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 پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایي  

   1395 سال

 FO-01-02-21-09كد سند : 
 
 

 

هااای آماااری مهاا  سشااور اساای سااه العاایاری ا  اط یااای مااورد نیااا  داخ ااي و   آمااارگیراع یزیاازح طاارح هزینااه و درامااد خااانوار ی ااي ا  طاارح 

قیقاای سااار مااا یاا وو الاار معاارولیی آمااارگیریح یاال وایتااه و رفهااد م ااي اساایح لاا ا راتااار م دالانااه الااا   آورد. در حالم  ااي را اااراه  ماايالاای 

پاسااویویاع و پشاات ار و دااای ماااح ا  یوامااک ایاا ي در سیتیاای نتااایب ایاا  طاارح خواهااد الااود. یاارر و حویاا ه و ریایاای  ماااع مقاارر شاادو      

 الرای ر میک هر پرسشنامه العیار ضروری اسی.

شااودح آوری ماايهااای موت اا  ا  ااااراد و م سعااای  ماا   ز آمااار ایااراعح آمااار و اط یاااري سااه در آمااارگیری   اااانوع مرساا  7طراام مااادو  

 محرمانه خواهد الود.

   ماه مراجعه:

 

 
 

 شود.(ها ر میک مي)ای  اعمی مطاالم اهرسی نمونه   ال   

 

 

 

 
.........: ......................................................استان( 1    

( شهرستان: ...............................................................2  

..................................................................... ( بخش:3  

.............................................( شهر/دهستان: 4  

ولیهگیری ا( شماره واحد نمونه9   

( شماره خوشه10  

( شماره طبقه  11  

( گروه چرخش             12  

( شماره حوزه: 5  

شماره بلوک/كد آبادی:( 6  

برداریر در فرم فهرست( شماره ردیف خانوا31  

گیری اولیه( شماره ردیف خانوار در واحد نمونه41  

.............................................................................................( نام آبادی: 7  

        2 روستایی                  1   ( شهری8

 

شمارو ردی  
خانوار در 
واحد 
 گیرینمونه

 اولیه

ماو 
 مرا فه

شمارو واحد 
گیری اولیهنمونه  

سد 
 شهرستاع

 سد
 استاع

1شهری     
2روستایي  

             

(شود.)ای  اعمی روسط الا الی  ر میک مي                        

 

 

 

 

 

 شود.()ای  اعمی ا  طریم مصاحره الا خانوار نمونه یا  اییزی  ر میک مي  ب  

 

 

 

 
  

 سه پرسشنامه ستید الااي الماندح ای  اعمی ر میک نوواهد شد.رو ه: در یورري

 .................................................................................................................................( نشانی پستی محل سکونت خانوار: .........................15

 ................................................................( نام و نام خانوادگی سرپرست خانوار: .......................................................................................16

 ................................................................................................................................................... ( شغل یا وضع فعالیت سرپرست خانوار:17
 2    گروهی                  1    ( نوع خانوار:              معمولی ساكن18
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 ( آیا این پرسشنامه برای خانوار اصلی تکمیل شده است؟19

 ی خانوارخصوصیات اجتماعی اعضا -قسمت یکم   1ال ه 

 يا سه دو ،يك جدول   2ناه 

   

جدول 

 يك
    باشد.تکراری نمیمحل اقامت خانوار اصلی  ،مکان

 

جدول 

 دو

سووادی تموام اعضوای    ناتوانی ذهنی، بی . خانوار  به دلیل كهولت سن، 2    . خانوار مایل به همکاری نیست. 1

. دسترسوی بوه مکوان بوه د یلوی ماننود شورایه آي و هووایی،         3       خانوار یا ... قادر به پاسخگویی نیسوت.  

   پذیر نیست.ل امنیتی تا پایان فصل امکانالعبور بودن مسیر یا مسائصعب

 

 

      

   

جدول 

 سه

    . مکان خالی از سکنه است. 2      . خانوار در طول فصل آمارگیری غایب بوده است. 1

      . مکان از بین رفته، در دست ساخت یا تخریب است. 4     . مکان اقامتگاه معمولی خانوار نیست. 3

          . آدرس موردنظر پیدا نشده است. 6     ای یا غیرساكن است. نوار مؤسسه. محل اقامت خا5 

 . سایر )با ذكر علت( .......................................................7

 
  

 

 

 ( آیا این پرسشنامه برای خانوار جایگزین تکمیل شده است؟   20

 جایگزین:   خانوار لوک/ كد آبادیشماره ب                    1  ال ه

 گیری اولیه:                             شماره ردیف خانوار جایگزین در واحد نمونه                            

 پنج یا جدول چهار                      2ناه 

 

جدول 

 چهار

سوادی تمام اعضای خانوار یا ناتوانی ذهنی، بی كهولت سن،. خانوار  به دلیل  2    . خانوار مایل به همکاری نیست. 1

العبور بودن مسیر . دسترسی به مکان به د یلی مانند شرایه آي و هوایی، صعب3       ... قادر به پاسخگویی نیست. 

   پذیر نیست.یا مسائل امنیتی تا پایان فصل امکان

      
پایاع  

    آمارگیری

 

 

جدول 

 پنج

    . مکان خالی از سکنه است. 2      ر در طول فصل آمارگیری غایب بوده است. . خانوا1

. محول  5      . مکان از بین رفته، در دست ساخت یا تخریب است. 4     . مکان اقامتگاه معمولی خانوار نیست. 3

          . آدرس موردنظر پیدا نشده است. 6     ای یا غیرساكن است. اقامت خانوار مؤسسه

 . سایر )با ذكر علت( .......................................................7

      

پایاع   

 آمارگیری

 
  

 

 

 قسمت يكم

 پایاع آمارگیری

   

 20پرسش 

 وضفیی ر میک و  اییزیني پرسشنامه -پ
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 خصوییای ا تمایي ایضای خانوار -عمی ی  ا

 شمارو

 

 

 ردی 

 

 

 ایضای

 

 

 خانوار

 ررساله و الیش 6الرای ااراد  ااراد رماميالرای 
ساله و  10الرای ااراد 
 ررالیش

خانوادگي نام و نام

 خانوار ءایضا

العتیي الا 

سرپرسی 

 خانوار

 س   نس
وض  سواد و 

 رحصیک

 الرای ااراد الاسواد

 ( 6ستوع  1)سد  

 ر میک شود

 وض  

 

 افالیی

 وض 

 

  ناشویي

 برای 

 نوزادانی كه

 هنوز نامگذاری  

 اند، به جاینشده

 ادزنام، عبارت نو 

 پسر یا نوزاد دختر  

 قبل از

 نوادگینام خا 

 درج شود 

 1   سرپرست خانوار

 2              همسر

 3               فرزند

 4    عروس یا داماد

 5       نوه یا نتیجه

 6        پدر یا مادر

 7     خواهر یا برادر

 8سایر خویشاوندان 

 9   غیر خویشاوندان

 مرد

1 

 

 

 

 

 زن 

2 

 چند 

 

 سال 

 

 تمام 

 

 دارد؟

 باسواد

1 

 

 

 

 

 سوادبی

2 

 آیا

حال در  

حاضر 

تحصیل 

 كند؟می

 

 1بلی 

 

 2خیر 

 دوره یا مدرک تحصیلی 

 11ابتدایی                     

 21راهنمایی                   

 31متوسطه                    

 41دیپلم و پیش دانشگاهی  

 51فوق دیپلم                   

 52                      لیسانس

         و دكترای فوق لیسانس

 53                ای      حرفه

 61دكترای تخصصی          

 71رسمی سواد آموزی و غیر

 1      شاغل

جویای )بیکار

 2        كار(

 دارای درامد

 3  بدون كار

 4   محصل 

  5    دارخانه

 6       سایر

  1  دارای همسر

همسر بر اثر بی

 2   مسرهفوت 

  همسر بر اثربی

 3        طالق 

هرگز ازداواج 

 4         نکرده

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01  1        

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

 رفداد سطرهای دارای اط ع 99
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 مشوصای محک س ونی و رعهی ی و لوا م یمدو  ندگي -اعمی دوم

    
 نوع سوخی یمدو مصراي خانوار -7 

  نوع مصر

 سوخی یمدو

 گا  مای  گا وئیک نتی ستید

 گا  طریفي

)شر ه  

 یمومي(

 الرق
هیزم و 

  غال

سوخی 

 حیواني

 غال 

 سنگ

سایر 

 هاسوخی
 هیچ دام

 10         09            08          07            06        05 04               03           02           01           زپوی و پ

 20             19            18 17         16         15         14              13          12          11         مارایجاد گ

 30         29          28         27         26          25         24              23          22          21         رهیه آب گرم

 

 

 ماو گ شته( 12-02ماو گ شته و  -01ارد  یر در  ماع آماری مورد نظر الرای خانوار رخ دادو اسی؟ )سدام یل ا  مو -8

  01 02   01 02   01 02 

   های  راحيیمک  07     ح سرال  و ...()حب یارريسترهای 04     ()ا دواج ح رولد و... ها ش  01

   …… ها الا ذسر نامسایر مناسری 08   سایر سترهای خار ي 05    هري(مها )اوی و سوگواری یزاداری 02

    هیچ دام  09   الیمار العتری 06   منزل مع وني یرفمیرا 03

 ؟سندا  لوا م  یر استتادو مي آیا خانوار -5  نوع اس  ی النای محک س ونی  -4  نحوو رصرف محک س ونی -1

 01                             ریک شوصي     اروم      3سایر        2آرمه      ع التو 1ا زی       1                                                         م  ي یریه و اییاع

 02                        مورور سی  ی           2                    م  ي اییاع                                                    

   03                   دوچرخه                           ر میک شود. 4اقط الرای سایر در سوال  3                                                                              ا اری

 04                   رادیو                                ای محک س ونینمصالح یمدو ال -3-1  4                                                                                 ره 

   05          رادیو ضرطح ضرط و پوش یوی  5                                             در الراالر خدمی                      

 06                  ر ویزیوع سیاو و ستید      01          ر و آه  یا سنگ و آه       آ 6                                                                             راییاع

 07               ر ویزیوع رنیي                      7                 سایر  الا ذسر نام ..................................................

                            DVD08             و  VCDانواع ویدئوح  02       نگ و چوب    سآ ر و چوب یا  رفداد اراق در اختیار -2

 09                           و رر ی  رایانهانواع   سطح  یر النای محک س ونی -3

 10             (         ير ت  همراو )غیر شغ  03      )الا هر نوع سق ( نيال وك سیما 

 11 اریزر                                                  سند؟خود ا  رعهی ی  یراستتادو مي آیا خانواردر محک س ونی-6

 12               یوچال                                  04رمام آ ر یا سنگ و آ ر                  08سولرآالي ثاالی                       01    سشي              آب لوله

 13               یوچال اریزر                          

         14            ا اق گا  )مفمولي و رومیزی(   05                                چوب       مرما 09                   الرودی مرسزی   02                              الرق

  
 

   15                                  اروالراي         

  16                       اسشویي       رماشی  ل 06                          خشی و چوب       10حراری مرسزی                     03               سشي لوله گا 

  17           چرخ خیاطي                               

 18                پن ه                                   07                        خشی و گک            11                        پ یب          04ر ت                              

 19                سولر آالي متحرك                  

 05 ا  طریم         )رنیتاین

           موالایک و ...( رایانهح

 20                   سولر گا ی متحرك            08                                  سایر             12  سولرگا ی ثاالی                

 21                                ماشی  اراشویي

                  22            دارمای روویو و ارهای هالوژع  13        ااض ب یمومي  شر ه 06حمام                            

 23                               هیچ دام                

                                         07آشپزخانه                     
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 اعمی سوم

 های خوراسي و غیر خوراسي خانوارهزینه
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 اسي خانوار در ماو گ شتهرهای خوهزینه -01الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

احد ایمی و مقدار

 )ریال(

 هزینه

 سی و گرم )ریال(

1 2 3 4 5 6 7 

      مواد خوراسي 011

     های آعغ یح ناعح آردح رشته و اراوردو 0111

     غ ی 01111و  01112

      برنج صدری، دمسیاه و استخوانی 0111 11

      برنج طارم 0111 12

      نامبرنج بی 0111 13

      شیآبرنج  0111 14

كامفیروزی، چمپای  های محلی غیر شمالی )شاملبرنج 0111 15

 و...(ن اصفهان لنجا ،خوزستان

     

      گرده، خردهبرنج  0111 16

      برنج خارجی درجه یك 0111 17

      برنج خارجی درجه دو 0111 18

      گندم 0111 21

      و...( ندمگانواع غالت )و جوانه  ترخینه ،بلغور 0111 22

      ذرت 0111 23

      جو 0111 24

      سایر غالت آسیاي نشده 0111 25

     انواع ناع 01114و 01115

      نان تافتون 0111 41

      نان لواش 0111 42

      نان سنگك 0111 43

      نان بربری 0111 44

سایر انواع  نان ماشینی )لواش، تافتون، سنگك، بربری و 0111 51

 نان ماشینی(

     

      نظایر آنو نان فانتزی، باگت  0111 52

      نان خشك، روغنی، شیرمال، رژیمی، جو و سایر انواع نان 0111 53

      كلوچه، پیراشکی 0111 54

      و سایر غالت اجرت آسیاي كردن گندم 0111 55

      اجرت پخت نان در منزل 0111 56

     های آعدح رشته و اراوردوآر 01116

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ماو گ شته اسي خانوار دررهای خوهزینه -01الوش

 سد

 
 شرح هزینه

طریم 

 رهیه

ایمی واحد  مقدار

 )ریال(

 هزینه

 سی و گرم )ریال(

1 2 3 4 5 6 7 

      آرد گندم 0111 61

      آرد برنج، آرد جو، نخودچی و سایر انواع آرد 0111 62

      نشاسته 0111 63

      پیتزاماكارونی، ورمیشل )رشته فرنگی(،  زانیا و خمیر  0111 64

       رشته آشی و پلویی 0111 65

      خمیر نان 0111 66

     الیع ویی و سیل 01117

      انواع بیسکویت و ویفر 0111 71

      انواع كیك ساده 0111 72

      انواع شیرینی تر و كیك 0111 73

      انواع شیرینی خشك 0111 74

      انواع پودر كیك و شیرینی 0111 75

     گوشی 0112و  0113

     گوشی دام 01121و  01122

      گوشت گوسفند، بره، بز و بزغاله 0112 11

      گوشت گاو و گوساله 0112 12

      گوشت شتر 0112 13

      جگر، دل و قلوه 0112 14

      پاچه، زبان، مغز و ...سیرابی، شیردان، كله 0112 15

      ره، بز و بزغاله )به صورت زنده(گوسفند، ب 0112 16

      )به صورت زنده( ، شترگاو و گوساله 0112 17

      استخوان قلم )گاو و گوسفند( 0112 18

گوشت قورمه، شکار، نمك سود و سایر انواع گوشت دام  0112 21

 كه در با  اشاره نشده است

     

      كالباس 0112 22

      سوسیس 0112 23

های قرمز كنسرو پاچه و سایر گوشتكنسرو زبان، كله 0112 24

 شده

     

     گوشی پرندگاع 01123

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 گ شته وهای خوراسي خانوار در ماهزینه -01الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

ایمی واحد  مقدار

 )ریال(

 هزینه

 سی و گرم )ریال(

1 2 3 4 5 6 7 

      گوشت مرغ، خروس و جوجه )ماشینی( 0112 31

      گوشت مرغ، خروس و جوجه )غیرماشینی( 0112 32

      گوشت بوقلمون، غاز، اردک، بلدرچین و شترمرغ 0112 33

      زنده(صورته،اردک، بوقلمون و غاز )بهوخروس،جوجمرغ 0112 34

      گوشت پرندگان شکاری )كبك، اردک، كبوتر و ...( 0112 35

      دل، جگر و سنگدان 0112 36

      های پرندگانبال و گردن و سایر قسمت 0112 37

      كنسرو مرغ و ... 0112 38

      سایر انواع گوشت پرندگان كه در با  اشاره نشده 0112 39

     های آمادو الرای طرخگوشی 01124

      آماده برای طبخو استیك  ، كتلتكباي لقمه همبرگر، 0112 41

      آماده برای طبخ و شنیتسل جوجه كباي 0112 44

      اده برای طبخهای آمسایر گوشت 0112 47

     های آعماهي و مییو و اراوردو 01131و 01132

      ای(انواع ماهی تازه شمال )دریایی، پرورشی و رودخانه 0113 11

      ای(ورودخانهانواع ماهی یخ زده شمال )دریایی،پرورشی 0113 12

      ای(انواع ماهی تازه جنوي )دریایی، پرورشی و رودخانه 0113 13

      ای(ورودخانهانواع ماهی یخ زده جنوي )دریایی،پرورشی 0113 14

      انواع ماهی دودی و شور 0113 15

      انواع كنسرو ماهی 0113 16

      میگو )تازه( 0113 17

      میگو )یخ زده و نمك سود( 0113 18

تخم ، خاویار )از ماهیان خاویاری( و اشپیل )انواع صدف 0113 19

 ماهی(

     

