م :5تبصره

شکل پالكها(در صورتي كه تعداد قطعات افزايش پيدا نکند ضوابط طرحهای مصوب در تفکيک آنها رعايت شود شهرداری 

مستثني بوده و 111الحي مادهمجاز است عوارض تفکيک را طبق اين تعرفه دريافت نمايد و اين قطعات از شمول مطابق اص

 پرداخت ساير عوارض متعلقه)حق مشرفيت، ارزش افزوده تغيير كاربری در صورت تغييرو....(الزامي مي باشد.

آندسته از درراستای الیحه و مجوز این شهرداری در خصوص  اصالحی(:010ماده  قبل از تصویب ) 0931قبل از سال 

قانون  111) تاريخ اصالحي ماده  91پالكهای ثبتي اصلي در راستای مجوز صدور پروانه بر روی امالك سندعادی قبل از سال 

اصالحي ثبت باشد يا مجوز شهرداری برای قطعه جدا شده صادر  147شهرداری( چنانچه يک قطعه از پالك دارای سند ماده 

منجر به ابقاء بنا با حدود اربعه تعيين شده عرصه تصرفي باشد مشمول عوارض تفکيک  111شده باشد يا در كميسيون ماده 

  . خواهدشد
تفکيک به سندهای قبل از تاريخ تاسيس شهرداری و ملکهای دارای پايانکار، عدم خالف و مجوز  بهای خدمات: 0تبصره

 قبل از تاريخ تاسيس شهرداری تعلق نمي گيرد.
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اين بند به پرونده های قولنامه ايي كه با توجه به ضوابط و قوانين شهرداری اقدام به  بهای خدمات  %05:  7تبصره 

دريافت مجوز و يا عدم خالف نموده اند و پس از اتمام فرايند اداری و اجرايي ، اقدام به تقسيم و تفکيک مي نمايند نيز 

 كسر مي گردد. 111از پرداختي ماده  تعلق ميگيرد و در صورتي كه اقدام به دريافت سند نمايند

اين بند به پرونده های سنددار كه با توجه به ضوابط و قوانين شهرداری اقدام به دريافت  بهای خدمات  %011:  :8تبصره 

مجوز و يا عدم خالف نموده اند و پس از اتمام فرايند اداری و اجرايي ، اقدام به تقسيم و تفکيک مي نمايند نيز تعلق 

 ميگيرد.

 

 تامین سرانه خدمات عمومی و شهری بهای خدمات (3

 

ي امالكي كه برای صدور مجوز و اقدام قانوني به شهرداری مراجعه مي نمايند عوارض تامين سرانه به شرح به عرصه تمام

 جدول ذيل تعلق مي گيرد.

 

A = K x P x S 
S  عرصه = مساحت 

P  بندی منطقه = قیمت 

 = K مختلف کاربریهای با امالک ضریب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kضریب  نوع کاربری ردیف Kضریب  نوع کاربری ردیف

 2 تجاری  6 1.5 مسکوني با تراكم كم 1

 2 اداری 7 مسکوني با تراكم متوسط 2

 1.5 مسکوني ارزشمند سبز 3

 

 1.5 صنعتي 8

 1.5 مشاغل مزاحم 9 باغات  4

   11 1.5 ساير موارد 5
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 استعالم هرگونه المثنی،صدور ساختمانی پروانه صدور نحوه (4
 

 سوزی آتش سرقت، مفقودی، موقع در انتظامي نيروی جمله از ذيصالح مراجع تائيد با فقط المثني ساختماني پروانه صدور 1. 

 2 بند معادل مبلغي اخذ با حادثه وقوع شدن محرز از بعد مترقبه غير سايرحوادث و

 2.111.111 مبلغ ) باشد جديد پروانه صدور به نياز و مالک نظر حسب ( ساختمان پروانه مفاد در تغييرات بعلت درصورتيکه 2. 

 . شد خواهد ريال اخذ

 . شد خواهد انجام ريال 2.111.111 مبلغ اخذ با استعالم هرگونه تجديد يا و تمديد صدور،  3.

 
 
 
 

 انشعابات حفاری محل ترمیم خدمات بهای (5

 و با توجه به حفاری محل عرض و طول متراژ اساس بر و  برق ، مخابرات آب،گاز، های اداره حفاری نوار جهت حفاری عوارض

 المي از واحد حفاری وصول مي گردد.فهرست بهای اع  

ريال لحاظ  15.111.111ريال و برای هر دكل   8.111.111: برای حفاری جهت تيرگذاری توسعه برق، مبلغ 1تبصره 

 ميگردد.

