
ف
ػٌَاى تؼرفِسدی

هبلػ هصَب بشای 

1396اخشا دس سال 

هبلػ هصَب بشای 

1397اخشا دس سال 
دٍسُ هحاسبِ

*هراکس آهَزشی ٍ ترتیتی*1
آهَزشگاُ ّا2
هاّیا1,948,0001,948,000ًِ(کِ هدَص کطَسی داسًذ)ًوایٌذگی هشاکض آهَصش صباى اًگلیسی ٍآهَصضگاُ ّای علوی3

(کِ هدَص استاًی داسًذ)هشاکض آهَصش صباى اًگلیسی ٍآهَصضگاّْای علوی4

هاّیا11,624,0001,624,000ًِدسخِ 5

هاّیا1,493,000ًِ__2دسخِ 6

(ؼیشدٍلتی)کلیِ هقاعغ هذارس تحصیلی غیر اًتفاػی7
هاّیا1207,000207,000ًِدسخِ 8

هاّیا2174,000174,000ًِدسخِ 9

هاّیا3138,000138,000ًِدسخِ 10

هاّیا542,000542,000ًِ(بِ استثٌاء آهَصش ٍپشٍسش)هراکسآهَزشی ٍاتستِ تِ ادارات 11

00هْذکَدک ّا21

هاّیا1175,000175,000ًِدسخِ 22

هاّیا2109,000109,000ًِدسخِ 23

هاّیا389,00089,000ًِدسخِ 24

*پسشکاى ٍ هراکس درهاًی*25

فیضیَتشاپْا26
ٍیضیت پضضک 1/5

عوَهی

ٍیضیت پضضک 1/5

عوَهی
هاّیاًِ

پضضکاى فَق تخصص27
ٍیضیت پضضک 2/2

فَق تخصص

ٍیضیت پضضک فَق 2/2

تخصص
هاّیاًِ

پضضکاى هتخصص28
ٍیضیت پضضک  2

هتخصص

ٍیضیت پضضک  2

هتخصص
هاّیاًِ

پضضکاى عوَهی ٍ هیکشٍب ضٌاس29
ٍیضیت پضضک 1/5

عوَهی

ٍیضیت پضضک 1/5

عوَهی
هاّیاًِ

دًذاًپسشکاى30

عوَهی31
ٍیضیت 1/5 

دًذاًپضضک عوَهی

ٍیضیت دًذاًپضضک 1/5 

عوَهی
هاّیاًِ

هتخصص32
ٍیضیت  دًذاًپضضک 2 

هتخصص

ٍیضیت  دًذاًپضضک 2 

هتخصص
هاّیاًِ

هاهایی،ضٌَایی سٌدی،بیٌایی سٌدی،تؽزیِ،گفتاس دسهاًی ٍؼیشُ:سایش کاسضٌاساى پشٍاًِ داس ضاهل33
 ٍیضیت پضضک 1

عوَهی
هاّیاًِ ٍیضیت پضضک عوَهی1

کلیِ داسٍخاًِ ّا34
 ٍیضیت پضضک 3

عوَهی
هاّیاًِ ٍیضیت پضضک عوَهی3

کلیِ آصهایطگاُ ّا35
 ٍیضیت پضضک 2

هتخصص

 ٍیضیت پضضک 2

هتخصص
هاّیاًِ

کلیِ سادیَلَطیست ّا36
 ٍیضیت پضضک 3

هتخصص

 ٍیضیت پضضک 3

هتخصص
هاّیاًِ

بٍ مبالغ مصًب پششکان فًق، مبلغ مزبًط بٍ قاوًن َشیىٍ پسماود،عفًوی ي رادیًاکتیً ویش اضافٍ می گزدد: 1تبصزٌ *37

