
   1398هاي خدمات در ایران ـ فصل زمستان گزارش متوسط قیمت تولید کننده اقالم منتخب بخش

 

 تغییرات نسبت به فصل قبل
افزایش نسبت درصد  35,5با  ریال رسید که 12527858 به "کرایه تختخواب در آسایشگاه روانی"متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 

هداري فرد هزینه نگ"متوسط قیمت  ،داشته است. در همین فصلرا خدمات هاي منتخب بخشاقالم را در بین به فصل قبل، بیشترین افزایش 
لیط ب"همچنین متوسط قیمت تبه بعدي بیشترین افزایش را داشته است. رافزایش، درصد  27,9ریال بوده است که با  12287403 "سالمند

ا داشته ردر متوسط قیمت رتبه سوم بیشترین درصد افزایش افزایش نسبت به فصل قبل،  درصد 26ریال بوده است که با  19375 برابر با  "مترو
 است.

 24,3 با ریال رسید که 797368 به "هزینه نگهداري از بیمار براي یک روز در منزل"متوسط قیمت  خدماتهاي منتخب بخشاقالم  در بین
 952439 "رطراحی بروشو"داشته است. در همین فصل متوسط قیمت نسبت به فصل قبل، بیشترین کاهش در متوسط قیمت را  کاهشدرصد 
 با برابر ")MRI(آي آرام"متوسط قیمت  قیمت قرار گرفته است. متوسط کاهش دومتبه کاهش در ر درصد 16,7با  بوده است که ریال 

 رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است. ،درصد 15,3با  بوده است کهریال  1550825
 

 »هاي تصفیهرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتآب«تغییرات نسبت به فصل قبل بخش  •
درصد افزایش نسبت به فصل قبل  1,4ریال رسید که  735000ه ب "باز کردن لوله و فاضالب"متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 
 داشته است.  هاي تصفیهرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتآببخش  را در بین اقالم خدمات
در بین اقالم در متوسط قیمت درصد کاهش  2,4ریال رسید که  1189286  به "تخلیه چاه"قیمت متوسط این بخش، در بین اقالم منتخب 
 .ه استداشتمنتخب این بخش را 

 

 »یگو خان یشخص يو کاالها یکلتو موتورس يموتور یهنقل یلوسا یرتعم«تغییرات نسبت به فصل قبل بخش  •
افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین درصد  6,1ریال بوده است که با  477726 "تعمیر استارت"متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 

مین فصل . در هی داشته استو خانگ یشخص يو کاالها یکلتو موتورس يموتور یهنقل یلوسا یرتعمافزایش را در بین اقالم خدمات بخش 
نسبت به فصل رتبه بعدي بیشترین افزایش افزایش درصد  5,7با  ریال رسید که 71172به  "پنچرگیري الستیک اتومبیل"متوسط قیمت 

 قبل را داشته است. 
 2,5ریال رسید که  365000به  "یض صفحه کالج موتور سیکلت معمولی تک سیلندرتعو"در بین اقالم منتخب این بخش، متوسط قیمت 

 داشته است.در بین اقالم منتخب این بخش را درصد کاهش در متوسط قیمت 
 

 »حمل و نقل و انبارداري«تغییرات نسبت به فصل قبل بخش  •
منتخب  درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقالم 26ریال رسید که  19375به  "بلیط مترو"متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 

 ریال رسید که 658872به  "کرایه مسافرت با سواري (بین شهري در داخل کشور)"متوسط قیمت  .را داشته است حمل و نقل و انبارداريبخش 
ریال رسید  2061667به  "س به خارج از کشوربلیط مسافرت با اتوبو"متوسط قیمت  داشته است. رارتبه بعدي بیشترین افزایش درصد  25,7 با

 .ته استدر بین اقالم منتخب این بخش داش را درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت 11,1 با که
درصد کاهش نسبت به  11,4ریال بوده است که  3806033 "بلیط مسافرت داخلی با هواپیما" در بین اقالم منتخب این بخش، متوسط قیمت

ریال  26846038به  "بلیط مسافرت به خارج از کشور با هواپیما"فصل قبل را در بین اقالم این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت 
 . کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است درصد بیشترین در رتبه بعدي ،درصد کاهش 4,2 با رسید که

 