ريال  5.111.111حريم شهر مبلغ : ريال و  1.111.111: برای نصب انشعاب گاز بدون حفاری ،  داخل بافت مبلغ : 2تبصره 

 لحاظ مي گردد.
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 سبز فضای بهای خدمات (6
 

حفظ، گسترش و ايجاد فضای سبز شهری ، نرخهای پيشنهادی بر  ر به يکسان سازی نرخ دريافت هزينهالف: نظ

 اساس اوضاع خاص فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی منطقه به شرح ذيل مي باشد.

فضای  و بهای خدمات ( بنای صنعتي مانند بنای تجاریفضای سبز )داخل حريم و خارج حريم  بهای خدمات

 ( بناهای خدماتي و اداری مانند بنای مسکوني لحاظ مي گردد.سبز )داخل حريم و خارج حريم 

  

 صنعتي و خدماتي و اداری ( -تجاری –فضای سبز )مسکوني  الف: نرخ پيشنهادی بهای خدمات

Aل بناء صادره)بنای مفيد و غير مفيد(: متراژ ك 

Bعدد ثابت بيست مترمربع به عنوان متوسط سرانه مسکوني برای شهرهای استان البرز : 

C.تعداد نفراتي كه در ساختمان مورد نظر درآينده زندگي خواهند كرد :A/B=C 

D (:جامع و تفضيلي: سرانه پيش بيني شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهری)طرح 

، =6Dو هنگامي كه پرونده در كميسيون ماده صد جريمه شده باشد  =4Dهنگام صدور مجوز بنای مسکوني 

و بنای تجاری هنگامي كه پرونده در كميسيون ماده صد جريمه شده  =8Dهنگامي صدور مجوز بنای تجاری 

و هنگامي كه  =3Dوز خواهد بود . برای كاربريهای خارج از تعاريف عنوان شده هنگام صدور مج =16Dباشد 

 مي باشد. =5Dپرونده در كميسيون صد جريمه شد 

E.مقدار فضای سبزی كه متقاضي بايد ايجاد كند :    C*D=E 

F ريال در 111/511ريال و حريم شهر 111/311: حداقل هزينه ايجاد يک متر مربع فضای سبز در محدوده شهر

 نظر گرفته شود.

Hضای سبز در هنگام دريافت پروانه ساختماني مي بايست پرداخت نمايد. : مبلغي كه متقاضي بابت توسعه ف

E*F=H 
 نکته:

 قبل از دريافت هرگونه مجوز قانوني از شهرداری، استعالم فضای سبز الزامي است. -

 شناسنامه دار كردن كليه باغات موجود در منطقه قبل از دريافت هرگونه مجوزی الزامي است. -

عرصه به فضای سبز مشجر  %91متر بايد  2111برای اراضي خارج از محدوده شهر با عرصه حداقل  -

ه آن را به درختان مثمر به فاصله چهارمتر غرس نموده و مجهز ب %91اختصاص يابد كه از اين ميزان 

 سيستم آبياری  قطره  ای نمايند.
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 سبز فضای حذف بهای خدمات

 محدوده داخل تجاری و مسکوني بنای احداث مالکين  :تجاری و سبزمسکونی فضای احداث % 01 حذف عوارض

 سبز فضای به نظر مورد عرصه بنا احداث از بعد مالک درصورتيکه باشند مي سبز فضای به عرصه % 11 اختصاص مکلف به شهر

 .باشند مي جريمه پرداخت مشمول فرمول شرح به يکبار برای تبديل ننمايد و اجراء را

A = S x ( M + N + 7P) x 01% 

M  : ریال در نظر  0110111 البرز استان شهرهای کلیه برای مربع متر یک در سبز فضای اجرای هزینه ثابت عدد

 . است شده گرفته

N  :0110111البرز استان شهرهای کلیه برای که سبز فضای متر یک سال دو نگهداری هزینه ثابت عدد 

 . است شده نظرگرفته

  S : باشد می پالک کل عرصه مساحت. 

P ای منطقه : قیمت 

A  باشد می وصول قابل : مبلغ. 

 تبصره : محاسبات مربوط به فضای سبز طبق نظر کارشناس فضای سبز می باشد.
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 خارجه اتباع و مهاجرین سالیانه خدمات بهای (7

 
 عمل  وزارت كشور خارجي مهاجرين و اتباع امور مديرارسالي از   بخشنامه آخرين طي  خارجه اتباع و مهاجرين ساليانه عوارض

 .شودمي 

 توسط شده ارائه خدمات كليه از ايشان استفاده و روستاها و شهرها محدوده در مهاجرين اكثريت اسکان به توجه با ) الف

 به ساليانه سکونت زمان مدت نسبت به خارجي اتباع از نفر هر ازای به ساليانه عوارض گرديد مقرر لذا ها، دهياری و شهرداريها