يیشیت َز پششک بزاساس قیمت مصًبٍ وظام پششکی کشًر محاسبٍ گزدد: 2تبصزٌ*38

.استعالم ساالوٍ صًرت گیزد:3تبصزٌ*39

در هحذٍدُ ٍ حرین شْر (تِ ریال)1397الیحِ تْاء خذهات شْری هرتَط تِ هشاغل هشوَل غیرًظام صٌفی  ترای اجرا در سال
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هاّیا400,000400,000ًِ(اعن اص خصَصی ، دٍلتی ، ًظاهی ٍؼیشُ )کلیِ هراکس پرستاری 40

00کلیِ هراکستْذاشتی41

هاّیا1619,000619,000ًِ دسخِ 42

هاّیا2478,000478,000ًِ دسخِ 43

00دارٍخاًِ ّا ٍدرهاًگاّْای داهپسشکی44

هاّیا1715,000715,000ًِ دسخِ 45

هاّیا2478,000478,000ًِدسخِ 46

*اهَر هرتثظ تا خَدرٍ*47
هراکس اسقاط خَدر57ٍ

هاّیا12,070,0002,070,000ًِدسخ58ِ

هاّیا21,656,0001,656,000ًِدسخ59ِ

هاّیا31,242,0001,242,000ًِدسخ60ِ

هاّیا347,000347,000ًِدفاتر خذهات خَدرٍئی61

*هراکس خذهات ارتثاعی ٍ پستی*62
1000+دفاتر  پلیس63

هاّیا12,475,0002,475,000ًِدسخِ 64

هاّیا21,858,0001,858,000ًِدسخ65ِ

00هراکس پیشخَاى دٍلت66

هاّیا11,500,0001,500,000ًِدسخِ 67

هاّیا21,000,0001,000,000ًِدسخ68ِ

00هراکس خذهات پستی69

هاّیا156,00056,000ًِ دسخِ 70

هاّیا229,00029,000ًِ دسخِ 71

00دفاتر خذهات ارتثاعی ٍ تلفي ّورا72ُ

هاّیا11,512,0001,512,000ًِدسخِ 73

هاّیا2907,000907,000ًِدسخ74ِ

*دفاتر کارشٌاساى ٍ هٌْذسی*75
دفاتر ٍکالت ٍهشاٍریي حقَقی قَُ قضائی76ِ

هاّیا1,223,0001,223,000ًِدفاتش  پایِ یک77

هاّیا678,000678,000ًِدفاتش  پایِ د78ٍ

00دفاترهٌْذسی ٍ ًقشِ کشی79

هاّیا12,390,0002,390,000ًِپای80ِ

هاّیا21,593,0001,593,000ًِپای81ِ
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هاّیا1,465,000ًِ__3پای82ِ

هاّیا782,000782,000ًِدفاتراسٌادرسوی83

*هـراکـسحول ٍ ًقل ٍ دفاترگردشگری*95
(آشاًسْای هسافرتی)دفاتر خذهاتی هسافرتی ٍ جْاًگردی ٍَّایی ٍ زیارتی 96

97
 صذٍس بلیط بشای داخل کطَسٍ خاسج کطَس،فعالیت دس صهیٌِ ٍسٍدگشدضگش اص سایش استاًْا ٍخاسج بِ ایشاى ٍ بالعکس ،اعضام صائشبِ حح 

.عوشُ،سَسیِ،عتبات عالیات کِ تواهی فعالیتْای گشدضگشی سا اًدام هیذٌّذ
هاّیا696,000696,000ًِ

98
صذٍس بلیط َّایی داخلی ٍ خاسخی ،فعالیت دسصهیٌِ ٍسٍد گشدضگش اص سایش استاًْا ٍ : فعالیتْا . دفاتشهسافشت َّائی ٍخْاًگشدی بٌذالف  

خاسج اص ایشاى ٍ بالعکس
هاّیا580,000580,000ًِ

99
دس صهیٌِ ٍسٍدگشدضگش بِ ایشاى ، تَسگشداى داخل ضْش  ٍ استاًْا،فعالیت دس صهیٌِ گشدضگش :فعالیتْا : دفاتش خذهات هسافشتی ٍ خْاًگشدی 