 »جا و غذا ینمربوط به تام یهاي خدماتیتفعال«تغییرات نسبت به فصل قبل بخش  •
درصد افزایش  10,7ریال رسید که  2087982به  "کرایه یک شب اقامت در هتل (غیر سه ستاره)"متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 

یک  "را داشته است. همچنین متوسط قیمت  جا و غذا ینمربوط به تام یهاي خدماتیتفعالنسبت به فصل قبل را در بین اقالم منتخب بخش 
 درصد رتبه بعدي بیشترین افزایش را داشته است.  4,5ریال رسید که با  58989به  "مرغ نیمروتخم پرس

درصد  2,6ریال رسید که  2686264به  "کرایه یک شب اقامت در هتل سه ستاره با صبحانه"متوسط قیمت در بین اقالم منتخب این بخش، 
ریال بوده  387369 "چلوکباب برگیک پرس "کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقالم این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت 

 کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.  دبیشترین درص در رتبه بعدي ،درصد کاهش 2,1است که با 
 

 »ارتباطات و اطالعات«تغییرات نسبت به فصل قبل بخش  •
درصد افزایش نسبت به فصل  24,4ریال رسید که  8438به  "کارمزد دریافت صورت حساب موبایل"متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 

 53به  "مکالمه تلفن (ثابت) در داخل شهر"متوسط قیمت در همین فصل را داشته است.  ارتباطات و اطالعاتقبل را در بین اقالم منتخب بخش 
 . متوسط قیمت را در بین اقالم منتخب این بخش را داشته است درصد رتبه بعدي بیشترین افزایش 17,8ریال رسید که با 

درصد کاهش نسبت به  13,6ریال رسید که  3356به  "مکالمه تلفن (ثابت) با خارج از کشور"در بین اقالم منتخب این بخش، متوسط قیمت 
ریال بوده است  737  "مکالمه تلفن همراه اپراتور دوم (ایرانسل)"فصل قبل را در بین اقالم این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت 

 . کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است بیشترین درصد در رتبه بعدي ،درصد کاهش 0,9که با 
 

 »)بیمه( مالی هايگريواسطه«تغییرات نسبت به فصل قبل بخش  •
درصد افزایش نسبت به فصل قبل  1,1که رسید ریال  15740511 به "حق بیمه اتومبیل سواري"متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 

  .را داشته است مالی هايگريواسطهرا در بین اقالم منتخب بخش 
 

 »فنی و علمی اي،حرفه هايفعالیت«تغییرات نسبت به فصل قبل بخش  •
درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقالم  5ریال رسید که  284607به  "ویزیت دامپزشک"متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 

 به "اي حقوقی و وکالتارایه خدمات مشاوره "متوسط قیمت در همین فصل را داشته است. فنی  و علمی اي،حرفه هايفعالیتمنتخب بخش 
 را داشته است.متوسط قیمت را در بین اقالم منتخب این بخش  درصد رتبه بعدي بیشترین افزایش 2,7ریال رسید که با   451608

درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در  16,7ریال بوده است که  952439 "طراحی بروشور "در بین اقالم منتخب این بخش، متوسط قیمت 
درصد کاهش، در رتبه بعدي  0,2که با  ریال رسید 256330به  "گواهی امضاء"بین اقالم این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت 

 بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است. 
 

 »پشتیبانی خدمات و اداري هايفعالیت«تغییرات نسبت به فصل قبل بخش  •
درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین  6ریال رسید که  5825به  "A4هزینه فتوکپی یک برگ "متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 

ریال رسید   643051به  "نظافت راه پله"متوسط قیمت در همین فصل پشتیبانی را داشته است.  خدمات و اداري هاياقالم منتخب بخش فعالیت
 . را داشته استمتوسط قیمت  افزایشدرصد درصد رتبه بعدي بیشترین  2,4که با 

درصد کاهش  4ریال بوده است که  879787 " (اجرت یک کارگر در یک روز) نظافت منزل"بخش، متوسط قیمت در بین اقالم منتخب این 
 نسبت به فصل قبل را در بین اقالم این بخش داشته است.