      آماده برای طبخ و انواع ماهی انواع ماهیسایر  0113 21

      ز سرو( و رو  پرندگاعه های آع )الشیر و اراوردو 0114

     شیر 01141

      انواع شیر پاستوریزه 0114 11

      شیر معمولی )غیر پاستوریزه( و آغوز 0114 12

 

 

 رولید خانیي خرید
خدمی  در الراالر

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     



  FO-02-21-01-09كد سند                                                           68 از 9 صفحه  

 های خوراسي خانوار در ماو گ شتههزینه -01الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

ایمی واحد  مقدار

 )ریال(

 هزینه

 سی و گرم )ریال( 

1 2 3 4 5 6 7 

      انواع شیر خشك 0114 13

      سایر انواع شیرشیر مخلوط و  0114 14

      ز سرو(ه های شیر)الاراوردو 01142و 01143

      سر شیر و خامه معمولی 0114 21

      خامه پاستوریزه 0114 22

      یاانواع بستنی شیری و میوه 0114 23

      انواع ماست پاستوریزه 0114 24

      انواع ماست معمولی )غیر پاستوریزه( 0114 25

      (و ... ایماست مخلوط )ماست موسیر، ماست میوه 0114 26

      دوغ معمولی 0114 27

      ای(انواع پنیر پاستوریزه )شامل پنیر خامه 0114 28

      وریزهانواع پنیر غیر پاست 0114 29

      گردو، پنیر با انواع سبزی و...(با  انواع پنیر مخلوط )پنیر 0114 31

      پنیر پیتزا 0114 32

      انواع كشك و دوغ غلیظ شده 0114 33

      قروت و سایر انواع لبنیات كه در با  اشاره نشدهقره 0114 34

     رو  پرندگاع 01144

      یمرغ ماشینتخم 0114 41

      غیرماشینیمرغ تخم 0114 42

      تخم اردک، غاز، بوقلمون و سایر انواع پرندگان 0114 43

     ها و سروهاح چراليروغ  0115

      ز سرو(ه های حیواني )الها و چراليروغ  01151

      انواع روغن حیوانی )روغن كرمانشاهی و مشابه آن( 0115 11

      یهدنبه و پ 0115 12

     انواع سرو 01152

      انواع كره حیوانی پاستوریزه 0115 21

      انواع كره حیوانی غیرپاستوریزه 0115 22

      انواع كره غیرحیوانی 0115 23

     های نراريروغ  01153

 

 

 خانیي رولید خرید
خدمی  االرالر  در

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 يخصوی

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2 كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     



  FO-02-21-01-09كد سند                                                           68 از 10 صفحه  

 های خوراسي خانوار در ماو گ شتههزینه -01الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

ایمی واحد  مقدار

 )ریال(

 هزینه

 سی و گرم )ریال( 

1 2 3 4 5 6 7 

      ارینروغن نباتی جامد و مارگ انواع 0115 31

      روغن زیتون 0115 32

      نباتی مایع)ذرت، كنجد، آفتابگردان و ...(روغن سایرانواع 0115 33

     ها و خش رارمیوو 0116

 01161 ح 01162

 01163و 

     های درختيمیوو

      سیب درختی 0116 11

      گالبی 0116 12

      زردآلو، آلو و گوجه سبز 0116 13

      هلو، شلیل و شفتالو 0116 14

      آلبالو و گیالس 0116 15

      توت، شاه توت، توت فرنگی و تمشك 0116 16

      جز غوره(ه انگور )ب 0116 17

      انجیر تازه، ازگیل، به، خرمالو، زالزالك و زغال اخته 0116 18

      انار 0116 19

      موز و نارگیل تازه 0116 21

      خرمای تازه )رطب، خارک و...( 0116 22

      پسته تازه 0116 23

      گردو تازه، فندق تازه و بادام تازه 0116 24

      های درختیآناناس، چغاله بادام و سایر میوه 0116 25

      پرتقال 0116 31

      نارنگی 0116 32

      رینشیلیمو 0116 33

      كیوی 0116 34

فروت، بالنگ، نارنج، ترنج و سایر انواع گریپ، لیموترش 0116 35

 مركبات

     

     های  الیزیمیوو 01164

      خربزه 0116 41

      هندوانه 0116 42

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر 

 یمومي خدمی

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

محک سعب    ا

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     



  FO-02-21-01-09كد سند                                                           68 از 11 صفحه  

 های خوراسي خانوار در ماو گ شتههزینه -01الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

ایمی واحد  مقدار

 )ریال(

 هزینه 

 سی و گرم )ریال(

1 2 3 4 5 6 7 

      های جالیزیی، گرمك، دستنبو و سایر انواع میوهطالب 0116 43

     خش رار 01165و 01166

       برگه )هلو و زردآلو( 0116 51

      كشمش و مویز 0116 52

      خرمای خشك 0116 53

      انواع آلو 0116 54

      جوزقند و لواشك 0116 55

      گردو و مغز آن 0116 56

      مغز آن فندق و 0116 57

      پسته و مغز آن 0116 58

      بادام و مغز آن 0116 59

      انواع تخمه )كدو، هندوانه، آفتابگردان و ژاپنی( 0116 61

      انواع آجیل مخلوط 0116 62

      نخودچی و نخودچی كشمش 0116 63

 دانه، برنج بوداده، كنجد، ذرت بوداده، سونجد گندم، شاه 0116 64

 و عناي

     

      پفك و چیپس 0116 65

      نارگیل )خشك( و قیسی 0116 66

      بادام هندی، مغز هسته زردآلو و سایر انواع خشکبار 0116 67

      انجیر خشك و توت خشك 0116 68

      آلوچه و آلبالو خشك 0116 69

     های را وح خشل شدو و حروبسرزی 0117

     الرگي هایسرزی 01171

      كاهو 0117 11

(، ریوواس،  …كلم، كلم قمری، كلم برگ وانواع كلم )گل 0117 12

 و بیدمشك والكگل، ، برگموكرفس، كنگر، برگ

     

      انواع سبزی خوردن 0117 13

      انواع سبزی )آش، پلو، كوكو، قورمه، دلمه و...( 0117 14

      اسفناج 0117 15

 

 

 لید خانیيرو خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 ور یسشا

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2 كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     



  FO-02-21-01-09كد سند                                                           68 از 12 صفحه  

 های خوراسي خانوار در ماو گ شتههزینه -01الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

ایمی واحد  مقدار

 )ریال(

  هزینه

 سی و گرم )ریال(

1 2 3 4 5 6 7 

      قارچ 0117 16

     ایهای الورهسرزی 01172

      انواع خیار 0117 21

      انواع كدو 0117 22

      انواع بادنجان 0117 23

      گوجه فرنگی 0117 24

       سبزنخود فرنگی، بامیه، لوبیا سبز و باقا  0117 25

      انواع فلفل سبز و فلفل دلمه  0117 26

      ای كه در با  اشاره نشدههای بوتهسایر انواع سبزی 0117 27

     ایهای ریشهسرزی 01173

      زمینی )پشندی، آلفا، استانبولی و...(انواع سیب 0117 31

      پیاز 0117 32

      سیر خشك و تازه 0117 33

      انواع هویج 0117 34

35 0117 
زمینی ترشی، موسیر و چغندر، شلغم، انواع تري، سیب

 ایهای ریشهسایر انواع سبزی

     

     سایر انواع سرزی 01174

      زیتون تازه 0117 41

      ذرت شیرین 0117 42

     الندی شدوهای آمادو العتهسرزی 01175

      انواع سبزی خشك شده 0117 51

      بندی شده آمادههای بستهسبزی 0117 52

53 0117 
های كنسرو شده ) نخود سبز، لوبیا سبز، ذرت، سبزی

 قارچ، اسفناج و ...(

     

54 0117 
كردن و ها )پاکسازی انواع سبزیاجرت خدمات آماده

 خردكردن(

     

     حروب 01176

      نخود 0117 61

      لپه نخود 0117 62

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     



  FO-02-21-01-09كد سند                                                           68 از 13 صفحه  

 های خوراسي خانوار در ماو گ شتههزینه -01الوش

 شرح هزینه سد
م طری

 رهیه

 ایمی واحد مقدار

 )ریال( 

  هزینه

 سی و گرم )ریال(

1 2 3 4 5 6 7 

      لوبیا چیتی 0117 63

      لوبیا قرمز 0117 64

      سایر انواع لوبیا )چشم بلبلی و سفید( 0117 65

      سویا 0117 66

      نخود و لوبیا مخلوط 0117 67

      انواع عدس 0117 68

      و سایر حبوي حبويانواع جوانه  ،باقا لپه ،خشك ماش، باقا  0117 69

     هااندح ش رح مرالاها و شیریني 0118

     اند و ش ر 01181

11 0118 
ای، مصنوعی یا رژیمی، پودر قند و ای، كلوخهقند )حبه

 خاک قند(

     

      انواع شکر 0118 12

 01182ح01183

 01184و 
 هاشیریني مرالاها و

    

      انواع عسل )شهد و با موم( 0118 21

      شیره )انگور، خرما و...( 0118 22

      انواع مربا 0118 23

      حلوا شکری، حلوا ارده و ارده 0118 31

32 0118 
 الحلقومراحت كارامل، پاستیل،ژله، باسلق، كرم مسقطی،

 و سمنو

     

      انواع گز 0118 33

      انواع سوهان 0118 34

      باقلوا، زولبیا، بامیه، قطاي، رشته خوشکار و... 0118 35

      های غیرطبی و سركه شیرهشربت 0118 38

      انواع شکالت 0118 39

41 0118 
شکر پنیر و سایر پشمك، نبات، نقل، ، و پولکی نباتآي

 شیرینی انواع

     

      آدامس، سقز و... 0118 42

      انواع كمپوت 0118 43

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر 

 رفاوني خدمی

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 در ماو گ شته های خوراسي خانوارهزینه -01الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

ایمی واحد  مقدار

 )ریال(

 هزینه

 سی و گرم )ریال( 

1 2 3 4 5 6 7 

      آ سکا و بستنی یخی)غیر شیری(، یخمك  0118 44

      فالوده 0118 45

     های خوراسيها و سایر ررسیبهاح چاشنيادویه 0119

     انواع ادویه 01191

      انواع نمك )كوبیده( 0119 11

      سنگ نمك 0119 12

      فلفل 0119 13

      زردچوبه 0119 14

      زعفران 0119 15

      دارچین، هل، زنجبیل و گلپر 0119 16

      لیموعمانی، سماق، كاری، خردل و سایر انواع ادویه 0119 17

      زرشك، زیره 0119 18

      ، گردغوره، پودر سیر و پودر پیازجوهر لیمو 0119 19

  01192ح 01193

 01194و 
 های خوراسيها و سایر ررسیبچاشني

    

      فرنگیري گوجه 0119 21

      فرنگیانواع سس گوجه 0119 22

      آي لیمو 0119 23

      فرنگی(انواع سس مایونز، سا د و... )غیر از گوجه 0119 24

      سركه 0119 25

      نارنجغوره و آيآي 0119 26

      غوره 0119 27

      ترشی، زیتون، خیارشور، مخلوط شور و... 0119 28

      گالي 0119 29

      تمرهندی، ري انار 0119 31

      پودر سا د و پودر سوپ 0119 33

34 0119 
شیرین، وانیل، بیکینگ پودر، مایوه خمیور نوان و    جوش

 پنیرمایه 

     

      شامل )لیمو، غوره و ...( هزینه آبگیری در خارج از منزل 0119 35

 

 

 رولید خانیي خرید
الراالر خدمی  ر د

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6د ك  7كد   8كد     



  FO-02-21-01-09كد سند                                                           68 از 15 صفحه  

 های خوراسي خانوار در ماو گ شتههزینه -01الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

ایمی واحد  مقدار

 )ریال(

 هزینه 

 سی و گرم )ریال(

1 2 3 4 5 6 7 

      غذای مخصوص كودک )غیر از شیر خشك( 0119 36

      های خوراكیها و تركیبسایر چاشنی 0119 45

      وتئین مرغ و گوشت گوساله )نظیر گالینابالنکا و...(پر 0119 46

47  0119 
سطرهای  در نشدهبندیآماده طبقهانواع كنسرو و غذاهای

 بادنجان و...(سبزی، حلیمقبل )شامل كنسرو قورمه

     

      هاچایح اهووح ساسائو و نوشااله 012

     چایح اهووح ساسائو )خشل( 0121

      اع چای داخلیانو 0121 11

      انواع چای خارجی 0121 12

      انواع چای مخلوط  0121 13

      قهوه، نسکافه، كاكائو و تركیبات مشابه 0121 14

     هانوشااله 0122

      انواع نوشابه 0122 11

      انواع دوغ  0122 12

      ماءالشعیر و دلستر 0122 13

      ه و ساندیس، افشره یا آي سبزیمیوانواع آي 0122 14

      آي معدنی، آي بطری و آي گالنی 0122 15

 ایچها )سنانواع شربت و كنستانتره برای تهیه نوشابه 0122 16

 و...(

     

      یخ 0122 18

        

        

        

        

        

        

 1رفداد سطرهای ر میک شدو در الوش                                                                       019999

 

 

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ها و سایر مواد دخاني خانوار در ماو گ شتهالندی نشدو )در ای دییر(ح دخانيهای طرقههای نوشیدنيهزینه -02الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

ایمی واحد  مقدار

 )ریال(

 هزینه

 سی و گرم )ریال(

1 2 3 4 5 6 7 

     الندی نشدوهای طرقهنوشیدني 021

     الندی نشدوهای طرقهدنينوشی 0211

      ه در جای دیگر ذكر نشده استكهایی سایر نوشیدنی 0211 11

     انواع دخانیای 022

     انواع دخانیای 0221

    نخ  انواع سیگار ایرانی  0221 11

    نخ  انواع سیگار خارجی 0221 13

      انواع توتون، تنباكو و كاغذ سیگار 0221 15

      سایر انواع مواد دخاني سه در الاال اشارو نشدو  023

     سایر انواع مواد دخاني سه در الاال اشارو نشدو 0231

      سایر انواع مواد دخانی كه در با  اشاره نشده 0231 11

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  2رفداد سطرهای ر میک شدو در الوش                                                                    029999

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1 دك 4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 های پوشاك و ستش خانوار در ماو گ شتههزینه -03الوش

 طریم رهیه شرح هزینه سد
  هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

031    M پوشاك   

  دوام(مواد پوشاسي )س    0311

  انواع پارچه 03111و  03112

   چه فاستونی )كت و شلوار(پار 0311 11

   پارچه چادر مشکی 0311 12

   های چادریسایر پارچه 0311 13

   گلدارپارچه چیت 0311 14

   پارچه پیراهن مردانه 0311 15

   گال و...(پارچه مانتویی )تر 0311 16

   پارچه پیراهن زنانه  0311 17

   پارچه آستری 0311 18

   جیر )طبیعی و مصنوعی(چرم، پوست و  0311 19

   سایر انواع پارچه ذكر نشده در با  0311 21

0312 M  دوام(پوشاك )س  

  پوشاك مردانه 03121و 03122

   كت و شلوار، پالتو، بارانی، كاپشن، كت تنها و جلیقه 0312 11

   شلوار 0312 12

   عبا، قبا )غیرپوستی( 0312 13

   )پوستی(جلیقه  و عبا، قبا 0312 14

   (...لباس ورزشی )فوتبال، اسکی، كوهنوردی، شنا و  0312 15

   واع پیراهن، بلوز و پلوورنا 0312 16

   شرت مردانهانواع تی 0312 17

   كار )غیر شغلی(روپوش مدرسه و لباس 0312 18

   زیر پیراهن و شورت 0312 19

   پیژاما، روبدوشامبر و گرمکن غیرورزشی 0312 21

   انواع جوراي )غیرطبی( 0312 22

   سایر انواع پوشاک مردانه كه در با  اشاره نشده 0312 23

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 های پوشاك و ستش خانوار در ماو گ شتههزینه -03الوش

 طریم رهیه شرح هزینه سد
  هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

03123 M و   

03124    M    
 پوشاك  نانه

 

   انواع پالتو معمولی، كاپشن، بارانی و شنل 0312 32

   كت و دامن، شلوار 0312 33

   و روپوش مانتو 0312 34

   انواع پیراهن، بلوز و پلوور 0312 35

   شرت و تاپانواع تی 0312 36

   لباس ورزشی )اسکی، كوهنوردی، شنا و ...( 0312 37

   خواي، روبدوشامبر، پیژاما و گرمکن غیر ورزشیزیر، لباسانواع لباس 0312 38

   و سایر انواع چادر آماده چادر آماده مشکی 0312 39

   بند )گن(طبی، كمربند و شکمانواع جوراي غیر 0312 42

   سایر انواع پوشاک زنانه 0312 44

  ساله( 13را  3گانه )پوشاك الچه 03125و 03126

   بلوز، شلوار، دامن، كت، ژاكت، ژیله و ... 0312 51

   شرت و تاپانواع تی 0312 52

   انواع پیراهن و لباس خواي 0312 53

   انواع لباس زیر، روبدوشامبر، پیژاما و گرمکن غیر ورزشی 0312 54

   مانتو و روپوش مدرسه 0312 55

   انواع پالتو معمولی، كاپشن، بارانی و شنل 0312 56

   انواع پتو 0312 57

   و سایر انواع چادر آماده چادر آماده مشکی 0312 58

   انواع جوراي 0312 61

   کی، كوهنوردی، شنا، گرمکن و ...(لباس ورزشی )اس 0312 62

   گانهسایر انواع پوشاک بچه 0312 69

  سال( 2پوشاك اطتال )را  03127

   ...بلوز، شلوار، كت، ژاكت، ژیله، انواع كاپشن و  0312 71

   ایانواع قنداق و كهنه آماده پارچه 0312 72

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

دمی در الراالر خ

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 های پوشاك و ستش خانوار در ماو گ شتههزینه -03الوش