.اص سایش استاًْا  ٍخاسج بِ ایشاى ٍلی حك فعالیت دس سایش صهیٌِ ّا ًذاسد 
هاّیا232,000232,000ًِ

100
،ضاُ عبذالعظین ،ضاُ چشاغ ٍ سایش  (سُ)فعالیت فمط اعضام صائش بِ هطْذ همذس ،خوکشاى ،لن ،آساهگاُ حضشت اهام : دفاتش کاسٍاى صیاستی 

.هکاًْای صیاستی ایشاى 
هاّیا116,000116,000ًِ

00دفاترایستگاُ ّای راُ آّي ٍ فرٍدگا101ُ

هاّیا5,883,0005,883,000ًِساُ آّي102

هاّیا8,823,0008,823,000ًِفشٍدگا103ُ

کلیِ دفاترتؼاًٍیْای هسافرتری104

هاّیا12,083,0002,083,000ًِدسخِ 105

هاّیا21,458,0001,458,000ًِدسخِ 106

هاّیا3499,000499,000ًِدسخِ 107

فرٍشگاّْای زًجیرُ ای108

هاّیا2,000,0002,000,000ًِ هتش200تا 109

هاّیا3,000,0003,000,000ًِ هتش500تا 201 110

هاّیا5,000,0005,000,000ًِهتش1000تا111501

هاّیا10,000,00010,000,000ًِهتش بِ باال1121001

*اهَر کشتارگاُ*113
بِ اصای ّشربح100,000100,000ّضیٌِ ربح دام ّش ساس گَسفٌذ114

بِ اصای ّشربح500,000500,000ّضیٌِ ربح دام ّش ساس گا115ٍ

بِ اصای ّشربح600,000600,000ّضیٌِ ربح دام ّش ساس ضتش116

ّش خَدس195,000195,000ٍخشٍج هطتمات ٍحول پَست اصّشٍاًت117

ّشخَدس390,000390,000ٍخشٍج هطتمات ٍحول پَست اصّشکاهیَى ٍکاهیًَت118

ّشخَدس390,000390,000ٍحول سٍدُ ٍآالیص اصّشٍاًت119

ّشخَدس390,000390,000ٍحول سٍدُ ٍآالیص اصّشکاهیَى ٍکاهیًَت120

ّش ساس1,3001,300اسائِ خذهات هیذاى دام بابت ّشساس گَسفٌذ121

ّشساس9,7509,750اسائِ خذهات هیذاى دام بابت ّشساس گاٍ ٍگَسال122ِ
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ّشًفش7,8007,800اسائِ خذهات استشاحت گاّی دسّشسٍص123

ّشالض13,00013,000ِّضیٌِ حول گَضت گَسفٌذ124

ّشالض65,00065,000ِّضیٌِ حول گَضت گاٍ ٍضتش125

ّشساس26,00026,000ّضیٌِ تٌظیف کلِ ٍپاچِ ٍسیشابی اًَاع ربح126

سٍصا65,00065,000ًِاسائِ خذهات ًگْذاسی هیذاى دام بابت ّش سأس دام لاچاق تحَیلی127

.ردیف َای مزبًط بٍ کشتارگاٌ در صًرت ارائٍ خدمات فًق تًسط شُزداری، اخذ می گزدد: تبصز128ٌ

*اتثاع ٍ هْاجریي خارجی*129
هاّیا2,097,6002,097,600ًِخاًَادُ یک ًفش130ُ

هاّیا2,732,4002,732,400ًِخاًَادُ دٍ ًفش131ُ

هاّیا3,146,4003,146,400ًِخاًَادُ سِ ًفش132ُ

هاّیا3,574,2003,574,200ًِخاًَادُ چْاس ًفش133ُ

ساال414,000414,000ًِخاًَادُ بیص اص چْاس ًفش، بِ اصای ّش ًفش134

. ریال می باشد5500000سقف دریافت عًارض خدمات شُزی اس َز خاوًار اتباع خارجی مبلغ : 1تبصزٌ 135