  
 
 



 »آموزش«تغییرات نسبت به فصل قبل بخش  •
درصد افزایش نسبت به فصل  5,9ریال رسید که  424542به  "هزینه یک جلسه آموزش رانندگی"متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 

ریال   4233927به  "هزینه یک دوره آموزش حسابداري"متوسط قیمت همین فصل قبل در بین اقالم منتخب بخش آموزش را داشته است. 
 را داشته است. متوسط قیمت  افزایشدرصد درصد رتبه بعدي بیشترین  3,9رسید که با 

درصد  6,3ریال بوده است که  440033 "شهریه یک واحد از دروس عمومی در دانشگاه آزاد"در بین اقالم منتخب این بخش، متوسط قیمت 
شهریه سال اول دوره متوسطه اول (سال "مت ه است. در همین فصل متوسط قیکاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقالم این بخش داشت

 درصد کاهش، در رتبه بعدي بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.  5,5ریال رسید که با  29987403به  "هفتم) غیرانتفاعی
 

 »اجتماعی مددکاري و انسان به مربوط هايفعالیت«تغییرات نسبت به فصل قبل بخش  •
درصد افزایش نسبت به  35,5که ریال رسید  12527858به  "کرایه تختخواب در آسایشگاه روانی" متوسط قیمت 1398در فصل زمستان سال 

هزینه "متوسط قیمت در همین فصل را داشته است.  اجتماعی مددکاري و انسان به مربوط هايفعالیتفصل قبل در بین اقالم منتخب بخش 
 رتبه بعدي بیشترین افزایش را داشته است. درصد  27,9ریال بوده است که با  12287403 "فرد سالمند ماهانه نگهداري

درصد کاهش  24,3بوده است که  ریال 797368 "هزینه نگهداري از بیمار براي یک روز در منزل"در بین اقالم منتخب این بخش، متوسط قیمت 
رسید که با ریال  1550825به   ")MRIآي (آرام"اشته است. در همین فصل متوسط قیمت نسبت به فصل قبل را در بین اقالم این بخش د

 درصد کاهش، در رتبه بعدي بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.  15,3
 

 »تفریح و سرگرمی هنر،«تغییرات نسبت به فصل قبل بخش  •
درصد افزایش  10,6که ریال رسید  89091به  "وحشبلیط ورودي مکان دیدنی و تفریحی ـ باغ"متوسط قیمت  1398صل زمستان سال در ف

یحی ـ بلیط ورودي مکان دیدنی و تفر"را داشته است. متوسط قیمت  تفریح و سرگرمی هنر،نسبت به فصل قبل در بین اقالم منتخب بخش 
 ن افزایش را داشته است. رتبه بعدي بیشتریدرصد  8,3ریال بوده است که با  21667 "موزه

درصد کاهش نسبت به فصل  4,6بوده است که  ریال 31526 "بلیط موزه حق عضویت یک ماهه"در بین اقالم منتخب این بخش، متوسط قیمت 
درصد  3,4رسید که با ریال  38864به   "بلیط وروردي مکان تاریخی"قبل را در بین اقالم این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت 

 کاهش، در رتبه بعدي بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است. 
 

 »خدماتی هايفعالیت سایر«تغییرات نسبت به فصل قبل بخش  •
درصد افزایش نسبت به فصل قبل،  6,6ریال بوده است که با  696309 "تعمیر تلویزیون رنگی"متوسط قیمت  1398در فصل زمستان سال 

رموستات تعویض ت"ه است. در همین فصل متوسط قیمت داشترا خدماتی  هايفعالیت بخش سایر منتخببیشترین افزایش را در بین اقالم 
 درصد افزایش رتبه بعدي بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.  4,9ریال رسید که با  478046به  "یخچال

 4395355 به "مبلغ دریافتی از یک عضو حقیقی بابت حق عضویت در اتحادیه طال فروشان"الم منتخب این بخش، متوسط قیمت در بین اق
 .بدون تغییر بوده استنسبت به فصل قبل م در بین اقالم منتخب این بخش که این قلریال رسید 

 
 
 
 
 
 



 1398هاي خدمات در زمستان متوسط و درصد تغییر قیمت اقالم منتخب بخشجدول 
 

متوسط قیمت  واحد مبادله نام قلم بخش
 (ریال)

درصد تغییرات متوسط 
 قیمت نسبت به فصل قبل

رسانی، مدیریت آب
فاضالب و پسماند، 

 هاي تصفیهفعالیت

٧٣٥٬٠٠٠ یک بار بازکردن لوله فاصالب با فنر باز کردن لوله و فاضالب

 ١٬١٨٩٬٢٨٦ متر تخلیه چاه

 هینقل یلوسا یرتعم
و  يموتور
و  یکلتموتورس

و  یشخص يکاالها
 یخانگ

آچارکشی، اجرت سرویس کامل، شامل  سرویس کامل موتور سیکلت معمولی تک سیلندر
 ١٬٠٩٣٬٨٣٧ تعویض روغن، تایم موتور و ...