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   تیکی و پالستیکیشلوار  س 0312 73

   گانهپتو بچه 0312 74

   ای(پارچه و بافانواع پیراهن، زیرپیراهن و لباس خواي )كش 0312 75

   گانهانواع جوراي بچه 0312 76

   سایر انواع پوشاک اطفال 0312 77

0313 M  دوام(سایر انواع پوشاك و لوا م پوشاسي )س  

   دوام(كار )كم بند، روپوش و لباسپیش 0313 11

   شال، روسری، چارقد، مقنعه و ... 0313 12

   وات، پاپیون، كمربند و بند شلواراشال گردن، دستمال دست و گردن، كر 0313 13

   انواع كاله 0313 14

   های زینتی و تاج عروسروبان، تل، گل 0313 16

   انواع دستکش )غیر ستیکی( 0313 17

   خیاطی وگلدوزیانواع نخ  0313 18

   های تزئینی برای لباسیقه، پولك، منجوق و سنگ ،كش،  ئی، موئی 0313 19

   زیپ و نظایر آن 0313 21

   انواع دكمه غیر تزئینی 0313 22

   كانوا 0313 23

0314 M )هزینه شعتشوح ا ری دوخیح رفمیر و سرایه پوشاك )خدمی  

   ، رنگرزی و اطوشوئی، لباسشوئیهزینه خشك 0314 11

   تعمیر و رفوی لباس 0314 12

   اجرت دوخت یا بافت لباس )مردانه( 0314 14

   اجرت دوخت یا بافت لباس )زنانه( 0314 15

   گانه(اجرت دوخت یا بافت لباس )بچه 0314 16

   ستش 032

  انواع ستش 0321

  ستش مردانه 03211

   ی، چکمه و پوتینكفش چرمی، شورو، جیر، ورن 0321 11

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 گ شته های پوشاك و ستش خانوار در ماوهزینه -03الوش

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   انواع كفش راحتی و ورزشی )به استثنای كفش اسکی، اسکیت، فوتبال و...( 0321 12

   گالش، كفش، چکمه، دمپائی ) ستیکی و پالستیکی( 0321 13

   گیوه و سایر انواع كفش 0321 14

  ستش  نانه 03212

   ورو، جیر، ورنی، چکمه و پوتینكفش چرمی، ش 0321 21

   انواع كفش راحتی و ورزشی )به استثنای كفش اسکی، اسکیت، فوتبال و...( 0321 22

   گالش، كفش، چکمه، دمپائی ) ستیکی و پالستیکی( 0321 23

   گیوه و سایر انواع كفش 0321 24

  ساله( 13-3گانه )ستش الچه 03213

   یر، ورنی، چکمه و پوتینكفش چرمی، شورو، ج 0321 31

   انواع كفش راحتی و ورزشی )به استثنای كفش اسکی، اسکیت، فوتبال و...( 0321 32

   گالش، كفش، چکمه و دمپائی ) ستیکی و پالستیکی( 0321 33

   گیوه و سایر انواع كفش 0321 34

  ستش اطتال )را دو ساله( 03214

   انواع كفش اطفال 0321 41

  رفمیرای و م زومای ستش 0322

  رفمیرای ستش 03221

   اجرت واكس زدن انواع كفش 0322 11

   های مشابهكلیه تعمیرات كفش، پاپوش و سایر هزینه 0322 12

  م زومای ستش 03222

   كفش، كفی كفش، تخت كفش و ... بند 0322 21

     

     

     

     

     

     

     

     

 3رفداد سطرهای ر میک شدو در الوش                                                                                       039999
 

 

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

 راییاع )نه ا 

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 نوار در ماو گ شتهي خایمع  ح آبح ااض بح سوخی و روشناهای هزینه -04الوش

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   الهای واافي مع  ا ارو 041

  الهای محک س ونی )ااامتیاو ای ي(ا ارو 0411

  1 بهای محل سکونت )غیر مبله(اجاره 0411 11

  1 بهای محل سکونت )مبله(اجاره 0411 12

  1 روزیبهای یك اتاق در هتل یا پانسیون شبانهاجاره 0411 13

  های الفدی(الهای محک س ونی )ااامتیاوا ارو 0412

  1 بهای محل سکونت )غیر مبله(اجاره 0412 11

  1 ت )مبله(بهای محل سکوناجاره 0412 12

  1 روزیبهای یك اتاق در هتل یا پانسیون شبانهاجاره 0412 13

   الهای احتعاالي مع  ا ارو 042

  الهای مع   شوصي الرای ااامتیاو ای يالراورد ا ارو 0421

   بهای مسکن شخصیبراورد اجاره 0421 11

  های احتعااليسایر ا ارو 0422

   های بعدین شخصی اقامتگاهمسکبهای براورد اجاره 0422 11

 اجاری محل سکونت )رهنی( ارزشبراورد  0422 12

  (لریا)مبلغ رهن                              
 

  

  5یا  4یا  3 بهای مسکن در برابر خدمتبراورد اجاره 0422 13

  8 رایگانبهای مسکن براورد اجاره 0422 14

   تسابیبهای احبراورد سایر اجاره 0422 15

   ه آب و ااض ب و سایر خدمای مرالوط اله واحد مع ونينهزی 044

  هزینه آب 0441

    كشیآي لوله 0441 11

   های مربوط به جریمه و وصل مجدد آيهزینه 0441 12

   های آيآي و سایر هزینه خرید 0441 14

  آوری ااض بهای  م هزینه 0443

   اليهای جاری فاضهزینه 0443 11

   هزینه تخلیه چاه و لوله بازكنی 0443 12

  سایر خدمای مرالوط اله واحد مع وني 0444

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ي خانوار در ماو گ شتهیهای مع  ح آبح ااض بح سوخی و روشناهزینه -04الوش

 طریم رهیه شرح هزینه سد
  هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   هزینه عمومی نظافت راه پله و شوت زباله 0444 11

   هزینه عمومی روشنایی، گرما و نگهداری آسانسور 0444 12

   های عمومی نگهداری آپارتمانیر هزینهسا 0444 13

   رويهزینه باغبانی، سرایداری، میراي و برف 0444 14

   رفتگر 0444 18

   روشنائي و سوخی 045

  الرق 0451

   برق 0451 11

   های مربوط به جریمه و وصل مجدد برقهزینه 0451 13

  گا  0452

   كشیگاز لوله 0452 11

   های معمولی و پیك نیکی(یع )در انواع كپسولگاز ما 0452 12

   های مربوط به جریمه و وصل مجدد گازهزینه 0452 13

  سوخی مای  0453

   نفت سفید 0453 11

   گازوئیل 0453 12

   نفت سیاه و نفت مشعل 0453 13

   های مایعسایر سوخت 0453 14

  های  امدسوخی 0454

   زغال سنگ  0454 11

   زغال چوي و خاک زغال 0454 12

   هیزم، چوي، خرده چوي و ... 0454 13

   های حیوانیسوخت 0454 14

     

     

     

 4رفداد سطرهای ر میک شدو در الوش                                                                                      049999

 

 

 

 

 نیيرولید خا خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه 

  خانوار دییر ا 

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 در ماو گ شتهها لوا م خانیي و نیهداری مفمول آعح مر ماعهای هزینه  -05 الوش

 طریم رهیه ح هزینهشر سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   ای خانیي )س  دوام(لوا م پارچه 052

  ای خانیيلوا م پارچه 0521

   ایانواع پرده پارچه 0521 11

   و ...شمد، پشه بند  روفرشی، روتختی، روبالشی، چادرشب، ملحفه، 0521 12

   انواع پتو )غیر از پتوی برقی( 0521 13

   ایلحاف، تشك، بالش، متکا و ننو پارچه 0521 14

   رومیزی، دستمال سفره و انواع سفره 0521 15

   حوله، لیف، كیسه و لنگ 0521 16

   و...( یای لباس، مبلمان، جادستمال، روكش پارچهخریدای )نظیر ساک سایر لوازم پارچه 0521 17

   فوق پارچه، تور، نوار و كانوا برای تهیه لوازم 0521 18

   انداز حصیری و پادریرزیرپائی، زی 0521 19

   پشم و پر جهت تهیه لوازم فوق 0521 21

    تهیه لوازم فوق پنبه جهت 0521 22

   كرک، ابر، اسفنج، پارچه و مشمع جهت تهیه لوازم فوق  0521 23

   اجرت دوخت یا بافت لوازم فوق و هزینه تعمیرات آن 0521 25

M054  اروف غ اخوری و سایر لوا م خانیيانواع   

M0540 انواع اروف غ اخوری و سایر لوا م خانیي  

، استکان، پارچ، قوری، فنجوان، كاسوه، بشوقاي، دیوس،     ظروف كریستال، بلوری و پیركس )لیوان 0540 11

 (و ...ماهی تابه، قابلمه، نمکدان، شکرپاش 

  

   ظایر آن(ناي، قوری، نعلبکی، دیس، نمکدان، شکرپاش و انواع ظروف چینی و سفالی )كاسه، بشق 0540 12

، دیوس، كتوری، قووری،    سوینی  )كاسوه، بشوقاي،  ی یاستیل، آلومینیومی، مسی و روانواع ظروف  0540 13

 (و ...نمکدان، شکرپاش 

  

   ای)سیلور(ری ومیوه خوری نقرهوظروف غذاخ 0540 14

   خوری و غذاخوری )فلزی(چنگال و كارد میوه خوری،ری، مرباخوری و چایوقاشق غذاخ 0540 15

   خوری )چوبی یا حصیری(ظروف میوه و آجیل 0540 16

   خوری پالستیکی و مالمینظروف غذاخوری و میوه 0540 17

   ملزومات سرامیك و چینی و سرویس بهداشتی )نظیر جاصابونی، جامسواكی و نظایر آن( 0540 18

 

 

 رولید خانیي خرید
الراالر خدمی در 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ها در ماو گ شتههای مر ماعح لوا م خانیي و نیهداری مفمول آعهزینه  -05الوش 

 طریم رهیه هشرح هزین سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   دیگ، قابلمه، تابه، ظروف خوراكپزی رویی و آلومینیومی 0540 19

   دیگ، قابلمه، تابه، ظروف خوراكپزی فلزی غیر رویی 0540 21

   ترازوی آشپزخانه 0540 26

27 0540 
خ كباي، انواع رنده كارد آشپزخانه، آبگردان، كفگیر، مالقه، دري بازكن، ساطور، قندشکن، سی

 آشپزخانه و تخته خردكن

  

   منقل، گوشت كوي، قالب كیك، هاون و سایر انواع ظروف فلزی آشپزخانه 0540 28

   نظایر آنكنی، گوشت كوي و لوازم چوبی و حصیری آشپزخانه از قبیل: سبد، آبکش، دم 0540 29

   ر لوازم پالستیکی آشپزخانهیخدان، ترموس آي، فالسك، دبه، سطل، قیف و سای 0540 32

   نظایر آنظروف نان، ظروف قهوه، ظروف ادویه، سبد لباس، میله آویز حوله، میز اطو و  0540 33

   شیشه شیر، پستانك، سرشیشه برای بچه 0540 34

   انواع تشت، لگن، جانفتی، بشکه نفت و گلدان )فلزی( 0540 35

   که نفت و گلدان )پالستیکی(انواع تشت، لگن، جانفتی، بش 0540 36

   های سرامیك و سفالی، چینی، بلوری و كریستالانواع گلدان 0540 37

   كن، فرچه و برس مخصوص واكسماهوت پاک 0540 41

های تعمیر و نگهداری هزینه آبکاری، سفید كردن مس، رنگرزی كلیه لوازم منزل و سایر هزینه 0540 42

 دوام منزلاثاثه كم

  

   سایر انواع ظروف 0540 43

M055 االزار و رجهیزای منزل و الاغ   

  دوام منزل و الاغاالزار و رجهیزای س  0552

   متر 0552 11

12 0552 
كش، چنگك، قیچی باغبانی، لوازم غیر برقی باغبانی، بیل، كلنگ، داس، چرخ دستی، شن

 استانبولی و سمپاش

  

   غیر فلزی و شیلنگ انداز فلزی وخاک ،آي پاش 0552 14

15 0552 
ای، قیچی خیاطی، اره، چکش، پیچ گوشتی، آچار، آچار فرانسه، فازمتر، انبردست، كارد اره

 سوهان و رنده، جعبه ابزار و ...

  

   نرده بان و پلکان چوبی و فلزی 0552 16

   ..انواع لو ، انواع دستگیره، انواع قفل، میخ، پیچ، زنجیر، میله و . 0552 18

   مصرف(های كمو  مپ)معمولی،شمعی،گازی،فلورسنتبرق مپنظیرانواعبرقیكوچكلوازم 0552 21

   كشی منزلكلید، پریز، دوشاخه، سیم و سایر وسایل سیم 0552 22

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

  یسشاور

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ها در ماو گ شتههای مر ماعح لوا م خانیي و نیهداری مفمول آعهزینه  -05الوش 

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   هاری، چراغ روشنایی گازی و لوازم مربوط به آنچراغ  مپا، گردسوز، فانوس، زنبو 0552 23

   چراغ قوه و باطری 0552 24

   زنگ و زنگ اخبار 0552 25

   هزینه تعمیر لوازم فوق و سایر لوازم ذكر نشده در با  0552 26

M056 ساالها و خدمای الرای منزل   

  دوام خانیيساالهای الي 0561

   انواع صابون دستشویی 0561 11

   انواع صابون حمام 0561 12

   انواع صابون رختشویی 0561 13

   شوییو ظرف انواع پودر ماشین لباسشویی 0561 14

   انواع پودر رختشویی 0561 15

   كننده موانواع شامپو و نرم 0561 16

   روشور و سدر 0561 17

   مایع شیشه شوركننده، كننده و سفیدانواع مایعات و پودرهای پاک 0561 18

   گیری نظیر وایتکس و... )بجز بنزین و تینر(ها و مواد برای لکهانواع محلول 0561 19

   گیری جورد و نیل، نشاسته جهت آهار لباس، آمونیاک، بنزین و تینر جهت لکه 0561 21

   كشانواع حشره 0561 26

   ها، آي مقطرقارچ كشها، بازكن ها، لولهكنندهانواع ضد عفونی 0561 27

   الکل صنعتی 0561 28

   انواع واكس براق كننده 0561 29

   هاگردگیری، گردگیرهای زمین شور، چوي گردگیری، برسجارو، برس 0561 31

   كندستمال و كهنه زمین پاک 0561 32

   اسفنج و سیم ظرفشویی 0561 33

   اسکاچ و ابر 0561 34

   له و كیسه فریزركیسه زبا 0561 35

   انواع كیسه جاروبرقی 0561 36

   دوام یك بار مصرفبیلیوان، بشقاي و سایر انواع كا های  0561 37

   فویل آلومینیومی 0561 38

   كبریت 0561 39

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر 

 یمومي خدمی

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

  یسشاور

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ها در ماو گ شتههای مر ماعح لوا م خانیي و نیهداری مفمول آعهزینه  -05الوش 

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   شمع 0561 41

   فتیله چراغ 0561 42

   گیره رخت و رخت آویز 0561 44

   گرد و سنجاقسوزن خیاطی و میل بافتنی، انگشتانه، سوزن ته 0561 45

   واشر 0561 46

   انواع چسب مایع غیر تحریری )چسب چوي...( 0561 47

   انواع چسب نواری غیر تحریری )چسب برق...( 0561 48

   طناي و ریسمان 0561 49

   یکی آشپزخانهدستکش پالست 0561 51

   های كفشها و سایر تمیز كنندهها و كرمپولیش 0561 52

   نشانی خانگی های آتشكپسولهزینه شارژ  0561 53

   دوام خانگیسایر كا های بیسفره پالستیکی و  0561 54

M0562 خدمای خانیي و مرااری ا  منزل  

   آشپز، راننده و...( هزینه خدمات مستمر خانگی )اجرت مستخدم، 0562 13

   هزینه خدمات غیر مستمر خانگی  )نظافتچی، آشپز، خشکشویی و...( 0562 15

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  5ر میک شدو در الوش  رفداد سطرهای                                                                      059999

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ر در ماو گ شتههای الهداشتي و درماني خانواهزینه  -06الوش 

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه 
 )ریال(

1 2 3 4 

061 M  پزش يسمل محصوالیح وسایک و لوا م   

  محصوالی دارویي و درماني 0611

   داروهای مورد استفاده در تنظیم خانواده )قرص، كپسول و آمپول( 0611 16

   و نظایر آن(  MS ان،های خاص )تا سمی، سرطارو جهت بیماریهزینه د 0611 17

   ... داروهای درمانی، تقویتی، شربت، پماد، سرم وشامل  دستور پزشل الادارو  0611 19

    ی، تقویتی، شربت، پماد، سرم و...داروهای درمانشامل  الدوع دستور پزشلدارو  0611 21

ن( و انواع عرقیات داروهای گیاهی و خانگی )گل گاوزبان، شیر خشت، ترنجبین و نظایر آ 0611 22