 .گردد مي تعيين ذيل جدول شرح

 اتباع امور دفتر توسط خارجي واتباع مهاجرين ساليانه عوارض دريافت چگونگي العمل دستور تغيير صورت در "ضمنا : تبصره

 .بود خواهد عمل مالك شهر اسالمي ازشورای مجوز اخذ از پس خارجي ومهاجرين
 

 

 

 یرانی و حق امتیاز بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقیهزینه خدمات امور تاکس (8

                  عوارض مصوب                  شرح ردیف

 ریال

 111/211 تاكسيراني ساالنه و يا تعويض پروانه هایهزينه های تمديد  0

 111/111/25 حق امتياز خطوط تاكسيراني 2

 قيمت فروش خودرو%5 نقل و انتقال حق امتياز در مدت اعتبار 3

 111/111 حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر)ماهيانه( 0

 111/311 برای وانت بارهاصدور كارنامه  5
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 پسماند خدمات بهای (9

 شرح به دستورالعمل مفاد رعايت ضمن شهری پسماند مديريت خدمات بهای تعيين نحوه كشوردر وزرات دستورالعمل مطابق

 .شد خواهد اخذ پسماند خدمات بهای به عنوان ذيل جدول

 بهای خدمات پسماند

بهای خدمات  شرح خدمات ردیف

 ساليانه

 0110111  مسکوني داخل بافت 1

 501110111 متر  25تجاری تا  2

 005110111 متر  51تا  26از تجاری  3

 801110111  متر 75 تا متر 51 از تجاری 4

 0201110111  متر 111متر به  75تجاری از  5

 0501110111 متر به باال 111تجاری از  6

 35111111 هايپرماركت هاو فروشگاههای زنجيره ايي  7

 201110111 اداری به ازای هر واحد  7

 501110111 در محدوده قانوني شهر  ادارات دولتي و شركت های غيرصنفي 8

 500110111 مطب پزشکان و پيراپزشکان  9

 708110111 ا، البراتورها، سونوگرافي درمانگاهها ، كلينيک ها، آزمايشگاه ه 11

 0101110111 متر سالن 111مطبخ ها تا  چلوكبابي ها،  ،رستوران  11

 301110111 متر اضافه 111چلوكبابي ها ، مطبخ ها به ازای هر  ،رستوران  12

 5101110111 های پذيراييتاالر 03

 0101110111  متربنا)دارای پرونده ساختماني( 251در حريم شهر واحدهای زير مسکوني  14

 2101110111 )دارای پرونده ساختماني( بنامتر 251 واحدهای باالیمسکوني در حريم شهر  15

 0501110111 متربنا )فاقد پرونده ساختماني( 211مسکوني درحريم شهر واحدهای زير  00

 3101110111 متربنا) فاقد پرونده ساختماني( 211مسکوني درحريم شهر واحدهای باالی  07

 2001110111 اجاره ساالنه دكه 08
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به بهای خدمات  %51ي گردد، مبلغ به آن دسته از اصناف پرزباله كه با گزارش واحد خدمات شهر و اصناف اعالم م:  1تبصره 

 اضافه مي گردد.

عوارض ساليانه مشخص شده  %81كه در خيابان و كوچه های فرعي مشغول به فعاليت مي باشند،  يبه اصناف:   2تبصره 

 دريافت مي گردد.

 وپيشه كسب عوارض و شوند نمي محسوب صنف كه كارگاههای و كارخانجات از ادارات، دسته آن خصوص در:  3تبصره 

 .شود مي اخذ ساليانه عوارض % 111 كنند معادل نمي پرداخت

 اماكن اين در چنانچه است بديهي باشند مي معاف پسماند خدمات بهای پرداخت از تکايا و ها حسينيه مساجد،:  4تبصره 

 . بود خواهند خدمات هزينه بهای پرداخت مشمول باشند مستقر...) و تجاری واحدهای مانند( مرتبط غير واحدهای

 هزينه بهای پرداخت از غيردولتي و دولتي( متوسطه و راهنمايي ابتدايي، كودك، مهد)مدارس و ورزشي مراكز:  5تبصره 

 باشند. مي معاف خدمات

 آوری جمع خدمات هزينه نامه موافقت انعقاد با ميتواند شهرداری مصوبه اين مشمول از مواردخارج درخصوص:  6تبصره 

 . نمايد دريافت را پسماند

آموزشگاههای فني حرفه ايي  كليد سازی، ، ، دان پرندگان واحدهای صنفي خرازی، عکاسي، كافي نت ، ساندويچي:  7تبصره 

 تخفيف اعمال مي گردد. )به غير از تخفيف نقدی( %21طبق نظر كارشناس اصناف 

از آن حفظ و نگهداری كنند )تاييد و در صورت كه كسبه مربوطه در پياده رو روبروی صنف خود فضای سبز ايجاد :  8تبصره 

 ل مي گردد.تخفيف اعما %31( و اصناف شده از سوی كارشناس فضای سبز

 27819/1398/1/2127ه بشماره امشورای اسالمي شهر كوهسار و ن 28/12/98مورخ  21748طبق نامه بشماره :  9تبصره 

درصد شده  111شامل بخشودگي  98فرمانداری شهرستان ساوجبالغ، بهای خدمات اصناف تا پايان سال  98/12/25مورخ 

 است.