اجرت تعویض صفحه کالج موتور سیکلت  تعویض صفحه کالج موتور سیکلت معمولی تک سیلندر
 ٣٦٥٬٠٠٠ معمولی تک سیلندر

باز و بست کردن سر سیلندر موتور سیکلت معمولی تک 
 سیلندر

اجرت بازو بست کردن سرسیلندر موتور 
 ٥٤٧٬٦٦٧ معمولی تک سیلندر

اجرت تعمیر جلوبندي موتورسیکلت معمولی  تعمیر جلوبندي موتور سیکلت معمولی تک سیلندر
 ٥٠٦٬٢٢٢ تک سیلندر

تعویض لنت چرخ عقب موتور سیکلت معمولی تک 
 سیلندر

اجرت تعویض لنت چرخ عقب موتورسیکلت 
 ٩٠٬٢٢٢ معمولی تک سیلندر

 ١٬٠٩١٬٥٥٦ یلاتومب ياجرت باز و بست جلوبند اتومبیلجلوبندي 
 ٤٧٧٬٧٢٦ یلاستارت اتومب یرتعم اجرت تعمیر استارت
 ٥٠٠٬٧٠٢ یلاتومب ینامد یرتعم اجرت تعمیر دینام

 ٣٥٠٬٩١٩ یلباالبر اتومب یشهش یرتعم اجرت تعمیر شیشه باال بر
 ١٤١٬٠٧٤ يسوار یلاتومب ییروشو اجرت شستشوي اتومبیل (کارواش)

 ٩٦٢٬٤٢٦ یرگلگ یک یضاجرت تعو تعویض گلگیر اتومبیل
 ١٬٩٠٠٬٨١١ یرگلگ یک یاجرت نقاش نقاشی کامل گلگیر اتومبیل

 ١٧٧٬٠٤٥ فرمان یزاناجرت م میزان فرمان اتومبیل
 ٥٤٢٬٧١٣ یلانژکتور اتومب یمو تنظ یساجرت و سرو سرویس و تنظیم انژکتور اتومبیل

 ٩٠٬٦٦٠ یتريل 4ظرف  یک تعویض روغن موتور اتومبیل
 ٧١٬١٧٢ یريپنچرگ یکاجرت  پنچرگیري الستیک اتومبیل
 ٢٬٠٤٤٬٣٨٤ یلندرس يتراشکار اجرت تراشکاري سیلندر اتومبیل

 ٤٢٥٬٨٥٧ موتور یمتنظ اجرت تنظیم موتور

 ینگو صفحه و بلبر یسکد یضتعو اجرت دیفرانسیل تعمیر گیربکس و
 یلاتومب

١٬٥٧٥٬٠٩٢ 

 ٤٢٩٬٣٠٢ یلترمز اتومب یرتعم اجرت تعمیر ترمز

حمل و نقل و 
 انبارداري

 ٩٤٨٬٩٤٠ تن بار در یک مسیر ثابت 1حمل  حمل و نقل زمینی بار توسط نیسان وانت در داخل شهر

مبلغ دریافتی بابت ورودي یک شبانه روز  هاي عمومیپارکینگهزینه پارکینگ اتومبیل در 
 ٢٥٬٣٥٧ پارك خودروي سواري

 ١٩٬٣٧٥ سفره 2 یطبل بلیط مترو
 ٢٬٠٦١٬٦٦٧ نفر یک يبرا بلیط بلیط مسافرت با اتوبوس به خارج از کشور

 ٥٦٬٩٣٩ نفر یک يبرا یرمس یک یهکرا بوس یا ون بین شهريکرایه مینی
 ١٧٬٩٥٨ نفر یک يبرا یرمس یک یهکرا کرایه تاکسی خطی در داخل شهر