 )بید مشك، كاسنی، نعناع و نظایر آن(
  

آن(، گلسیرین،  و نظایرشوینده لنز ینده و نگهدارنده )بتادین، ساولن، های شوانواع محلول 0611 23

 پارافین، وازلین و نظایر آن
  

0612 M محصوالی پزش ي  

   وسایل مورد استفاده در تنظیم خانواده 0612 17

   جوراي طبی، زانو بند، قوزبند، كرست طبی و نظایر آن 0612 18

های اولیه )باند، پنبه طبی، وسایل پانسمان، الکل طبی و نظایر لوازم كمكسرنگ تزریق،  0612 21

 نظایر آنسنج، كیسه آبجوش، كیسه یخ و ، تبآن(
  

  وسایک و رجهیزای درماني 0613

   یرات وسایل آنو تعم لنز طبی عینك، شیشه عینك، 0613 12

15 0613 
وسایل ماساژ طبی، كفش طبی، كمربند طبی و جراحی، گردنبند طبوی و موچ بنود، عصوا و     

 چوي زیر بغل
  

   آنهاتعمیر  و هزینه افراد ناتوانبرای  موتوریوسایل چرخدار موتوری و غیر  0613 19

36 0613 
ازم برای درمان عمومی و دستگاه سنجش فشار خون، لوازم تست یا سنجش طبی و سایر لو

 آنها  ارتوپدی در منزل و تعمیرات
  

37 0613 
، وسایل ارتوپدی و سمعك و دندان مصنوعی و غیره(، اعضاء مصنوعی بدن )دست، پا، چشم

 تعمیرات این وسایل
  

   سایر وسایل و تجهیزات درمانی 0613 38

   

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

می در الراالر خد

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 های الهداشتي و درماني خانوار در ماو گ شتههزینه  -06الوش 

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه
 )ریال(

1 2 3 4 

062 M طري سرپایي خدمای   

0621 M خدمای پزش ي  

     G شناس بالینیروانپزشك و روانویزیت  0621 17

    NG شناس بالینیروانپزشك و روانویزیت  0621 18

19 0621 
و..( و سایر خدمات نظیر  ، ختنه اطفالجراحی چشم، لیزیك(ویزیت، جراحی سرپایی 

 G پزشل یموميو ... توسه  شکنزردرمانی، سنگلی
  

21 0621 
جراحی چشم، لیزیك، ختنه اطفال و..( و سایر خدمات نظیر (ویزیت، جراحی سرپایی 

 NG پزشل یموميو ... توسه  شکنزردرمانی، سنگلی
  

22 0621 
سایر خدمات نظیر  حی چشم، لیزیك، ختنه اطفال و..( و جرا(ویزیت، جراحی سرپایی 

 G  صصپزشل متوو ... توسه  شکنزردرمانی، سنگلی
  

23 0621 
و سایر خدمات نظیر  احی چشم، لیزیك، ختنه اطفال و..(جر(ویزیت، جراحی سرپایی 

 NG پزشل متوصصو ... توسه  شکنزردرمانی، سنگلی
  

   Gخدمات متخصصین ارتودنسی  0621 28

   NGخدمات متخصصین ارتودنسی  0621 29

  پزش يخدمای دنداع 0622

   G  وجراحی دندان، ترمیم اندگیری، جرم، ویزیت، كشیدن 0622 23

   NG  وجراحی دندان، ترمیم اندگیری، جرمویزیت، كشیدن،  0622 24

   Gجراحی لثه، كاشت و انواع پروتز دندان  0622 25

   NGجراحی لثه، كاشت و انواع پروتز دندان  0622 26

  خدمای پیراپزش ي 0623

   چی، حکیم و ...له، تزریقاتبند، قابدستمزد شکسته 0623 22

   در منزلخصوصی هزینه پرستار  0623 33

34 0623 
، تست  MRIسونوگرافی، رادیوتراپی، اسکن، اكو، دندان،  رادیوگرافیخدمات رادیولوژی، 

 Gورزش، اندوسکوپی، نوار قلب، نوار مغز و ... 

  

35 0623 
، تست  MRIرادیوتراپی، اسکن، اكو، سونوگرافی، دندان،  رادیوگرافیخدمات رادیولوژی، 

 NGورزش، اندوسکوپی، نوار قلب، نوار مغز و ... 
  

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     

 

G  :های متف م اله دانشیاو ی وم پزش يالیمارستاع و ح درمانیاومراسز 
NG :ها )مراسز واالعته اله سا ماع رامی  ا تمایيح نیروهای مع حح شرسی نتیح دانشیاو آ ادح خصویي و خیریه( سایر مراسز و الیمارستاع 
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 گ شتههای الهداشتي و درماني خانوار در ماو هزینه  -06الوش 

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه
 هزینه 
 )ریال(

1 2 3 4 

   Gسوزنی و انرژی درمانی ، ) حجامت و ماساژ طبی و...(های طب سنتیهزینه 0623 36

   NGسوزنی و انرژی درمانی ، ) حجامت و ماساژ طبی و...(های طب سنتیهزینه 0623 37

38 0623 
و سایر خدمات  یدرمانی، فیزیوتراپی، ارتوپدگفتار، یسنج، بینایییسنجهزینه خدمات شنوایی

 G درمان توانبخشی و مددكاری كلینیکی
  

39 0623 
و سایر خدمات  یدرمانی، فیزیوتراپی، ارتوپد، گفتاریسنج، بینایییسنجهزینه خدمات شنوایی

 NG درمان توانبخشی و مددكاری كلینیکی
  

   Gبرداری، تیروئید و... ، ادرار، نمونهآزمایش خونمانند  و پاتولوژیهزینه خدمات آزمایشگاهی  0623 41

   NG برداری، تیروئید و...نمونه، ادرار، آزمایش خونو پاتولوژی مانند هزینه خدمات آزمایشگاهی  0623 42

   Gخدمات آمبو نس  0623 43

   NGخدمات آمبو نس  0623 44

   Gواكسیناسیون  0623 45

   NGیون واكسیناس 0623 46

47 0623 
سایر خدمات پیراپزشکی گرفتن، سوراخ كردن گوش و زریقات، گچ تویزیت ماما، متخصص تغذیه، 

 Gبرای خدمات سرپایی 
  

48 0623 
و سوایر خودمات پیراپزشوکی    گرفتن، سوراخ كردن گوش زریقات، گچ ت ویزیت ماما، متخصص تغذیه،

 NGبرای خدمات سرپایی 
  

   دهزینه ررك ایتیا 064

  هزینه ررك ایتیاد 0641

12 0641 
هزینه ترک اعتیاد شامل ویزیت پزشك، دارو و پرستاری معتادان برای درمان و دوره مراقبت بعد از 

 درمان در منزل
  

13 0641 
هزینه ترک اعتیاد شامل ویزیت پزشك، دارو و پرستاری معتادان برای درمان و دوره مراقبت بعد از 

 ها نظیر كمپ و...هدرمان در آسایشگا
  

14 0641 
ان و دوره مراقبت بعد از هزینه ترک اعتیاد شامل ویزیت پزشك، دارو و پرستاری معتادان برای درم

 در بیمارستان درمان
  

     

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

 ا  محک سعب

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     

 

 

G :های متف م اله دانشیاو ی وم پزش يمراسزح درمانیاو و الیمارستاع 
NG :صویي و خیریه( ها )مراسز واالعته اله سا ماع رامی  ا تمایيح نیروهای مع حح شرسی نتیح دانشیاو آ ادح خسایر مراسز و الیمارستاع 
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 های الهداشتي و درماني خانوار در ماو گ شتههزینه  -06الوش 

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه
 هزینه 
 )ریال(

1 2 3 4 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

      6رفداد سطرهای ر میک شدو در الوش                                                        069999

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 دییر(خانوار 

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 خانوار در ماو گ شتهحمک و نقک های هزینه  -07الوش 

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

M072 رجهیزای حمک و نقک شوصي   

  سا  الرای وسایک حمک و نقک شوصيانواع سوخی و رواع 0722

   انواع بنزین 0722 11

   گازوئیل 0722 12

   گاز مصرفی اتومبیل 0722 13

   های سوختانواع روغن موتور، روغن ترمز، واسکازین، ضدیخ، گریس و مکمل 0722 14

M0723 نیهداری و رفمیر وسایک نق یه شوصي  

   میزان فرمان اتومبیل 0723 14

   تنظیم كاربراتور 0723 15

   یم موتور، تنظیم ترمز، تعمیر فنر و كمك فنركوبی، تنظتفنی، لن دبازدی 0723 16

   تعویض روغن، گریسکاری و شستشوی موتور 0723 17

   شستشوی اتومبیل، پنچرگیری، تنظیم باد، آپارات  ستیك، هزینه شارژ باطری 0723 18

   وسایل نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه شخصی سایر 0723 22

M0724 یک و رجهیزای حمک و نقک شوصيسایر خدمای مرالوط اله وسا  

   پاركینگ، گاراژ، هزینه پاركومتر و انعام كرایه 0724 11

   ای )اتوبان(عوارض جاده 0724 12

   خدمای حمک و نقک 073

  هزینه خدمای حمک و نقک ری ي 0731

   بلیه قطار 0731 11

   كرایه حمل بار توسه قطار 0731 12

   و شارژ كارت الکترونیکی  خریدنه بلیه مترو و هزی 0731 13

  ایهزینه خدمای حمک و نقک  ادو 0732

   كرایه اتوبوس بین شهری 0732 11

   )نقدی و شارژ كارت الکترونیکی( كرایه اتوبوس داخل شهری 0732 12

   بوس بین شهریكرایه مینی 0732 13

   بوس داخل شهریكرایه مینی 0732 14

   اری بین شهریكرایه سو 0732 15

   كرایه تاكسی داخل شهری 0732 16

   كرایه تاكسی تلفنی و آژانس 0732 17

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

 ا  محک سعب

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 های حمک و نقک خانوار در ماو گ شتههزینه  -07الوش 

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   كرایه وانت جهت حمل مسافر 0732 18

   ای )وانت، كامیون و...(كرایه حمل بار جاده 0732 19

   كرایه حمل مسافر توسه موتور سیکلت 0732 21

   شودهزینه ایاي و ذهاي به محل كار یا محل تحصیل كه یك جا پرداخت می 0732 22

   هزینه پیك برای حمل و نقل انواع كا  و خدمات خانوار 0732 23

   كرایه سواری داخل شهری )مسافركش شخصی( 0732 24

   كرایه تاكسی بین شهری 0732 25

  هزینه خدمای حمک و نقک هوایي 0733

   كرایه حمل مسافر توسه هواپیما و بالگرد 0733 11

   كرایه حمل بار توسه هواپیما و بالگرد 0733 12

  هزینه خدمای حمک و نقک دریایي و راو آالي داخ ي 0734

   كرایه كشتی، لنج، قایق و نظایر آن 0734 11

  هزینه خدمای حمک و نقک موت ط 0735

بندی نشده در جای دیگرقههای حمل و نقل مختله طبهزینه 0735 11    

  اری شدو حمک و نقکخریدسایر خدمای  0736

11 0736 

، خدمات جا به جایی و انبارداری، كابین )غیر تفریحی(های كابلی و تلهواگن حمل و نقل با

های مسافرتی العمل نمایندگیخدمات باربران و دفاتر نگهداری بار مسافران و ارسال آن، حق

 گذاری شده باشدقیمتاگر جداگانه 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  7رفداد سطرهای ر میک شدو در الوش                                                                  079999

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

الر خدمی در الرا

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 ویيخص

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(
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 های اررراطای خانوار در ماو گ شتههزینه  -08الوش 

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   خدمای پعتي 081

  خدمای پعتي 0811

   و ...هزینه مرسو ت پستی شامل تمبر و ارسال  0811 11

    بندی مرسو ت پستیو هزینه بسته نامهپاكت 0811 12

M082 رجهیزای ر ت  و ر ت س   

M0821 رجهیزای ر ت  و ر ت س  

   تجهیزات تلفن ثابت و همراه و تلفکس تمامیتعمیر  0821 16

   خدمای ر ت  و ا س 083

  ا سخدمای ر ت  و  0831

   هزینه نصب تجهیزات تلفن و حق اشتراک آن 0831 11

 و شامل داخل شهری، بین شهری و خارج از كشورداخک منزل هزینه مکالمات تلفنی در  0831 12

 المللیكارت تماس تلفن بین خریدبهای 

  

 كشور وشامل داخل شهری، بین شهری و خارج از  خارج ا  منزلهزینه مکالمات تلفنی در  0831 13

 كارت تماس تلفن  خریدبهای 

  

   هزینه مکالمه تلفن همراه و شارژ تلفن همراه اعتباری 0831 14

   از اینترنت و كارت اینترنت )داخل منزل(هزینه حق اشتراک بابت استفاده  0831 15

   هزینه استفاده از اینترنت )خارج از منزل( 0831 16

   فکس هزینه استفاده از خدمات 0831 17

   كارمزد ودیعه بابت اجاره تلفن ارزشهزینه اجاره تلفن و براورد  0831 18

   هزینه نصب دستگاه تلفن ثابت و تلفن همراه 0831 19

   ثابت و تلفن همراه تلفنو وصل مجدد های جریمه هزینه 0831 21

   های مربوط به ارتباطات خانوارسایر هزینه 0831 23

     

     

     

     

     

   

  8رفداد سطرهای ر میک شدو در الوش                                                                  089999

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

ه ا  راییاع )ن

 خانوار دییر(
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 خانوار در ماو گ شتهمرالوط اله خدمای ارهنیي و رتریحای  هایهزینه  -09الوش 

 طریم رهیه شرح هزینه سد
  هزینه
 )ریال(

1 2 3 4 

M091 هاپردا ی و لوا م آعادوح دالصریح ی اسي -رجهیزای سمفي   

M0912 الرداری و رجهیزای نورای   حسيوسایک ی ا  

   هور فیلم و چاپ عکس )غیرشغلی(ظتجهیزات  0912 16

  دوام(وسایک ضرط رصویر و یدا )س  0914

   برداریانواع فیلم دوربین فیلم 0914 11

   انواع فیلم عکاسی  0914 12

   انواع نوار خام و ضبه شده ویدیو 0914 13

   ضبه شده ضبه صوت انواع نوار خام و 0914 15

     (…و  آموزشی CDهای خام و ضبه شده )انواع لوح فشرده نوری و دیسکت 0914 17

   هاصوتی و تصویری و دیسکت هایدیكرایه و تکثیر نوار ویدیو و سی 0914 19

M093 های خانیيها و حیواعسایر اا م و وسایک رتریحيح الاغ   

M0931 ا ی و وسایک سرگرميالاب لوا م الا یح انواع اسر  

   وسایل بازی خانگی )شطرنج، تخته نرد، منچ و...( و وسایل ورق بازی 0931 11

   انواع عروسك 0931 13

   انواع اسباي بازی 0931 14

   سازی انواع بازی فکری و خانه 0931 16

   انواع خمیرهای رنگی برای بازی 0931 17

M0932  ها و اضاهای الا در اردوگاولوا م ور شي و رتریحي  

   نگ و...وپهای پالستیکی، انواع تور والیبال و پینگپونگ، تنیس و بدمینتون، توپتوپ پینگ 0932 11

M0933 هاالاغ گیاهاع و گک  

   درخت، درختچه، بوته، چمن، پیاز گل، بذر، نشا، خاک و خاک برگ برای باغچهانواع  0933 11

   انواع كود 0933 12

   انواع گل طبیعی، سبد گل و شاخ و برگ طبیعی 0933 14

  خانیي )خدمی( هایدامپزش ي و سایر خدمای الرای حیواع 0935

    هاهای پرداختی برای حیوانر هزینهویزیت دامپزشك، عمل جراحی و سای 0935 11

   خدمای ارهنیي و رتریحي 094

  خدمای رتریحي 0941

   های ورزشی و استخرت ورزشی، ورودی باشگاهبلیه مسابقا 0941 11

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني
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 خصویي
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 غیرسشاور ی
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 مرالوط اله خدمای ارهنیي و رتریحای خانوار در ماو گ شته هایهزینه  -09الوش 

 طریم رهیه شرح هزینه سد
  هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   های ورزشیحق عضویت در باشگاه 0941 12

   (…و یهای كامپیوتربلیه برای پارک بازی و شهربازی و كلوپ بازی )انواع بازی 0941 13

14 0941 
هوای  ه ورزش و تفریح )از قبیل قایق، تجهیزات اسکی، انواع كفوش لوازم ویژو كرایه تجهیزات 

 (…ورزشی، اسب، هواپیما و

  

   های پرداختی بابت آموزش موسیقیهزینه 0941 15

   های پرداختی برای فراگیری هر نوع ورزشهزینه 0941 16

18 0941 
ه سیژ، خدمات راهنمایان های اسکی، تله كابین، تلهای پرداختی بابت استفاده از پیستهزینه