كسر مي گردد  99از پايه سال  %11مشمول عطف به ماسبق خواهد بود كه ساالنه ی خدمات صنفي امحاسبه به:  11تبصره 

 نشود. %51مشروط بر اينکه بيش از 

به بهای خدمات  درصد 31های خدمات ساليانه محل كسب طالفروشي، مشاورين امالك و نمايشگاه اتومبيل ب:  11تبصره 

 اضافه مي گردد. پسماند

عابر يا پياده روها استفاده نمايند مثل )نمايشگاه داران اتومبيل ، مبل فروشي ها ، بستني صنوف مزاحم كه از م:  12تبصره 

فروشي ها ، فست فودها و .... كه استفاده از معابر موجب اختالل در عبور و مرور عابرين پياده رو را فراهم مي سازد در صورت 
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نمايند برای بار اول نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر توسط اخطار و ابالغ قانوني چنانچه نسبت به جمع آوری آن اقدام ن

برابر تعرفه و  3شهرداری اقدام و در صورت تکرار موضوع و عدم توجه به اخطاريه شهرداری به محاسبه بهای خدمات ساليانه 

 برابر افزايش مي يابد. 5در صورت تکرار مجدد موضوع 

مصالح فروشان ساختماني ، آهن فروشان ، كابينت سازان ، كارواش و  صنوف مزاحم مانند سنگ فروشان ،:  13تبصره 

صافکاری، نقاشي اتومبيل ، سازندگان درب و پنجره آهني ، درودگری، نجاری جلوبندی سازان و كليه مشاغل مزاحم شهری تا 

 ند.برابر بهای خدمات محل كسب را بپرداز 3مادامي كه در داخل شهر فعاليت صنفي دارند مي بايست 

 

 

 هزینه انبارداریبهای خدمات              (11

بهای خدمات انبارداری وسايل جمع آوری شده ساخت و ساز غيرمجاز توسط واحد كنترل نظارت به شرح ذيل 

 ميباشد: 

 

 روزانه وسایل ردیف

 ريال 5.111 بيل 0

 ريال 21.111 فرغون 2

 ريال 111.111 دستگاه جوش 3

 ريال 111.111 دستگاه سنگ برش 0

 ريال 5.111 كلنگ 5

 ريال 25.111 ساير 0

 

 بهای خدمات در حریم شهر (11

 از بعد يا و پروانه صدور هنگام متعلقه عوارض كليه %21 مشمول يکبار خدمت ارائه بهای بابت شهر حريم در واقع امالك

 در كميسيون جريمه و عرصه تفکيک ، شهر سطح پرورش، و آموزش عوارض.گردند مي صد ماده كميسيون جريمه

         .گردد نمي لحاظ تعرفه اين محاسبه
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 و شهرداری از بخشداری و فرمانداری،عدم خالف و مجوز تفکيک به امالك دارای پايان كار هزينه بهای خدمات  : 0تبصره 

 تعلق نمي گيرد.

 بالمانع مي باشد. %51تسهيالت تا  طبق دستور و صالح ديد شهردار تامين سرانه و بهای خدمات برای محاسبه : 2تبصره 

: به آن دسته از وسايل نقليه ای كه نخاله زباله خود را در جايي خارج از محدوده و بدون هماهنگي  تعريف شده 3تبصره 

 ريال جريمه تعلق مي گردد. 11.111.111تخليه نمايند، مطابق مقررات مبلغ 

ريال به عنوان  21.111ساختماني و صدور مجوز تخريب و نوسازی مبلغ  : به ازای هرمترمربع بنا جهت صدور پروانه0تبصره 

 هزينه جمع آوری نخاله دريافت مي گردد.

 ريال محاسبه مي گردد. 21.111بلغ دپوی مصالح و نخاله ساختماني برای امالك فاقد پروانه به ازای هر متر م برای :5تبصره 

 يراينصورت مصالح توسط خدمات شهر جمع آوری مي شود. ساعت جهت جمع آوری در غ 48دو اخطار به فاصله 

 .ريال 111/111/1ريال وهزينه جابه جايي ونگهداری ادوات ساختماني  111/511هزينه پالك سر در منازل  : 0تبصره 

 

      

 

                       

 

 