 ٦٥٨٬٨٧٢ نفر یک يبرا یرمس یک یهکرا کرایه مسافرت با سواري (بین شهري در داخل کشور)
 ٥٬٠٣٨٬٧٥٠ نفر یک يسره برا یک یطبل یک بلیط مسافرت باکشتی به خارج از کشور

 ٧٤٢٬١٠٢ اثاث منزل ییبار جابجا یک هزینه اثاث منزلهزینه جابجایی 
 ٩٥٨٬٤٩٤ نفر یک يبرا بلیط بلیط مسافرت با قطار ( داخل کشور)
 ٦٣٨٬٩٨٥ نفر یک يبرا بلیط بلیط مسافرت با اتوبوس (بین شهري)
 ٧٬١٢٣ نفر یک يبرا یرمس یک یهکرا کرایه اتوبوس عمومی در داخل شهر
 ١٧٬٢٠٥ نفر یک يبرا یرمس یک یهکرا کرایه تاکسی عمومی در داخل شهر
 ٦٧٬٧٤٧ مشخص یرمس یک یهکرا کرایه سواري آژانس در داخل شهر

 ٣٬٨٠٦٬٠٣٣ نفر یک يسره برا یک یطبل یک بلیط مسافرت داخلی با هواپیما



 ٢٦٬٨٤٦٬٠٣٨ نفر یک يدو سره برا یطبل یک بلیط مسافرت به خارج از کشور با هواپیما
 ٣٤٠٬٠٠٠ نفر یک يسره برا یک یطبل یک بلیط مسافرت باکشتی یا لنج داخل کشور

 یهاي خدماتیتفعال
ا ج ینمربوط به تام
 و غذا

 ٣٨٧٬٣٦٩ پرس یک چلوکباب برگ
 ٢١٧٬٨٣٦ پرس یک چلوکباب کوبیده

 ١٥٤٬١٨٣ پرس یک چلوخورشت
 ١٩٠٬١١٠ پرس یک آبگوشت

 ١٧٥٬٤٧٨ پرس یک کباب کوبیده
 ١٨٤٬١٠٧ عدد یک پیتزا

 ١٨٣٬٥٧٧ پرس یک چلومرغ
 ٢٤٣٬٨٠٥ پرس یک کله و پاچه
 ٧٨٬٢٤٩ عدد یک ساندویچ

 ٥٨٬٩٨٩ پرس یک دو عدد تخم مرغ نیمرو
 ١٢٬٢٤٠ عدد یک چاي در قهوه خانه

 ٢٬٠٨٧٬٩٨٢ کرایه یک اتاق دو تخته کرایه یک شب اقامت در هتل (غیر سه ستاره)
 ٢٬٦٨٦٬٢٦٤ کرایه یک اتاق دونفره کرایه یک شب اقامت در هتل سه ستاره با صبحانه

 ٢٦٥٬٨٢٧ یک پرس مرغ سوخاري یا مرغ بریان
 ٥٣٬٨٠٠ یک لیوان آب هویج

 اطالعات و ارتباطات

 ٨٬٤٣٨ یک قبض تلفن همراه کارمزد دریافت صورت حساب موبایل
 ٧٧٬٢٣٣ تعویض یک عدد سیم کارت هزینه تعویض سیم کارت تلفن همراه

هزینه یک دقیقه مکالمه ایرانسل با دیگر  مکالمه تلفن همراه اپراتور دوم (ایرانسل)
 ٧٣٧ اپراتورهاي تلفن همراه

 ١١٤ هزینه یک پیامک فارسی (پیامک) SMSهزینه 
 ٥٢٬٥٢٤ هزینه یک ساعت استفاده از اینترنت کافی نت

 ٥٣ هزینه یک دقیقه مکالمه داخل استانی مکالمه تلفن (ثابت) در داخل شهر
 ٣٣٩ هزینه یک دقیقه مکالمه بین استانی مکالمه تلفن (ثابت) بین شهرهاي داخل کشور

 ٣٬٣٥٦ هزینه یک دقیقه مکالمه خارج از کشور مکالمه تلفن (ثابت) با خارج از کشور
 ٧٨١ هزینه یک دقیقه مکالمه همراه به ثابت مکالمه تلفن (همراه اول) در داخل کشور