 )برای مقاصد تفریحی(نظایر آن كوهستان و راهنمایان سفر و 

  

   فریحیهای خدمات تسایر هزینه 0941 19

  خدمای ارهنیي 0942

   های نور و صداتر و تماشاخانه و نمایشئابلیه سینما، ت 0942 11

   و سیرک وحش، بناهای تاریخی، باغ، نمایشگاهبلیه موزه  0942 12

   بلیه مراكز اپرا، تا رهای كنسرت و موسیقی  0942 13

   حق عضویت كتابخانه 0942 14

15 0942 
 و شناسوویهووای جانورشناسووی و گیوواههووای ملووی، بوواغهووای هنووری، پووارکورودی نگارخانووه

 های آبزیاننمایشگاه

  

   نماییگانواع خدمات عکاسان از قبیل ظهور فیلم، چاپ عکس و بزر 0942 16

   …ومراسم  ،هاخدمات عکاسی و فیلم برداری از قبیل جشن 0942 17

   های مربوط به فیلم برداری )شامل: میکس و...(سایر هزینه 0942 19

   های موسیقی )خواننده، نوازنده و...(های پرداختی بابت خدمات ارائه شده توسه گروههزینه 0942 21

   گیسایر خدمات فرهن 0942 22

  های شانعيس یه الا ی 0943

   های شانسیكلیه بازی 0943 11

095M التحریررو نامهح ستاب و لوا م   

M0951 ستاب  

M09511 های درسيستاب  

   كرایه كتاي 0951 16

M09512 های غیردرسيانواع ستاب  

   ای ادبی، نفیس، شعر و ...هشامل كتايكتاي داستان، علمی غیردانشگاهی و سرگرمی  انواع 0951 22
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 رهنیي و رتریحای خانوار در ماو گ شتههای مرالوط اله خدمای اهزینه  -09الوش 

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   انواع آلبوم عکس و خاطرات بچه 0951 23

   نامه و ...، پایانصحافی كتاي 0951 24

  هاح مج ی و سایر نشریای ادواریرو نامه 0952

   هاروزنامه 0952 11

   مجله و فصلنامه 0952 12

  موضویای چاپ شدو متتراه 0953

   های راهنما و تبلیغاتی )شامل كتاي اول و...(كتابچه 0953 11

   های دعوت و تقویمپوستر، كارت پستال، كارت تبریك، كارت ویزیت، كارت 0953 12

   های جغرافیایینقشه و كره 0953 13

  نقاشي و لوا م هنری حلوا م رس  حالتحریرلوا م 0954

   انواع كاغذ و دفتر 0954 11

   انواع پاكت غیر پستی، پوشه و كاور كاغذ 0954 12

   نویسروان و خودنویس، خودكار 0954 13

   انواع ماژیك 0954 14

   انواع مداد معمولی )مشکی( 0954 15

   انواع مداد رنگی و شمعی 0954 16

   اتود، راپیدوگراف، پانتوگراف و نظایر آن 0954 17

   كاغذ،منگنه،گیره،سنجاق،كاغذبر)كاتر(ونظایرآنكنكن،جامدادی،سوراخمدادتراش،پاک 0954 18

   كش، گونیا، نقاله، شابلون و امثال آنانواع خه 0954 19

   كاربن و نظایر آن  0954 21

   گیر، چسب نواری و چسب مایعمركب، مهر، جوهر استامپ،  ک غله 0954 22

   ع تخته تحریر )وایت برد و ...(، گچ و تخته پاک كنانوا 0954 23

   كنته و ... مو، بوم، مقوا، مدادبرنگ، قلمآروغن، رنگو دفتر نقاشی،  كتايشاملوسایل نقاشی 0954 25

   سازی شامل خمیر موم و...سازی و گلانواع وسایل مجسمه 0954 27

   ، گوبلن و...بافی و گلدوزی شامل نخوسایل گوبلن 0954 28

   تحریرالهای لوازم سایر هزینه 0954 35

     

  

  9رفداد سطرهای ر میک شدو در الوش                                                                        099999
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 های آمو ش و رحصیک خانوارهزینه  -10الوش 

 طریم رهیه شرح هزینه سد
  هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   های آمو ش در الوش سیزدو ثری خواهد شد.هزینه 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  10رفداد سطرهای ر میک شدو در الوش                                                                        109999

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي
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  شتههای غ اهای آمادوح هتک و رستوراع خانوار در ماو گهزینه  -11الوش

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   ه غ اائخدمای رهیه و ار 111

  نظایر آعو ها هاح سااههزینه غ ا در رستوراع 1111

   چلوكباي برگ و چنجه 1111 11

   چلوكباي كوبیده 1111 12

   چلو خورشت 1111 13

   آبگوشت 1111 14

   كباي كوبیده 1111 15

   كباي برگ و چنجه )بدون برنج( 1111 16

   نظایر آنو كباي، جوجه سوخاری، ماهی سوخاری، مرغ بریان جوجه 1111 17

   نظایر آنو پیتزا  1111 18

   نظایر آنو چین باقا  پلو، شیرین پلو، ته ،چلو گوشت، چلو مرغ، زرشك پلو با مرغ، لوبیا پلو 1111 19

   نظایر آنو پاچه، سیرابی  گر، دل و قلوه، كلهج 1111 21

   نظایر آنو آش  ،حلیم 1111 22

   ساندویچ سوسیس 1111 23

   سایر انواع ساندویچ 1111 24

   سا د، سیب زمینی سرخ كرده، اسنك 1111 25

   نظایر آنو سمبوسه، فالفل، پاكوره  1111 26

   (نظایر آنو رش قیمه انواع غذاهای كنسرو شده )حلیم بادنجان، لوبیا، خو 1111 27

   صبحانه نان و پنیر 1111 28

   انه تخم مرغ نیمروحصب 1111 29

   سایر انواع صبحانه 1111 31

   چای 1111 32

   انواع نوشابه  1111 33

   مأالشعیر و دلستر 1111 34

   انواع آي میوه 1111 35

   و ... شیر كاكائو ،قهوه، نسکافه 1111 36

   قلیان در خارج از منزل 1111 37

   انواع نان شیرینی، كیك و بیسکویت 1111 41

   انواع میوه و كمپوت 1111 42
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 های غ اهای آمادوح هتک و رستوراع خانوار در ماو گ شتههزینه  -11الوش

 طریم رهیه شرح هزینه سد
  هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   انواع بستنی و فالوده 1111 43

   یر آننظا، انواع ذرت و چغندرپخته )لبو(، شلغم، سیب زمینی، باقال پخته، بالل 1111 44

   چیپس و پفك نمکی 1111 45

   سایر انواع تنقالت مصرف شده در خارج از منزل 1111 46

   سرویس میز و انعام 1111 47

   اجرت پخت غذا بدون مواد اولیه 1111 48

  س   سرویس و هاغ ا خوری 1112

ها، ادارات، مدارس، دانشگاهها، های مستقر در كارخانهارائه غذا و نوشابه توسه غذا خوری 1112 11

 …سایر مؤسسات آموزشی و ،ارتش

  

   خدمای رامی   ا )مهمانعراهاح هتک و معاارخانه...( 112

  خدمای رامی   ا )مهمانعراهاح هتک و معاارخانه...( 1120

   هزینه پرداختی بابت كرایه اتاق در هتل و متل 1120 11

   تاق در مسافرخانه هزینه پرداختی بابت كرایه ا 1120 12

   (نظایر آنهزینه پرداختی در غیر از هتل، متل و مسافرخانه )نظیر اتاق، چادر، كمپینگ و  1120 13

   روزی و سایر موسسات آموزشیها، مدارس شبانههزینه خدمات تامین جا در دانشگاه 1120 14

غ، مسجد و...(هزینه خدمات تامین جا برای برگزاری مجلس )تا ر، با 1120 15    

   بررانعام و دستمزد با 1120 16

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  11رفداد سطرهای ر میک شدو در الوش                                                                        119999
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 های ساالها و خدمای متتراه خانوار در ماو گ شتههزینه  -12الوش

 طریم رهیه شرح هزینه سد
  هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   خدمای شوصي 121

  خدمای آرایش و پیرایش شوصي 1211

   هاهزینه اصالح صورت خانم 1211 11

   هاهزینه كوتاه كردن موی سر خانم 1211 12

   اصالح سر و صورت آقایان 1211 13

   السیون و آرایش(یش و زیبایی )مانیکور، پتیکور، اپیآراموسسات ها و نلخدمات سا 1211 14

   آرایش و گریم عروس 1211 15

   هزینه استحمام در گرمابه 1211 21

   هزینه استفاده از سونا 1211 22

   هزینه استفاده از آبگرم 1211 23

  دوام() س  لوا م الراي الرای خدمای شوصي 1212

11 1212 
السیون شخصی، دستگاه حالوت  یدستگاه اپ ،ماشین اصالح سر و صورت، سشوار، ریش تراش

 مسواک برقی و سایر وسایل مشابه برقی ،(نزرف)نده موده

  

   هزینه تعمیر وسایل فوق 1212 15

  دواملوا م و ساالهای شوصي الي 1213

   تیغ صورت تراشی 1213 11

   آئینه جیبی و برس ناخن فرچه، ناخن گیر، قیچی موزنی، موچین، سوهان ناخن، ،خود تراش 1213 12

   شانه و برس 1213 13

   لنز غیر طبی و سنجاق مو، فردهنده مو، كاله گیس، مو و مژه مصنوعی 1213 16

   انواع مسواک 1213 19

   انواع ترازو شخصی به جز ترازوی آشپزخانه 1213 22

   هزینه مربوط به تعمیرات وسایل فوق 1213 23

   شانواع صابون آرایشی و طبی، صابون و اسپری اصالح و خمیر ری 1213 31

   دندانگرددندان، خالل و نخ ،خمیردندان 1213 33

36 1213 
كن و تونر، رژلب، مداد چشم، عطر و ادكلن، افترشیو، كرم انواع لوازم آرایشی شامل )شیرپاک

 پودر، ریمل، خه چشم، پنکك، رژگونه، سرمه و ...( 

  

   كرم دست و صورت 1213 37

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 های ساالها و خدمای متتراه خانوار در ماو گ شتههزینه  -12الوش

 طریم رهیه شرح هزینه سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   رنگ مو 1213 41

   حنا 1213 46

   كننده( مو و ...ها و انواع فیکساتور )ثابتانواع اسپری برای جلوگیری از بوی بدن، لوسیون 1213 47

   كرم، روغن و پودربچه 1213 48

   انواع مواد موبر 1213 51

   های بهداشتیپوشك بچه و نوار بهداشتی، پنبه 1213 53

   كاغذ توالت و كاغذیحوله ،كاغذیدستمال 1213 54

   دستمال سفره كاغذی 1213 55

   كن و...(های مرطوي آرایشی، گوش پاکسایر محصو ت كاغذی )دستمال 1213 56

M123 الندی نشدو در  ای دییرلوا م شوصي طرقه   

M1232 سایر لوا م شوصي  

   انواع چمدان و ساک مسافرتی 1232 11

   دستی چرمی شامل اداری و ...انواع كیف 1232 12

   دستی غیر چرمی شامل اداری و ...انواع كیف 1232 13

   ، كیف موبایل و نظایر آنجواهراتو  كیف آرایشع جعبه وانوا 1232 14

بچه،صندلی حملقابلداربچه،تختچرخكالسکه،روروئك،صندلیشاملنوزادانمخصوصملزومات 1232 15

 و ...( كودکبند، كمربندایمنیبند و پیشحمل بچه )پشتدراتومبیل،ساکبچهصندلی،بچهتاشو

  

   چوي سیگار و چپق، قوطی سیگار، پیپ، قلیان و فندک، سیگاربر، زیرسیگاری و اقالم مشابه 1232 16

   های آفتابیعینك 1232 17

   زنیچوي و عصای قدم 1232 18

   كلیدی، چاقو جیبی ، بادبزن، جاچتر 1232 19

   ، رحل قرآنتسبیح، مهر، سوزنی و جانماز 1232 23

   سوخت فندک 1232 27

   )فشار هوا( دماسنج و فشارسنج 1232 28

    سایر لوازم شخصی و هزینه تعمیرات آن 1232 31

M124 ایحمایی ا تمایي و خدمای مشاورو   

M1241 حمایی ا تمایي  

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 های ساالها و خدمای متتراه خانوار در ماو گ شتههزینه  -12الوش

 رهیهطریم  شرح هزینه سد
 هزینه

 )ریال(

1 2 3 4 

   هزینه پرداختی به آسایشگاه سالمندان و معلو ن )دولتی( 1241 11

   هزینه پرداختی به آسایشگاه سالمندان و معلو ن )خصوصی( 1241 12

   ای، راهنمایی، داوری و فرزند خواندگی برای خانوارها )غیرحقوقی(خدمات مشاوره 1241 14

   دارس معلولینخدمات م 1241 15

   خدمات مراكز توانبخشی 1241 16

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  12و در الوش رفداد سطرهای ر میک شد                                                                      129999

  

 

 

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ماو گ شته 12و انتقاالی در های خانوار هزینهایر رهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح س  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

31 0   A پوشاك    

0312 A  دوام(پوشاك )س     

03123 A و   

03124  A 
 پوشاك  نانه

   

    انواع پالتو پوست 0312 31

    لباس عروس خرید 0312 43

0313 A دوام(ایر انواع پوشاك و لوا م پوشاسي )س س    

    انواع كاله ایمنی )برای موتورسیکلت و دوچرخه( 0313 15

0314 A )هزینه شعتشوح ا ری دوخیح رفمیر و سرایه پوشاك )خدمی    

    كرایه لباس )شامل لباس عروس و...( 0314 13

    الفدی(نیهداری و رفمیر واحد مع وني )ااامتیاو اول و  043

    مواد و مصالح الرای نیهداری و رفمیر واحد مع وني 0431

    آجر 0431 11

    سیمان 0431 12

    ماسه و گچ 0431 13

    موزائیك و كاشی 0431 14

    های غیر چوبیسرامیك، سنگ و سایر كفپوش 0431 17

    در و پنجره و نرده چوبی و فلزی 0431 18

    شیشه 0431 21

    انواع رنگ )روغنی و پالستیکی( 0431 22

    تینر، روغن جال، بتونه و سایر لوازم به كار رفته غیر فلزی 0431 24

    قلم مو 0431 25

    كاغذ دیواری، چسب كاغذ دیواری و مواد كفسابی 0431 26

    كشی فلزی و غیر فلزیلوله آي، شیرآي، اتصا ت لوله 0431 27

    زم بهداشتی منزل )پایه دستشوئی، وان و...(لوا 0431 29

    ای(انواع تور )سیمی و پارچه 0431 31

    انواع ایرانیت و انواع ورق جهت شیروانی 0431 32

    گلهزینه كاه 0431 34

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 ر یسشاو

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ماو گ شته 12های خانوار و انتقاالی در رهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    مصالح و اقالم تزئینی خریدهای مربوط به سایر هزینه 0431 35

    خدمای نیهداری و رفمیر واحد مع وني 0432

    كن، دري بازكن، آسانسور، تهویه مطبوع، شوفاژ، پکیج و ...تعمیر كولر، آي گرم 0432 11

    اجرت نقاشی ساختمان به صورت كنتراتی )با مصالح( 0432 12

    ت نقاشی ساختمان به صورت كنتراتی )بدون مصالح(اجر 0432 13

    اجرت نصب كاغذ دیواری و اگوستیك و سایر تزئینات مشابه 0432 14

    اجرت نصب شیشه همراه با شیشه 0432 15

    هزینه آسفالت بام )قیرگونی، ایزوگام و...( 0432 16

    یر بامهای تعمهزینه تعمیرات شیروانی و سایر هزینه 0432 17

    تعمیر در و پنجره و نرده ساختمان و نظایر آن 0432 18

    تعمیر چاه و فاضالي و اجرت مقنی 0432 19

    اجرت بنا برای تعمیرات جزئی 0432 22

    اجرت كارگر ساده برای تعمیرات جزئی 0432 23

    كشی برقهزینه مربوط به تعمیرات جزئی لوله آي، گاز و سیم 0432 24

    های نگهداری و تعمیر واحد مسکونیسایر هزینه 0432 25

    هامر ماع و اثاثح ارش و سایر ستپوش 051

    مر ماع و اثاث 0511

 05114ح 05115

 05116و 
 سایر اثاث

   

    (نظایر آندار، دیواری و چراغ الکتریکی )لوستر رومیزی، پایه 0511 41

    ای()فلزی، پارچهانواع پرده كركره  0511 42

    آئینه، آئینه شمعدان 0511 43

مانند: تابلوهای نقاشی، گوبلن، مجسمه سرامیك و غیر )آثار هنری غیر عتیقه  0511 53

 (نظایر آنسرامیك، انواع قاي عکس، تابلو فرش و 

   

    …و فلزی ،صنایع دستی چوبی 0511 54

    فس بچهق و گهواره، صندلی پایه بلند بچه 0511 56

    باغ )چادر، بیلچه و...( و كمپینگ، لوازم سفری 0511 58

    اری شده جهت تعمیر موارد با  توسه خانوارخریدمواد  0511 59

    هزینه نصب موارد با  0511 61

    مر ماع و اثاث 05117

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

خدمی در الراالر 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ماو گ شته 12های خانوار و انتقاالی در رهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    تختخواي و میزتوالت 0511 71