. ادارٌ کل امًراتباع ي مُاجزیه خارجی استاوداری کزمان می باشد1396/10/05 مًرخ 68/25/3516مبالغ فًق بزاساس وامٍ شمارٌ  : 2تبصزٌ 136

دفاتر خذهات اتثاع ٍ هْاجریي خارجی137

هاّیا12,000,0002,000,000ًِدسخِ 138

هاّیا21,500,0001,500,000ًِدسخ139ِ

*هراکس خذهاتی*140
00شرکت ّا ٍ هَسسات خذهاتی شاهل تٌظیف ادارات ٍ هٌازل ٍغیر141ُ

هاّیا1734,000734,000ًِدسخ142ِ

هاّیا2365,000365,000ًِدسخ143ِ

00دفاتر کاًًَْای تثلیغاتی ٍ آگْی144

هاّیا1628,000628,000ًِدسخِ 145

هاّیا2470,000470,000ًِدسخِ 146

هاّیا3315,000315,000ًِدسخِ 147

هاّیا4235,000235,000ًِدسخِ 148

هاّیا2,717,0002,717,000ًِهؤسسات حفاری149

*شرکت ّا  ٍ دفاتر *150
دفاتر شرکت ّای ارائِ دٌّذُ خذهات اشتراک ایٌترًت ، ٍب ،داهٌِ ٍ دیگراهَر هرتَع151ِ

هاّیا11,490,0001,490,000ًِدسخِ 152

هاّیا2994,000994,000ًِدسخِ 153

00دفاتر شرکت ّای هٌْذسیي هشاٍر154

هاّیا12,277,0002,277,000ًِدسخِ 155
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هاّیا21,822,0001,822,000ًِدسخِ 156

دفاتر شرکت ّای هٌْذسی ًصة سیستوْای اػالم حریق، حفاظتی ٍ دٍرتیٌْای هذارتست157ِ

هاّیا11,143,0001,143,000ًِدسخِ 158

هاّیا2761,000761,000ًِدسخِ 159

دفاتر شرکت ّای ارائِ دٌّذُ سازُ ّای سثک160

هاّیا11,595,0001,595,000ًِدسخِ 161

هاّیا21,140,0001,140,000ًِدسخِ 162

00دفاتر هقاعغ کاراى ٍ پیواًکاراى جسء ساختواى ٍ هؼذى ٍ تاسیسات ٍ ًظایر163

هاّیا1258,000258,000ًِدسخِ 164

هاّیا2217,000217,000ًِدسخِ 165

00گورکی ٍ ًظایر آى-حقَقی -دفاتر حساترسی هالی 166

هاّیا1153,000153,000ًِدسخِ 167

هاّیا2125,000125,000ًِدسخِ 168

هاّیا1,278,0001,278,000ًِدفاترشرکتْای سیلٌذر پر کٌی169

00دفاتر شرکت ّای ساختواًی ٍ تاسیساتی ٍ راّسازی ٍغیر170ُ

هاّیا16,000,0006,000,000ًِ (گشیذ)ستب171ِ

هاّیا24,800,0004,800,000ًِ(گشیذ)ستب172ِ

هاّیا33,600,0003,600,000ًِ(گشیذ)ستب173ِ

هاّیا42,400,0002,400,000ًِ (گشیذ)ستب174ِ

هاّیا51,200,0001,200,000ًِ (گشیذ)ستب175ِ

00دفاتر شرکت ّای فرٍش سٌگْای آًتیک ٍ تسئیٌی176

ساال117,250,00017,250,000ًِدسخِ 177

ساال28,625,0008,625,000ًِدسخِ 178

شرکت ّای تؼاًٍی هصرف ادارات179

هاّیا11,564,0001,564,000ًِدسخ180ِ

هاّیا2650,000650,000ًِدسخ181ِ

هاّیا250,000ًِ__سایر دفاتر خذهات اداری ٍ خصَصی شْری182

ّش باس500,000__ّسیٌِ تازتیٌی تصاٍیر دٍرتیي ّای اهٌیتی ًصة شذُ در ساختواًْای شْرداری183
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