 ٣٢٥٬٦٤٩ هزینه یک دوره یک ماهه ADSLاینترنت 
 ١٠١٬٠٩٧ یک بلیط براي یک نفر بلیط سینما

 ١٢٬١٦١ یک نسخه روزنامه روزنامه
 ٥٩٬٣١٥ یک نسخه مجله مجله

هاي گريواسطه
 (بیمه) مالی

 ٥٬٨٨٩٬١٣٦ SE 111یک دستگاه اتومبیل پراید  بدنه اتومبیل
 ٩٬٤١٧٬٤١٥ lxیک دستگاه اتومبیل سمند  بدنه اتومبیل
 ١٠٬٣١٦٬٥٤٦ 206یک دستگاه اتومبیل پژو  بدنه اتومبیل
 ٩٬٠٤٣٬٥٩٣ 405یک دستگاه اتومبیل پژو  بدنه اتومبیل

 ١٥٬٧٤٠٬٥١١ حق بیمه اتومبیل حق بیمه اتومبیل سواري

هاي فعالیت
اي، علمی و حرفه

 فنی
 

 ٩١٥٬٥٩٤ نامهفقره سند وکالتتنظیم یک تنظیم سند وکالتنامه
 ٩٥٢٬٤٣٩ A4قطع  طراحی بروشور

 ٣٤٥٬٠٠٠ یک دستگاه خودرو معاینه فنی خودرو
 ٩١٦٬٠٠٠ متر مربع دکوراسیون داخلی (پارتیشن بندي)

 ٢٨٤٬٦٠٧ هزینه یک بار ویزیت ویزیت دامپزشک
 ٥٠٬٩٤٩ چاپ یک قطعه عکس چاپ عکس دیجیتال

 ٣٬١٥١٬٤٢٥ هزینه ثبت ازدواج ثبت ازدواج
 ٢٥٦٬٣٣٠ گواهی امضاءهزینه  گواهی امضاء

 ٤٥١٬٦٠٨ هزینه یک جلسه مشاوره حقوقی اي حقوقی و وکالتارایه خدمات مشاوره
 ١٩٠٬٣٧٩ 6*4قطعه عکس  6هزینه چاپ  عکس پاسپورتی



هاي اداري و فعالیت
 خدمات پشتیبانی

شبانه روز یک سیستم استریو  1مبلغ کرایه  کرایه سیستم استریو
 ١٬٦٥٤٬٥٤٥ فلش خور

 ٤٢٤٬٢٥٠ تمدیدگواهینامه تمدید گواهینامه رانندگی ماشین
 ٢٨٬٢٥٨ A4تایپ یک برگ  تایپ

 ٥٬٨٢٥ A4هزینه فتوکپی یک برگ  فتوکپی

 8اجرت یک کارگر در یک روز به مدت  نظافت منزل
 ٨٧٩٬٧٨٧ ساعت

 ٦٤٣٬٠٥١ پله اجرت یک کارگر براي نظافت راه نظافت راه پله

 آموزش

شهریه سال اول دوره متوسطه اول (سال هفتم) 
 غیرانتفاعی

 ٢٩٬٩٨٧٬٤٠٣ شهریه سال اول دوره متوسطه اول

 ٨٤٥٬٢٣٦ هزینه یک جلسه تدریس تدریس درس هندسه سال سوم ریاضی فیزیک
 ٣٤٩٬٨٠٦ واحد درس عمومیشهریه یک  هاي شبانهشهریه یک واحد از دروس عمومی در دانشگاه

 ٤٤٠٬٠٣٣ شهریه یک واحد درس عمومی شهریه یک واحد از دروس عمومی در دانشگاه آزاد
 ١٬٥٠٦٬٦١٧ هزینه یک ترم هاي زبانآموزش یک ترم زبان انگلیسی در آموزشگاه

 ٢٣٬٥٣٥٬٦٣٢ شهریه سال پنجم ابتدایی شهریه سال پنجم ابتدایی
 ٥٬٢٠٠٬٩٨٧ شهریه ثابت ترم اول شهریه ثابت ترم اول دانشگاه آزاد

 ٣٬٢٠٩٬٧٩٩ شهریه ثابت ترم اول شهریه ثابت ترم اول دانشگاه شبانه
 ٢٬٠٤٩٬٩٥٧ شهریه ثابت ترم اول شهریه ثابت ترم اول دانشگاه پیام نور