    كمد و دراور، بوفه، قفسه كتاي و لباس و ظروف و نظایر آن 0511 72

    انواع میز و صندلی و نیمکت 0511 73

    مبل و كاناپه 0511 74

    اری شده جهت تعمیر موارد با  توسه خانوارخریدمواد  0511 75

    هاایر ستپوشارش و س 0512

    )دستباف( …قالی، قالیچه، پشتی و 0512 11

    قالی، قالیچه، پشتی و... )ماشینی( 0512 12

    موكت و سایر انواع كفپوش ماشینی 0512 13

    زیلو، گلیم، نمد و... 0512 14

    هاهزینه نصب كفپوش 0512 15

    هارفمیر مر ماعح اثاث و ستپوش 0513

    هالوازم مورد نیاز جهت تعمیر مبلمان، اثاث و كفپوش 0513 11

    خانوار یو شستشو مربوط به اقالم فوق توسه غیر از اعضا تعمیرهای هزینه 0513 12

    وسایک خانیي 053

    وسایک ای ي الراي و غیر الراي )الادوام( 0531

    یخچال 0531 11

    فریزرفریزر و یخچال 0531 12

    ظرفشوییكن و ماشینانواع ماشین لباسشویی، ماشین خشك 0531 13

    اطوپرسی 0531 15

    فر گاز معمولی و فردار، مایکروویو وقاجا 0531 16

    پز گازی، گازپیك نیك، تنورگلی و ...و گازی، انواع اجاق، كباينفتیپزیخوراکچراغ 0531 17

    آن سیلندر گاز مایع و رگالتور 0531 18

    كننده هوا، هواكش و كالهك هواكشانواع تهویه مطبوع، مرطوي 0531 19

    انواع بخاری )نفتی، گازی، برقی و هیزمی( 0531 21

    كولرگازی 0531 25

    ، جارو شارژری و بخارشورانواع جارو برقی 0531 29

    ، چرخ خیاطی برقیچرخ خیاطی دستی 0531 32

    ماشین بافندگیانواع  0531 34

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ماو گ شته 12های خانوار و انتقاالی در یر هزینهرهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سا  -13الوش 

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    مشابه نشانی، دستگاه تصفیه آي و مواردهای آتشانواع صندوق نسوز، كپسول 0531 35

    مشابهانواع ژنراتور، ترانسفورماتور، ترانس یخچال و انواع وسایل  0531 38

    لوازم جهت تعمیر و نصب وسایل فوق 0531 39

    هزینه تعمیر و نصب وسایل فوق 0531 41

    دوام(وسایک سوچل الراي )س  0532

    پز برقی، سرخ كن و بخارپزپلوپز برقی، آرام پز برقی، كباي 0532 11

12 0532 
ساز، اساز، قهوهبرقی، دستگاه تست نان، سبزی خردكن، غذجوش، كتریقهوه

 های چندكاره و نظایر آنساز و انواع دستگاهساز، شربتبستنی

   

    سماور برقی 0532 13

    كن، آسیاي، چرخ گوشت و اطو )برقی(گیری برقی، مخلوطانواع آي میوه 0532 14

    پنکه رومیزی و انواع كولر متحرک 0532 16

    سایر وسایل برقی 0532 25

    نه رفمیرح نصب و ا ارو وسایک ای ي الراي و غیر الرايهزی 0533

    فوق وسایللوازم جهت تعمیر و نصب  0533 11

    تعمیر، اجاره و نصب وسایل فوق تبدیل، هزینه  0533 12

A054 انواع اروف غ اخوری و سایر لوا م خانیي    

A0540 انواع اروف غ اخوری و سایر لوا م خانیي    

    یگ زودپزد 0540 22

    سماور نفتی 0540 23

    سماورگازی 0540 25

    كرایه ظروف و لوازم خانگی 0540 44

    سایر لوازم خانگی ذكر نشده در جای دیگر 0540 45

A055 االزار و رجهیزای منزل و الاغ    

    االزار و رجهیزای الادوام 0551

    خانه )مته، اره، سمباده برقی و نظایر آن(ابزار برقی برای نجاری و فلزكاری در  0551 11

    موتوری، پمپ آي و نظایر آنزنی، علف چین، ارهدستگاه چمن 0551 12

    تعمیرات و اجاره لوازم فوق 0551 13

A056 ساالها و خدمای الرای منزل    

A0562 خدمای خانیي و مرااری ا  منزل    

    كرایه مبلمان و وسایل خانه 0562 21

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ماو گ شته 12وار و انتقاالی در های خانرهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

061 A محصوالیح وسایک و لوا م پزش ي    

0612 A محصوالی پزش ي    

    پتو و تشك برقی، دستگاه بخور و نظایر آن 0612 11

    كپسول اكسیژن، هزینه شارژ و تعمیر 0612 14

206  A خدمای طري سرپایي    

2106  A خدمای پزش ي   

    Gهای زیبایی نظیر بینی، گونه، فك و نظایر آن ویزیت، جراحی 0621 24

     NGهای زیبایی نظیر بینی، گونه، فك و نظایر آن ویزیت، جراحی 0621 25

62     Gآن  ویزیت، خدمات زیبایی شامل كاشت مو، تزریق بوتاكس، ژل و نظایر  0621 

72     NGویزیت، خدمات زیبایی شامل كاشت مو، تزریق بوتاكس، ژل و نظایر آن   0621 

063 A خدمای الیمارستاني    

0631 A  الیمارستاني خدمای   

    Gهزینه پرداختی برای دیالیز و شیمی درمانی  0631 41

    NGهزینه پرداختی برای دیالیز و شیمی درمانی  0631 42

    Gهزینه پرداختی )صورت حساي( برای بیمار بستری در بیمارستان  0631 43

    NGهزینه پرداختی )صورت حساي( برای بیمار بستری در بیمارستان  0631 44

45 0631 
هیزات در طول مدت بستری و قبل از هزینه پرداختی برای آزمایشگاه، دارو و تج

  Gترخیص )خارج از صورت حساي( 
 

 

46 0631 
ز هزینه پرداختی برای آزمایشگاه، دارو و تجهیزات در طول مدت بستری و قبل ا

  NGترخیص )خارج از صورت حساي( 
 

 

47 0631 
برای بیمار بستری خارج   یمک  راحي و سایر مواردحق الزحمه پرداختی بابت 

  Gاز صورت حساي بیمارستان 
 

 

48 0631 
برای بیمار بستری خارج  ر مواردیمک  راحي و سایحق الزحمه پرداختی بابت 

  NGاز صورت حساي بیمارستان 
 

 

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     

 

G  :های متف م اله دانشیاو ی وم پزش يمراسزح درمانیاو و الیمارستاع 
NG(شیاو آ ادح خصویي و خیریهمراسز واالعته اله سا ماع رامی  ا تمایيح نیروهای مع حح شرسی نتیح دان)  ها:  سایر مراسز و الیمارستاع 
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 ماو گ شته 12تقاالی در های خانوار و انرهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه  -13وشال

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    Gهای زیبایی نظیر بینی، گونه، فك و نظایر آن ویزیت، جراحی 0631 49

    NGهای زیبایی نظیر بینی، گونه، فك و نظایر آن ویزیت، جراحی 0631 51

    بیمارستان هزینه پرستار خصوصی در 0631 52

    وسایک نق یه خرید 071

    انواع خودرو خرید 0711

11 0711 
اتومبیل دست اول خارجی )شامل حقوق گمركی و عوارض پرداخت شده و 

 گذاری(هزینه شماره

   

12 0711 
اتومبیل دست دوم خارجی )شامل حقوق گمركی و عوارض پرداخت شده و 

  گذاری(هزینه شماره
  

    اتومبیل دست دوم داخلی )شامل عوارض پرداخت شده و ...( 0711 16

    انواع اتومبیل دست اول داخلی 0711 17

    انواع مورور 0712

    چرخههای سهای و گازی و موتورسیکلتانواع موتورسیکلت دنده 0712 11

    انواع دوچرخه 0713

    انواع دوچرخه مردانه یا زنانه 0713 11

    چرخه و دوچرخه پسرانه یا دخترانه انواع سه 0713 12

    تعمیر انواع دوچرخه 0713 14

A072 رجهیزای حمک و نقک شوصي    

    لوا م و اطفای یدسي 0721

     ستیك روئی و تویی اتومبیل سواری 0721 11

     ستیك روئی و تویی موتورسیکلت و دوچرخه 0721 13

    ومبیل و موتورسیکلتانواع باطری ات 0721 17

    انواع موتور اتومبیل و موتورسیکلت 0721 18

    فیلتر روغن و هوای اتومبیل 0721 19

    انواع كمك فنر، دیسك، لنت ترمز، انواع واشرسرسیلندر و پالتین 0721 22

    انواع تلمبه 0721 23

    انواع چادر و روكش 0721 27

    رای وسایل نقلیه )شامل فرش، كپسول و...(آ ت بانواع زینت 0721 31

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(
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 ماو گ شته 12های خانوار و انتقاالی در ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه رهیه و اروش  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    انواع باربند، زنجیر چرخ، قفل فرمان و انواع كمربند ایمنی 0721 32

    انواع دزدگیر 0721 33

    بند، قاي زنجیر، زنگ، انواع درزگیر و جال دهندهسپر، دینام، بوق، ترك 0721 35

    انواع چراغ اتومبیل و موتورسیکلت و دوچرخه 0721 37

    انواع رادیاتور اتومبیل 0721 39

    سایر لوازم و قطعات یدكی 0721 41

    سوز كردن خودرو شامل سیلندر، نصب و ...دوگانه 0721 42

A0723 یک نق یه شوصينیهداری و رفمیر وسا    

    اتومبیلو جلوبندی تودوزی صافکاری، نقاشی،  0723 11

    تعمیرات اساسی موتور اتومبیل و موتورسیکلت )تراشکاری و...( 0723 19

    كشی اتومبیل یا موتورسیکلتتعمیر یا تعویض اساسی سیم 0723 21

    ض و...(سایر تعمیرات وسایل نقلیه شخصی )شامل اجرت تعوی 0723 23

A0724 سایر خدمای مرالوط اله رجهیزای حمک و نقک شوصي    

    هزینه اخذ یا تعویض گواهینامه رانندگی 0724 13

    تعلیم رانندگی 0724 14

    معاینه فنی اتومبیل 0724 15

    كرایه وسایل حمل و نقل شخصی بدون راننده 0724 16

17 0724 
رانندگی، مالیات و عوارض سالیانه وسایل نقلیه جریمه پرداختی بابت تخلفات 

  شخصی و هزینه مشابه پرداخت شده به دولت
  

    هزینه تعویض پالک خودرو 0724 21

    هزینه مجوز تردد در محدوده طرح ترافیك 0724 22

A082 رجهیزای ر ت  و ر ت س    

A0821 رجهیزای ر ت  و ر ت س    

    ابتگوشی تلفن ثانواع  0821 11

    فکس و تلفکس، پیجر و منشی تلفنی و سایر تجهیزات مشابه 0821 12

    گوشی تلفن همراه )موبایل(انواع  0821 13

    نصب نرم افزارهای مربوط به تلفن همراه، سایر تجهیزات تلفن، تلفن همراه و تلفکس 0821 17

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

 در الراالر خدمی

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 
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 ماو گ شته 12های خانوار و انتقاالی در رهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 یدخر

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

A091 هاپردا ی و لوا م آعالصریح ی اسيح دادو -رجهیزای سمفي    

    رجهیزای ویژو دریاایح ضرط و ر ثیر یدا و رصویر 0911

    انواع تلویزیون سیاه و سفید 0911 11

17 0911 
و سایر  (DVD)،  دی وی دی (VCD)(، انواع ویدیو سی دی VHSانواع ویدیو )

  وسایل مشابه
  

    انواع آنتن تلویزیون 0911 19

    انواع تجهیزات دریافت امواج ماهواره 0911 21

    انواع رادیو و ضبه صوت 0911 22

    و وسایل مشابه mp3, mp4 playerانواع میکروفن و هدفن، انواع واكمن،  0911 25

    وق توسه خانوارقطعات برای تعمیر وسایل ف خرید 0911 26

    سایر تجهیزات صوتی و تصویری 0911 27

    انواع تلویزیون رنگی داخلی  0911 28

    انواع تلویزیون رنگی خارجی 0911 29

A0912   الرداری و رجهیزای نوروسایک ی اسيح ای    

    برداری غیر دیجیتالانواع دوربین عکاسی و فیلم 0912 11

    برداری دیجیتالوربین عکاسی و فیلمانواع د 0912 12

    برداری و تجهیزات نورقطعات برای تعمیر وسایل عکاسی، فیلم 0912 24

    برداری و تجهیزات نورسایر وسایل عکاسی، فیلم 0912 25

    رجهیزای رایانه 0913

    و تبلت (PCهای شخصی )انواع رایانه 0913 11

    های رایانه شخصیتمهزینه ارتقاء سیس 0913 12

    انواع چاپگر و اسکنر 0913 13

15 0913 
های شخصی و انواع تجهیزات اتصال به گیر و فکس توسه رایانهانواع تجهیزات پیغام

 و ...( Modemشبکه اینترنت )انواع 
   

    افزارانواع نرم 0913 16

    تحریرپرداز و انواع ماشین ژه واانواع ماشین حساي،  0913 17

    قطعات برای تعمیر وسایل فوق توسه خانوار 0913 19

    سایر تجهیزات رایانه از قبیل حافظه جانبی و ... 0913 25

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي
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 ماو گ شته 12های خانوار و انتقاالی در رهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    ای و لوا م آعرایانه ا ری رفمیر رجهیزای یوري و رصویریح ی اسيح 0915

11 0915 
بورداری و سوایر   اجرت تعمیر و سرویس تلویزیون، رادیو ضبه، وسایل عکاسی و فیلم

 وسایل صوتی و تصویری  
   

    اجرت تعمیر و سرویس لوازم رایانه 0915 15

    ایسایر تعمیرات تجهیزات صوتی و تصویری و رایانه 0915 16

    الادوام الرای رتریح و ارهنگسایر وسایک یمدو  092

    سایر وسایک یمدو الادوام الرای رتریح و ارهنگ 0921

22 0921 
هوای موتووری و   وسایل عموده بوادوام بورای تفوریح و فرهنوگ )شوامل: انوواع قوایق        

 غیرموتوری، انواع اسب، تجهیزات غواصی و...(
   

    نگآالی موسیقي و لوا م یمدو الادوام الرای رتریح و اره 0922

    انواع آ ت و لوازم موسیقی 0922 11

    های بازی غیركامپیوتریدستی و سایر دستگاهپونگ، فوتبالمیزهای بیلیارد و پینگ 0922 13

    مواد و لوازم جهت نگهداری و تعمیر وسایل فوق توسه خانوار 0922 14

     رفمیر و نیهداری وسایک یمدو الادوام رتریح و ارهنگ 0923

    تعمیر و نگهداری وسایل عمده بادوام تفریح و فرهنگ 0923 11

13 0923 
هوای  هوای پرداختوی بورای اسوب    ویزیت دامپزشك، دارو، عمل جراحی و سایر هزینه

 مسابقه )برای مقاصد تفریحی(

   

14 0923 
های مسابقه )بورای  بندی و غیره برای اسبخدمات جا برای نگهداری، غذا دادن، نعل

 صد تفریحی(مقا

   

A093 های خانیيها و حیواعسایر اا م و وسایک رتریحيح الاغ    

A0931 لوا م الا یح انواع اسراب الا ی و وسایک سرگرمي    

    انواع وسایل بازی و سرگرمی الکترونیکی 0931 18

    تعمیر وسایل فوق 0931 19

    رآوهای مبدل و وسایل خندهانواع ماسك، لباس 0931 21

    سین و درخت كریسمسبندی، تزئینات سفره هفتبازی، آذینوسایل آتش 0931 22

24 0931 

هوای معودنی،   اقالم و ملزومات مورد نیاز برای كلکسیون )شامل: سکه، مودال، سونگ  

شده، آلبوم تمبر های مربوط به جانورشناسی، تمبرهای پستی مستعمل یا باطلنمونه

 و...(

   

    افزارهای بازی اع نرمانو 0931 25

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 
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 ماو گ شته 12های خانوار و انتقاالی در نزلح سایر هزینهرهیه و اروش ساالهای الادوام م  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    بندی نشده برای سرگرمی در جای دیگرسایر اقالم و ابزار طبقه 0931 26

    و كرایه لوازم سفره عقد خرید 0931 27

    غیر از سفره عقدكرایه لوازم با  به  0931 29

A0932 ها و اضاهای الا لوا م ور شي و رتریحي در اردوگاو    

    انواع توپ والیبال، فوتبال، بسکتبال و نظایر آن 0932 12

    بوكسسازی، انواع راكت و انواع كیسهلوازم اسکی، بدن 0932 13

    های ایمنی و ورزشیانواع كاله 0932 14

16 0932 
بنود، زانوبنود، كمربنودهای    بنود، سواق  های ورزشی، جلیقه نجات، موچ تکشانواع دس

 هاهای ورزشی و ایمنی و سایر محافظمحافظ، انواع عینك

   

    خوايچادر و كیسه 0932 18

    پشتیتفنگ و مهمات، دوربین شکاری و كوله 0932 19

    نیکی، كباي پز و...انواع اجاق پیك 0932 23

    های ورزشی )اسکی، اسکیت، فوتبال و...(اع كفشانو 0932 24

26 0932 
 ورزشی، دمبل و سایر هایكسهای ورزشی، نیزه، دیانواع شمشیرهای بازی، وزنه

  وسایل بدنسازی 

  

    انواع وسایل ماهیگیری )چوي، قالي و تور( 0932 28

    های بادتلمبهانواع  0932 29

    تفریحیسایر لوازم ورزشی و  0932 33

    تعمیر انواع وسایل فوق 0932 35

A0933 هاالاغ گیاهاع و گک    

    انواع گل مصنوعی، سبدگل و شاخ و برگ مصنوعی 0933 15

    انواع درخت، درختچه، بوته و چمن )مصنوعی( 0933 16

    های خانیي و لوا م مرالوطحیواع 0934

    خانگی هایوانهای تزئینی و حیپرندگان، ماهی 0934 11

    گردنها، قالده، انواع ریسمان و حلقهانواع قفس چوبی و فلزی حیوان 0934 12

    انواع آكواریوم 0934 14

    های غیرشغلیو انواع دام های خانگیغذای حیوان 0934 16

    ها )نظیر دارو، سرنگ و...(انواع محصو ت دامپزشکی و ابزار تیمار حیوان 0934 17

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي
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 ماو گ شته 12وار و انتقاالی در های خانرهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

A095 التحریررو نامهح ستاب و لوا م    

A0951 ستاب    

A09511 های درسيستاب    

    دبستانیهای دوره دبستانی و پیشكتاي 0951 11

    های دوره راهنمایی كتاي 0951 12

    دانشگاهیهای دوره دبیرستانی و پیشكتاي 0951 13

    های دوره دانشگاهیكتاي 0951 14

    های كمك درسیانواع كتاي 0951 15

A09512 های غیر درسيانواع ستاب    

    هاالمعارف، فرهنگ لغت و اطلسشامل دایره مرجعهای انواع كتاي 0951 21

    هبی شامل قرآن، نهج البالغه، مفاتیح الجنان و نظایر آنهای مذانواع كتاي 0951 25

    های دستجمفي )همراو رور(هزینه معااری 096

11 0961 
مسکن، غذا، حمل و  :های مذهبی دستجمعی در  داخل كشور )شاملهزینه مسافرت

  نقل و راهنما(
  

12 0961 
مسکن، غذا، حمل  :لهای تفریحی دستجمعی در  داخل كشور )شامهزینه مسافرت

  و نقل و راهنما(
  

    های خارج از كشورهزینه حج و زیارت 0961 13

14 0961 
مسکن، غذا، حمل و نقل  :های دستجمعی خارج از كشور )شاملهزینه سایر مسافرت

  و راهنما(
  

    دالعتانيهزینه آمو ش االتدایي و پیش 101

    يدالعتانهزینه آمو ش االتدایي و پیش 1011

    مدارس دولتی هزینه ثبت نام و شهریه در 1011 11

    مدارس خصوصی هزینه ثبت نام و شهریه در 1011 12

    هزینه ثبت نام و شهریه برای بزرگسا ن در سطح ابتدایی )نهضت سوادآموزی( 1011 13

    های تقویتی دوره ابتداییهزینه كالس 1011 14

    مدرسه ابتدایی )انجمن اولیا و مربیان...(های نقدی به كمك 1011 15

    هزینه آمو ش راهنمایي و دالیرستاع 102

    هزینه آمو ش راهنمایي و دالیرستاع 1021و  1022

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

ییاع )نه ا  را

 خانوار دییر(
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 ماو گ شته 12های خانوار و انتقاالی در رهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    ارس راهنمایی دولتینام و شهریه مدهزینه ثبت 1021 11

    نام و شهریه مدارس راهنمایی خصوصیهزینه ثبت 1021 12

    های شبانهنام و شهریه مدارس راهنمایی دورههزینه ثبت 1021 13

    های تقویتی دوره راهنماییهزینه كالس 1021 14

    نام و شهریه دیبرستان دولتیهزینه ثبت 1022 11

    رستان خصوصییبنام و شهریه دهزینه ثبت 1022 12

    های شبانهرستان دورهنام و شهریه دبیهزینه ثبت 1022 13

    های تقویتی دوره دبیرستانهزینه كالس 1022 14

    های نقدی به مدرسه راهنمایی و دبیرستان )انجمن اولیا و مربیان...(كمك 1022 15

    دانشیاهي و رقویتيهزینه آمو ش پیش 103

    دانشیاهي و رقویتيهزینه آمو ش پیش 1031

    دانشگاهی دولتینام و شهریه آموزش پیشهزینه ثبت 1031 11

    دانشگاهی خصوصیو شهریه آموزش پیشنام ثبتهزینه  1031 12

    دانشگاهی دوره های شبانهو شهریه آموزش پیشنام ثبتهزینه  1031 13

    دانشگاهیتقویتی در سطح پیشهای هزینه كالس 1031 14

    های كنکورهزینه كالس 1031 15

    دانشگاهی )انجمن اولیا و مربیان...(های نقدی به مدارس پیشكمك 1031 16

    هزینه آمو ش رحصی ی یالي 104

    هزینه آمو ش رحصی ی یالي 1041

    پیام نور، غیر انتفاعی و...(هزینه ثبت نام و شهریه دانشگاه دولتی )شبانه،  1041 11

    هزینه ثبت نام و شهریه دانشگاه جامع علمی كاربردی 1041 12

    هزینه ثبت نام و شهریه دانشگاه آزاد اسالمی 1041 13

    های تقویتی در سطح دانشگاه و آموزش عالیهزینه كالس 1041 14

    ه دانشگاه دیگرجایی دانشجو از دانشگاهی بهای جابههزینه 1041 15

    الندی نشدوهای سطحهزینه آمو ش 105

    الندی نشدوهای سطحهزینه آمو ش 1051

    های زبان خارجیهزینه ثبت نام كالس 1051 11

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 سشاور یغیر

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(
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 ماو گ شته 12های خانوار و انتقاالی در رهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 
 رهیه

 خرید
 یا هزینه 

 اروش
 دسی دوم 

1 2 3 4 5 
    ای )الکترونیك، كامپیوتر، تراشکاری و...(های فنی و حرفهسهزینه آموزش كال 1051 12

    های آشپزی و نظایر آنهزینه آموزش كالس 1051 13

    های قرآنهزینه آموزش كالس 1051 14

    بندی نشدههای سطحهزینه آموزش سایر كالس 1051 15

A123 الندی نشدو در  ای دییرلوا م شوصي طرقه    

    های دیواری و مچي الادواماهرایح سایی و 1231

    گردنبند، گوشواره، دستبند، النگو، انگشتری و نظایر آن )طال( 1231 11

    بها(گردنبند، گوشواره، دستبند، النگو، انگشتری و نظایر آن )نقره و سایر فلزات گران 1231 12

    ایر آن )بدل(گردنبند، گوشواره، دستبند، النگو، انگشتری و نظ 1231 13

    های عتیقهانواع ساعت دیواری و رومیزی به غیر از ساعت 1231 21

    های عتیقهانواع ساعت مچی به غیر از ساعت 1231 22

    دكمه سردست و گیره كراوات 1231 31

    تعمیر كلیه لوازم فوق و تعویض بند ساعت 1231 33

    به منظور هدیه های گرمی و ...انواع ربع سکه، نیم سکه و سکه 1231 34

A1232 سایر لوا م شوصي    

    لوازم تدفین 1232 24

    هزینه آرامگاه 1232 25

A124  حمایی ا تمایي    

A1241 حمایی ا تمایي    

    هزینه مهدكودک و شیرخوارگاه جهت نگهداری اطفال 1241 13

    الیمه 125

    تیي و...(الیمه غیر درماني )الا نشع 1251

     حق بیمه عمر                                    تعداد افراد بیمه شده 1251 11

    حق بیمه حوادث )تحصیلی و...(                 تعداد افراد بیمه شده 1251 12

   8یا  1  حق بیمه تامین اجتماعی غیر درمانی )سهم مستخدم( 1251 13

 تامین اجتماعی غیر درمانی )سهم كارفرما( حق بیمه 1251 14

 4یا  3
 5یا 

  8یا 

 

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(
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 ماو گ شته 12های خانوار و انتقاالی در رهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه  -13شالو

 شرح هزینه سد
طریم 
 رهیه

 خرید
 یا هزینه 

 اروش
 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

   1 حق بازنشستگی كاركنان مشمول خدمات درمانی )سهم مستخدم( 1251 15

   3 ات درمانی )سهم دولت(حق بازنشستگی كاركنان مشمول خدم 1251 16

17 1251 
 اشخاصونهادهابرایعمومیهایسازمانتوسهپرداختیغیردرمانیهایبیمهحق

   تعداد افراد بیمه شده                                                   
 

 

 

   8یا 1 حق بازنشستگی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر )سهم خانوار( 1251 18

   8 حق بازنشستگی بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر )سهم دولت( 1251 19

   1 ها، شركت نفت و ... )سهم خانوار(ها نظیر بانكحق بازنشستگی سایر دستگاه 1251 21

    های مرالوط اله مع   )خدمی(الیمه 1252

    سوزی و ...(حق بیمه پرداخت شده برای منازل شخصی )آتش 1252 11

    سوزی و ...(حق بیمه پرداختی بابت اثاث منزل )سرقت، آتش 1252 12

    های مرالوط اله الهداشی و درماع الیمه 1253

11 1253 

حق بیمه استعالجی و بهداشوتی مربووط بوه خودمات درموانی كوه بوسویله خوانوار         

 مستقیماً پرداخت شده و یا از حقوق اعضا خانوار كسر شده باشد

    تعداد افراد بیمه شده                                                     

  

 

12 1253 
 4یا  3 باشدپرداخت شدهدولتبوسیلهكهدرمانیخدماتبهمربوطوبهداشتیاستعالجیبیمهحق

 8یا 

 
 

    های اجتماعی مربوط به درمان )سهم مستخدم(حق بیمه 1253 13

    مربوط به درمان )سهم كارفرما(های اجتماعی حق بیمه 1253 14

15 1253 
 حق بیمه برای سایر انواع بیمه درمانی )البرز، دانا، آسیا و...(

   تعداد افراد بیمه شده                                                     

  
 

16 1253 
 خاصهای عمومی و نهادها برای اشهای درمانی پرداختی توسه سازمانحق بیمه

   تعداد افراد بیمه شده                                                     

  
 

17 1253 
 روستایی و عشایر )سهم دولت(سالمت ایران، حق بیمه 

   تعداد افراد بیمه شده                                                     
8 

 
 

    الیمه مرررط الا حمک و نقک 1254

    حق بیمه وسایل نقلیه شخصی 1254 11

    هزینه بیمه بار و حمل و نقل 1254 12

    حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه شخصی 1254 13

    سایر انواع الیمه )خدمی( 1255

    بندی نشده استسایر حق بیمه پرداختی توسه خانوار كه در جای دیگر طبقه 1255 11
 

 

 رولید خانیي خرید
الراالر خدمی در 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(
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  شتهماو گ 12های خانوار و انتقاالی در رهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    خدمای مالي طرقه الندی نشدو در  ای دییر 126

    شوند)خدمی(گیری ميهای مالي سه غیر معتقی  اندا وگریخدمای واسطه 1261

11 1261 

 )مسکن(و اوراق بهادار   های دریافتیكارمزد پرداختی بابت وام

 

 مبلغ وام                                                محل اخذوام

   

12 1261 

 )غیر مسکن( های دریافتیكارمزد پرداختی بابت وام

 

 مبلغ وام                                                 محل اخذوام

   

    الندی نشدو در  ای دییرسایر خدمای مالي طرقه 1262

11 1262 
ها انداز، صرافیهای پسهای پست، بانكها، ادارههای واقعی خدمات مالی بانكهزینه

 های مالی مشابهو موسسه
   

گذاری، مشاوران مالیاتی و خدمات ای سرمایهالعمل كاری مشاورهخدمات حق هزینه 1262 12
  موسسات مالی مشابه

  

    دییرالندی نشدو در  ای سایر خدمای طرقه 127

    الندی نشدو در  ای دییرسایر خدمای طرقه 1271

    ای الوكاله مشاوره حقوقی و خدمات مشاورهحق 1271 11

    های خدمات حقوقیسایر هزینه 1271 13

    هزینه خدمات موسسات كاریابی 1271 14

    هزینه خدمات كفن و دفن و تشیع جنازه 1271 15

    و محضر جهت اجاره مسکن شخصیهزینه د لی  1271 16

    و فروش اتومبیل و انواع موتور خریدهزینه د لی و محضر جهت  1271 17

    های مشابهعوارض شهرداری و نوسازی و هزینه 1271 18

    تهیه شناسنامه، كارت ملی، ارزش تحصیلی، كوپن و گواهی مرگ  1271 19

    مه و كارت كار برای اتباع خارجیتهیه كارت پایان خدمت، گذرنا 1271 21

    تهیه دفترچه بیمه 1271 22

    اخذ ویزا و عوارض خروج از كشور 1271 23

    های فتوكپی، پرس كارت و...هزینه 1271 24

    تهیه اسناد ازدواج و طالق  1271 25

    تهیه پروانه شکار، صید و نظایر آن )به منظور سرگرمی( 1271 26

 

 

 رولید خانیي ریدخ
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(
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 ماو گ شته 12نتقاالی در های خانوار و ارهیه و اروش ساالهای الادوام منزلح سایر هزینه  -13الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    نویسیهزینه آگهی و تبلیغات غیر شغلی خانوار و پارچه 1271 27

    هزینه پرداخت شده برای امتحانات ورودی و استخدامی 1271 28

    و ... بینی، پیشگوییهای مربوط به طالعهزینه 1271 32

    هانامه و هزینه خدمات دارالترجمههزینه خدمات نویسندگان عمومی، مشاوره پایان 1271 34

    هزینه خدمات متفرقه 1271 36

    و انتقال سیم كارت تلفن همراه و تلفن ثابت خریدهزینه د لی  1271 37

    انتقاالی 139

    های م هريهزینه 1391

    خمس 1391 11

    زكات 1391 12

    فطریه، كفاره، ردمظالم، نذر و نظایر آن 1391 13

14 1391 
كمك به مساجد، كلیسا، كنیسه، تکایا، نهادهای انقالي و ستادهای نمازجمعه، اماكن 

 متبركه و نظایر آن

   

    خوان، مداح، مولودی خوان و نظایر آنهزینه روضه 1391 15

    صدقاتپرداخت به صندوق  1391 16

    خعاری ودیه 1392

    انواع دیه پرداختی 1392 11

    های مربوط به خسارات وارده به افرادهزینه 1392 12

    مالیات فروش مسکن شخصی 1392 13

    های انتقالی نقدی به خانوارهای دیگرپرداخت 1392 14

    هدایای نقدی پرداخت شده به موسسات دولتی  1392 15

    دولتیی نقدی پرداخت شده به موسسات غیرهدایا 1392 16

    دولتی توسه خانوارهایهزینه پرداخت شده به زندان و سازمان 1392 17

      

      

      

 

 13رفداد سطرهای ر میک شدو در الوش                                                                     139999

 139999لغایی                     019999 م  اراام سدهای                                                   999999

 

 

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 ر(خانوار دیی
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 ماو گ شته 12در گ اری خانوار سرمایه  -14الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    گ اری خانوار در ساختماعسرمایه 33

ااامتیاو ای ي ساختماع اله منظور س ونی شوصي )در  گ اری خانوارسرمایه 331و  332

 و ااامتیاو دوم(

   

    زمین ارزشایجاد ساختمان )اقامتگاه اصلی و اقامتگاه دوم( به استثنای  331 12

    های مربوط به اخذ پروانه ساختمانهزینه 331 23

    زمین ارزشیا فروش ساختمان )اقامتگاه اصلی و اقامتگاه دوم( به استثنای  خرید 331 34

    اری شده یا فروش رفتهخریدزمین  ارزشزمین جهت ایجاد ساختمان یا  خرید 331 45

    یا فروش منزل شخصی و یا زمین خریدهزینه د لی برای  331 56

    یا فروش منزل شخصی و یا زمین خریدهای مربوط به هزینه محضر و سایر هزینه 331 67

    هزینه تهیه سند مالکیت 331 78

    منزل شخصی خریدبوط به مالیات مر 331 79

    عوارض پرداختی برای ایجاد ساختمان و جریمه پرداختی بابت اضافه بنا 331 89

    ات و محوطهسیستا ،تغییرات و اضافات اساسی در ساختمان 331 90

كابینت یل، گازوی دزدگیر ساختمان، تانکر آي وآبگرمکن، دري بازكن،  ،انواع كولر آبی ثابت 332 14

هزینه نصب آن ها برای ساختمان )اقامتگاه اصلی و اقامتگاه و  پکیجكمد دیواری، ، پزخانهآش

 دوم(

   