 ٢٥١٬٠٧١ شهریه یک واحد درس عمومی شهریه یک واحد از دروس عمومی در دانشگاه پیام نور
 ٨٥٤٬٤١٠ هزینه یک جلسه تدریس تدریس درس ریاضیات سال دوم ریاضی فیزیک

 ٥٬٠٠٢٬٥٥٨ هزینه آموزش یک دوره ICDLهاي هفتگانه هزینه یک دوره آموزش مهارت
 ٤٬٢٣٣٬٩٢٧ هزینه آموزش یک دوره هزینه یک دوره آموزش حسابداري

هزینه یک جلسه آموزش یکی از آالت موسیقی در محل 
 آموزشگاه

 ٣٩٨٬٠٢٠ هزینه آموزش یک جلسه آموزش

 ٤٢٤٬٥٤٢ هزینه آموزش یک جلسه آموزش رانندگی هزینه یک جلسه آموزش رانندگی
 ٢٬٥٣٧٬٤٥٥ هزینه یک دوره آموزش مقدمانی هزینه آموزش شنا

 ١٬٩٣٥٬١٨٥ یک دوره آموزش مقدمانی هزینه هزینه آموزش فوتبال
 ٨٨٤٬٩٩١ هزینه یک دوره آموزش مقدمانی هزینه آموزش کشتی

 ٧٤١٬٢٦٤ هزینه یک دوره آموزش مقدمانی آموزش ایروبیک

هاي مربوط فعالیت
به انسان و 

 مددکاري اجتماعی

 ٢٥٨٬٠٩٧ هزینه یک بار ویزیت بیمار ویزیت پزشک عمومی
 ٣٨٦٬٧٤٦ هزینه یک بار ویزیت بیمار ویزیت پزشک متخصص
 ١٬٣٢١٬٤٩٨ هزینه گچ گرفتن ساعد دست گچ گرفتن ساعد دست

 ٣٤٬٦١٢ هزینه یک تزریق آمپول در عضله تزریق آمپول
 ٢٬٦٤٢٬٧٣٣ هزینه پر کردن معمولی یک دندان پرکردن دندان بزرگسال
 ٨٩٧٬٦٣١ هزینه کشیدن یک دندان آسیاب کشیدن دندان بزرگسال

 ٣١٢٬٤٩٧ هاهزینه عکسبرداري از ریه عکسبرداري از ریه
 ٥٥٣٬٣٧١ هاهزینه سونوگرافی کلیه سونوگرافی

 ١١٢٬٥٨٢ هزینه آزمایش خون آزمایش معمولی خون
 ٧٥٬٩٦٩ هزینه آزمایش معمولی ادرار آزمایش معمولی ادرار

 ٥٬٤١٦٬١٢٩ کرایه یک شب تختخواب کرایه تختخواب در بیمارستان خصوصی
 ١١٬١٥٧٬١٢٨ هزینه عمل لوزه عمل لوزه

 ١٥٬٥٢٠٬٦٢٣ هزینه عمل آپاندیس عمل آپاندیس
 ٢٠٬٩٣٩٬٢٦٥ هزینه عمل سزارین عمل سزارین

 ٢٬٤٥٨٬٨٤٠ شهریه ماهانه مهد کودك شهریه مهد کودك خصوصی
 ٤٣٧٬٢٧١ هزینه یک بار ویزیت بیمار ویزیت روانپزشک

هزینه شکستن سنگ کلیه به اندازه کمتر از  هزینه سنگ شکن
 ١١٬٩١٠٬٦٣٨ مترسانتی 5/1



 ٧٩٧٬٣٦٨ هزینه یک روز مراقبت هزینه نگهداري از بیمار براي یک روز در منزل
 ١٢٬٥٢٧٬٨٥٨ کرایه ماهانه یک تختخواب براي یک بیمار آسایشگاه روانیکرایه تختخواب در 

 ١٢٥٬١٩٧ هزینه تزریق یک سرم اجرت تزریق سرم
 ٤٢٥٬١٢٦ هزینه یک جلسه هزینه یک جلسه فیزیو تراپی

 ٢٢٧٬٢٣٢ هزینه یک بار معاینه هزینه معاینه دندانپزشک
 ٤٬٢٢٤٬٣٦٢ هزینه درمان ریشه اجرت درمان ریشه دندان

 ١٬٥٤٢٬٤١٠ هزینه حمل یک بیمار هزینه حمل بیمار توسط آمبوالنس
 ١٢٬٢٨٧٬٤٠٣ هزینه نگهداري ماهانه یک سالمند هزینه نگهداري فرد سالمند

 ٨٬٧٤٠٬١٠٦ هزینه نگهداري ماهانه فرد ناتوان ذهنی هزینه نگهداري از فرد ناتوان ذهنی
 ٥٥٧٬٧٣١ هزینه یک جلسه مشاوره هزینه مشاوره خانواده

MRI MRI ١٬٥٥٠٬٨٢٥ هاي کمرهزینه از مهره 

هنر، سرگرمی و 
 تفریح

 ٨٠٦٬٧٧٤ کرایه یک سانس زمین فوتبال داخل سالن اجاره یک سانس زمین مینی فوتبال
 ٣٨٬٨٦٤ یک بار ورود بلیط وروردي مکان تاریخی
 ٨٩٬٠٩١ یک بار ورود وحشباغ ـبلیط ورودي مکان دیدنی و تفریحی 

 ٩٨٬٠٠٠ یک بلیط براي یک نفر بلیط ورودي مکان دیدنی و تفریحی ـ باغ
 ٢١٬٦٦٧ هزینه یک نفر در یک بار بلیط ورودي مکان دیدنی و تفریحی ـ موزه

 ٣١٬٥٢٦ حق عضویت یک ماهه بلیط موزه
 ١٣٩٬٩٢٥ حق عضویت یکساله براي یک نفر بلیط استخر

 ٧٣٢٬٩٧٢ کرایه یک سانس زمین فوتبال داخل سالن حق عضویت در باشگاه بدنسازي
 ٨١٬٧٤٣ یک بار ورود حق عضویت کتابخانه

هاي سایر فعالیت
 خدماتی

اتحادیه حق عضویت دریافتی از یک عضو  حق عضویت از اتحادیه تاکسیرانی
 ٦٢٩٬٩٦١ تاکسیرانی براي یک بار

مبلغ دریافتی از یک عضو حقیقی بابت حق عضویت 
 کانون وکال

 ٦٬٣١٦٬٦٦٧ حق عضویت وکالي پایه یک

مبلغ دریافتی از یک عضو حقیقی بابت حق عضویت در 
 اتحادیه طال فروشان

 ٤٬٣٩٥٬٣٥٥ شودحق عضویت بصورت ساالنه پرداخت می

نفره با  7اجرت تعویض پارچه مبل معمولی  تعویض رو مبلی
 ١٬٢٨٠٬١٨١ دوخت معمولی و پارچه ایرانی

 ٦٨٦٬٠٠٠ یک بار تعمیر تعمیر ماشین لباسشویی
 ٢٬٣٥٨٬٠٦٨ هزینه برگزاري مجلس ختم برگزاري مراسم ختم در مسجد

 ٢٦١٬٧٢٠ افزارياجرت سرویس نرم تعمیر گوشی تلفن همراه
 ٤٧٨٬٠٤٦ اجرت تعویض ترموستات یخچال تعویض ترموستات یخچال

 ٦٩٦٬٣٠٩ اجرت تعویض یک قطعه تعمیر تلویزیون رنگی
 ٨٬٢٠٦٬٠٨٤ هزینه کفن و دفن کفن و دفن

 ١٦٠٬٨٧٨ خشکشویی یک دست کت و شلوار خشکشویی کت و شلوار

 ٤٠٬٢٩٦ یک شلواراطوکشی  اطوکشی شلوار مردانه
 ٩٦٬٢٩٩ اجرت تعویض یک جفت پاشنه کفش تعویض پاشنه کفش

 ١٣٤٬٣٢٢ اجرت نصب یک جفت تخت الستیکی نصب تخت الستیکی کفش
 ١٤٢٬٦٤٢ یک بار اصالح اصالح صورت زن

 ١٨٦٬٦٤٤ یک بار اصالح کوتاه کردن موي سر زن
 ١٣٧٬٩٢٠ اصالحیک بار  اصالح موي سرمرد

 ٤٣٧٬٤٢٧ متري 12اجرت شستشوي یک تخته فرش  اجرت شستشوي فرش (قالیشویی)

 
 

 