    ثابتهزینه نصب تلفن  332 25

    آنبه های مربوط نصب كنتور و سایر هزینه ،كشی آيهزینه لوله 332 36

    های مربوط به آنهزینه نصب كنتور  برق و سایر هزینه 332 47

    و لوله كشی گازهزینه نصب كنتور  332 58

    گذاری در ساختمانهای مربوط به سرمایهسایر هزینه 332 69

    های خانوار بابت مسکن مهرپرداختی 332 70

    گ اری خانوار در ساختماع اله منظور سعب درامدسرمایه 333و  334

    زمین ارزشایجاد ساختمان به استثنای  333 16

    های مربوط به اخذ پروانه ساختمانهزینه 333 27

    زمین ارزشیا فروش ساختمان به استثنای  خرید 333 38

    اری شده یا فروش رفتهخریدزمین  ارزشزمین جهت ایجاد ساختمان یا  خرید 333 49

    یا فروش ساختمان و یا زمین خریدهزینه د لی برای  333 50

    یا فروش ساختمان و یا زمین خریدر هزینه های مربوط به هزینه محضر و سای 333 60

    عوارض پرداختی برای ایجاد ساختمان و جریمه پرداختی بابت اضافه بنا 333 62

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

یاع )نه ا  رای

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ماو گ شته 12گ اری خانوار در سرمایه  -14الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    هزینه تهیه سند مالکیت 333 71

    مالیات مربوط به ایجاد ساختمان 333 82

    تغییرات و اضافات در ساختمان 333 93

18 334 
آبگرمکن، دري بوازكن، دزدگیور، توانکر آي و گازوییول و هزینوه       ،انواع كولر آبی ثابت

 ها برای ساختماننصب آن

   

    های مربوط به آنهزینه نصب كنتور برق و سایر هزینه 334 20

    هزینه نصب تلفن ثابت 334 29

    های مربوط به آننصب كنتور و سایر هزینه ،آي كشیهزینه لوله 334 40

    كشی گازهزینه نصب كنتور و لوله 334 51

    گذاری در ساختمانهای مربوط به سرمایهسایر هزینه 334 62

    های آالاداني و یمرانيگ اری خانوار در الوش سشاور ی و طرحسرمایه 34

    های آالاداني و یمرانيشاور ی و طرحگ اری خانوار در الوش سسرمایه 341و  342

    های بایرهزینه تسطیح زمین كشاورزی و دایر كردن زمین 341 15

    هزینه حفرجوی، چاه، كانال ، قنات و هزینه  یروبی قنات و چاه 341 26

    هادهی باغات و نهالستانهزینه مراحل كاشت و داشت تا مرحله بهره 341 27

    ای) شیرده (سرمایه هاییا فروش دام خرید 341 48

    ای )باربر و كار(های سرمایهیا فروش دام خرید 341 59

    ای )اصالح نژاد(های سرمایهیا فروش دام خرید 341 60

    گذار، خروس یا سایر ماكیان بالغ سنتی )اردک، بوقلمون و ...(مرغ تخم یا فروش خرید 341 61

70 341 
هوای  های آبادانی و عمرانی و موسسات عمومی )كموك اری خانوار در طرحخودی ارزش

 خدمت ارائه شده توسه خانوار( ارزشكا های پرداخت شده و براورد  ارزشنقدی، 

   

    هزینه ایجاد ساختمان غیر مسکونی كشاورزی )طویله، انباری، كاهدان و...( 341 81

92 341 
مده و لووازم بوادوام كشواورزی از قبیول تراكتوور،      آ ت عیا فروش ماشین خریدهزینه 

 كمباین، وسیله نقلیه، موتورآي ، بذرپاش، كودپاش، گاوآهن، دیسك و خرمنکوي

   

    یا فروش وسایل نقلیه )شغلی( خریدهزینه د لی و محضر برای  342 17

28 342 
اش، گواوآهن،  هزینه تعمیرات اساسی تراكتور، كمباین، تیلر، خرمنکوي، بذرپاش، كودپ

 وسایل نقلیه، موتور آي و نظایر آن ،دیسك

   

39 342 
یا فروش ابزار كشاورزی نظیر بیل، بیلچه، كلنگ، تیشه، اره، داس، قیچوی   خریدهزینه 

 و سطل

   

    و ملکه زنبور عسل یا فروش كندو خریدهزینه  342 40

 

 

 رولید خانیي خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 فاونير

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ماو گ شته 12گ اری خانوار در سرمایه  -14الوش

 شرح هزینه سد
طریم 

 رهیه

 خرید

 یا هزینه 

 اروش

 دسی دوم 

1 2 3 4 5 

    ماه گذشته به خارج از كشور ارسال داشته است 12زش كا هایی كه خانوار در ار 342 50

    ماه گذشته از خارج كشور دریافت داشته است12براورد ارزش كا هایی كه خانوار در 342 61

    سهام، اوراق قرضه و... خرید 342 72

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  14رفداد سطرهای ر میک شدو در الوش                                                                                    149999

   

 

 د خانیيرولی خرید
در الراالر خدمی 

 یمومي

در الراالر خدمی 

 رفاوني

در الراالر خدمی 

 خصویي

ا  محک سعب 

 سشاور ی

ا  محک سعب 

 غیرسشاور ی

راییاع )نه ا  

 خانوار دییر(

3كد  2كد  1كد  4كد   5كد   6كد   7كد   8كد     
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 ماو گ شته 12وام های دریااتي خانوار در 
 )درامدهای خانوار ( تکمیل شود        4قسمت                  خیر                    جدول زیر تکمیل شود                 است؟   بلیهای دریافتی پرداخت كردهدر دوازده ماه گذشته مبلغی بابت وامآیا خانوار            

شمارو 

ردی  

یضو 

دریاای 

 سنندو وام

ماو  12مر غ وام دریااتي در 

 (گ شته)ریال

مر غ ااعاط ماهانه وام 

ماو  12دریااتي در 

 گ شته )ریال(

رفداد 

ااعاط 

پرداختي 

 3ستوع 

 محک اخ  وام

الانل ها و موسعای 

 1    مالي و ایتراری

 2          دانشجویي

های یندوق

 3           خانوادگي

 4            محک سار

 5                 سایر

 نوع وام

 1                         مع     

 2                            ا دواج

 3                              ساال  

 4                ارض الحعنه 

 5   خرید و رفویض خودرو

 6   رفمیر و ساخی مع  

 7                     دانشجویي

 8                 خود اشتغالي

  9                               سایر

مر غ ااعاط ماهانه 

وام)های( دریااتي در 

های گ شته سه هنو  سال

ماو  12ااعاط آع در 

شدو گ شته پرداخی مي

 اسی)ریال(

 روضیحای 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 اعمی چهارم

 درامدهای خانوار
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 )ريال(                                                                                                                                                                  بگيريدرامد پولي اعضاي شاغل خانوار از مشاغل مزد و حقوق -1بخش 

 شماره 

رديف 

اعضاي 

 شاغل 

 نوارخا

در حال  

 حاضر يا

ماه  12 

 گذشته

 آيا 

در حال 

 حاضر

شاغل  

 است؟ 

     بلي

1 

   خير

2 

 شغل
 فعاليت

 اصلي محل كار 

 وضع

شغلي  

هاي بخش

 عمومي 

1  

 تعاوني

 2  

 خصوصي

3 

ميزان 

ساعات 

 كار 

 در روز

تعداد 

 روزهاي

 كار  

 در هفته

موع درامدهاي ناخالص مستمر و مج

 ردن مستمر قبل از كم كغير

 كليه كسورات

 درامد خالص )پس از كسر ماليات و بازنشستگي(

مزد و حقوق و مزاياي مستمر )حق 

عيال، حق اوالد، حق مسكن، هر 

 (و ...نوع بن 

مستمر )اضافه كاري، مزاياي غير

 (و ...عيدي، پاداش  
 مجموع درامد خالص

 ماه گذشته 12 ماه گذشته ماه گذشته 12 ماه گذشته شتهماه گذ 12 ماه گذشته ماه گذشته 12 ماه گذشته

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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 )ريال(                                                                                                                                              (آزاد) بگيريمزد و حقوق غير درامد پولي اعضاي شاغل خانوار از مشاغل -2بخش 

 شماره 

رديف 

اعضاي 

 شاغل 

 خانوار

در حال  

 حاضر يا

ماه  12 

 گذشته

 آيا 

در حال 

 حاضر

شاغل  

 است؟ 

 

 1بلي 

 2خير

 شغل
 فعاليت

 اصلي محل كار 

 وضع

 شغلي  

 كارفرما

4 

 

كاركن 

 مستقل 

5 

 

كاركن 

 فاميلي

6 

 كشاورزي

1 

 

 

 

غير 

 كشاورزي

2 

ميزان 

هاي ساعت

 كار 

 در روز

تعداد 

 روزهاي

 كار  

 در هفته

 هاي شغليواع هزينهان

فروش 

)دريافتي 

 ناخالص(

درامد خالص 

)مجموع 

 درامد پس

از كسر  

هاي هزينه

 شغلي(

مزد و حقوق و 
 مزايا 

)پولي و 
 جنسي(

سم،  ،بذر، كود
هزينه  ،علوفه

سوخت و 
تعميرات لوازم 
كار، مواد اوليه 
براي توليد و 

و  فروش
هاي هزينه

براي  كاالتهيه 
 فروش

زار كار تهيه اب
دوام، هزينه بي

استهالك 
ابزار، 

آالت ماشين
بادوام و 
 هاتعميرات آن

كارمزد وام 
شغلي اجاره 

 كارگاه،
ابزار  ،زمين 

حمل و نقل 
بندي، بسته

، ب، برقآ
هزينه بيمه 
محصوالت 
و كشاورزي 
 هاساير هزينه

 ماليات شغلي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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 ماه گذشته 12درامدهاي متفرقه خانوار در  -3بخش 

 شماره 

 رديف 

 اعضاي

 خانوار 

 نام و 

 نام خانوادگي

 اعضاي خانوار 

حقوق 

بازنشستگي، 

 حقوق وظيفه 

و آماده به خدمت، 

باز خريد خدمت، 

پاداش 

 بازنشستگي،

 بن بازنشستگي  

 نظاير آنو 

 درامد 

حاصل از اجاره محل 

 كسب، باغ، 

الت، زمين، مستغ

 ،و كار منزل، حق كسب

 اموال منقول 

 و و غير منقول 

 نظاير آن

 

 درامد 

 حاصل از

حساب  

انداز سپرده پس

ثابت، سهام، 

 نظاير آنو بيمه 

كمك هزينه 

تحصيلي، 

هاي كمك

انوار خدريافتي 

هاي از سازمان

اجتماعي و 

مؤسسات 

 خيريه

از حاصل درامد 

محل فروش 

مصنوعات 

ساخته شده 

ر در توسط خانوا

خانه و ساير 

 درامدها

هاي دريافتي

انتقالي از 

خانوارهاي 

 ديگر

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 ماه گذشته 12در نقدي لغ دريافتي يارانه مب -3بخش  9ستون 

شماره رديف 

 اعضاي خانوار

 

نام و نام خانوادگي عضو 

 كننده يارانه(خانوار )دريافت

 

كه يارانه  تعداد افرادي

 انددريافت نموده
 مبلغ دريافتيكل  دريافت يارانه تعداد ماه

1 2 3 4 5 
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 توضيحات امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان

      شماره رديف گوپاسخ

   کد مامور آمارگير  مأمور آمارگير

    بازبين استان

کارشناس 
 استان

   

 

 0            :()در صورت تمايل شماره تلفن خانوار
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 درامد( 3بخش  7برگ مربوط به درامدهاي متفرقه اعضاء خانوار )مربوط به ستون ركا

شماره 

رديف 

 فعاليت

 شرح فعاليت

 درامد خالص ساالنه )ريال(

 قسمت يكم 1شماره رديف فرد داراي درامد در ستون 

 … عضو … عضو … عضو … عضو

1 2 3 4 5 6 

     هاي صنعتيفعاليت 1

     بافيقالي، قاليچه و گليم 1-1

     ريسندگي الياف و پارچه بافي 2-1

     دوزندگي و بافندگي پوشاك 3-1

     سبد و حصيربافي 4-1

     توليد مواد غذايي )ترشي، مربا، شيريني...( 5-1

     ساير صنايع خانگي 6-1

     هاي خدماتيفعاليت 2

     رورش گل و باغبانيپ 1-2

     آرايش زنانه 2-2

     تزيين سفره عقد و اتاق عروس 3-2

     پرستاري از بيماران، سالمندان و کودکان 4-2

     آشپزي و آماده کردن مواد غذايي 5-2

     مسافرکشي با اتومبيل شخصي 6-2

     تزريقات و پانسمان 7-2

     م خانگيتعمير و سايل نقليه و لواز 8-2

     گريالعمل کاري و واسطهحق 9-2

     حسابداري و حسابرسي 10-2

     تدريس 11-2

     تأليف ، ترجمه، تحقيق و ويراستاري 12-2

     نويسيماشين 13-2

     خوش نويسي، طراحي و نقاشي 14-2

     هاي خدماتيساير فعاليت 15-2

     هاي بازرگانيفعاليت 3

     خريد و فروش کوپن 1-3

     سيگار فروشي 2-3

     خريد و فروش ارز 3-3

     خريد و فروش کاال 4-3

     هاساير فعاليت 4
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 درامد )شاغالن بخش كشاورزي( 2گ مربوط به بخش كاربر
 

 )ريال(                                               كد فعاليت                                                                                                                             كد شغل      شماره رديف عضو خانوار           
 

 هانوع و مشخصات فعاليت 1-1
 هاي شغليانواع هزينه

 مزد و حقوق و مزايا فروشي )دريافتي ناخالص(
 )پولي و جنسي( 

 بذر، كود، سم، علوفه، هزينه سوخت 
 نظاير آنو تعميرات لوازم كار و 

دوام و هزينه استهالك تهيه ابزار كار بي
 الت بادوامآابزار و ماشين

كارمزد وام شغلي، اجاره ابزار و زمين، حمل و نقل و 
 نظاير آنبندي و بسته

 14 12 11 10 9 1زراعت                                      

 
 سطح زير كشت                     هكتار

  دات زراعي:فروش تولي  كارمزد وام شغلي  سطل  تهيه دام براي پرواربندي  دستمزد ميراب

 
  دستمزد دشتبان

  تهيه انواع بذر و نهال
  راننده(وبدونتراكتور)بارانندهاجاره  دبه پالستيكي

  محصوالت كشاورزي
  كاه و علوفه  مختلفهايوويتامينكودشيمياييتهيه 2باغداري                                    

 
  دستمزد دروگر هكتار       مساحت باغ                   

  كودحيواني از محل اشتغال دامداريتهيه
  اجاره كمباين  موتورآباستهالك

  محصوالت جاليزي

  كود حيواني خريداري شده
  محصوالت صيفي

 
  نكوب و تيلراجاره خرم  تيلروخرمنكوباستهالك  دستمزد وجين كار 3دامداري                                    

  هاي برگيسبزي

  ايهاي بوتهسبزي  كود گياهي خريداري  شده از محل اشتغال

 
  سوخت تراكتور كمباين  دستمزد چوپان تعداد دام كوچك                     رأس

 استهالك وسايل نقليه
 شغل زراعت 

 

  خيش و اجاره گاوكار
  ايهاي ريشهسبزي

  فروش توليدات باغداري:

 
  دستمزد چوبكش تعداد دام بزرگ                       رأس

  سوخت تيلر وساير وسايل نقليه
  زمين و باغ )نقدي و جنسي(اجاره

  ختي)بجزمركبات(در هايميوه

  محصوالت درختي )مركبات(  تعميرات موتورآب
 4          مرغداري                         

  دستمزد ميوه چين
  تعميرات تراكتور، كمباين

استهالك ساير وسايل 
 عمده كار

  حمل و نقل محصول 

  اصله و نهال

  هاخاك ازبذر گل  تعميرات خرمنكوب، تيلر

 قطعه           تعدادمرغ و جوجه و خروس
  دستمزد باربر

  گل  تعميرات ساير وسايل نقليه

  وخت موتورآبس

  تعميرات غير اساسي
تهيه گوني، جعبه، كيسهه نهايلوني،   

 طناب، كارتن مقوايي و غيره
 

  آب

 5پرورش ماهي                             
  دستمزد باغبان

  فروش توليدات دامي:  تهيه سم خريداري شده و سمپاش

  لبنيات  تيز كردن ابزار كار

 مترمربع                  احت استخرمس
  ساير دستمزدهاي پرداختي

  تهيه بنزين و گازوئيل وسايل نقليه
  ساير

  پشم، مو، كرك و پرمرغ  اليروبي چاه

  كودهاي حيواني  آب  تهيه علوفه و كاه

  شكر، موم و قاب براي زنبور عسل   6هاي كشاورزي             ساير فعاليت
  

  مانواع دا  برق

  هاي توليديجوجه  هاي مشابهساير هزينه  هاي مشابهساير هزينه  

  زنبورهاي توليدي        

  عسل و موم          

  تخم مرغ         

  ساير اقالم مشابه         
 جمع فروش هاجمع هزينه هاجمع هزينه هاجمع هزينه هاجمع هزينه 

 

     
 

    
 

 
 


