
اصالحيه مصوبه چگونگي محاسبه و دريافت بهاي خدمات مديريت پسماندهاي ساختماني و عمراني ـ ابالغي به 

 و اصالحيه بعدي آن 0919/00/5مورخ  061/0111/91001شماره 

 

 :واحده ماده

چگًَگی هحاسثِ ٍ زضیاكت "هجلس ضَضای اسالهی، هػَتِ  1383/02/20( قاًَى هسیطیت پسواًس هػَب 8تا ػٌایت تِ هازُ ّطتن )

ٍ اغالحیِ آى ـ  93/11/05تِ تاضید  160/1999/30129ـ اتالؿی تِ ضواضُ  "تْای ذسهات هسیطیت پسواًسّای ساذتواًی ٍ ػوطاًی

االجطا ضسى ایي  تِ ضطح شیل اغالح ٍ ضْطزاضی تْطاى هَظق است اظ تاضید الظم 93/12/6َضخ ه 160/2024/34087اتالؿی تِ ضواضُ 

هػَتِ ّعیٌِ هسیطیت پسواًسّای ساذتواًی ٍ ػوطاًی ضا اظ تَلیسکٌٌسگاى ایي ًَع پسواًس تِ ٌّگام غسٍض پطٍاًِ ساذتواًی اظ قطاض هثلؾ 

آٍضی، حول ٍ اقسام تِ پطزاظش ٍ زكغ( ّط  ّای )ًظاضت تط جوغ تاتت ّعیٌِ 1397ػٌَاى قیوت پایِ سال  ( ضیال ت15/000ِپاًعزُ ّعاض )

 .ّای ایي هػَتِ هحاسثِ ٍ ٍغَل ًوایس ّای ظیط ٍ تا ضػایت تثػطُ هتطهکؼة پسواًس ساذتواًی ٍ ػوطاًی تط اساس كطهَل

ی ساذتواًی )زض حیي ترطیة، گَزتطزاضی، تاظساظی، ّا ّایی کِ زض جطیاى كؼالیت الق( پسواًسّای ساذتواًی: ػثاضت است اظ آٍاض ٍ ًرالِ

 .ضَز حیي تٌا ٍ یا تَلیسات( تَلیس هی

c=cm(vs×s1)+1.4(s2×h)×ed 

 c ; (هثلؾ ًْایی قاتل زضیاكت )ضیال

  cm; (قیوت پایِ ّعیٌِ هسیطیت پسواًس ساذتواًی ضاهل ًظاضت تط تاضگیطی، حول، پطزاظش، زكغ )ضیال

  vs;گطزز هحاسثِ هی 0/75ّط هتطهطتغ ساذتواى ترطیثی هؼازل  حجن ًرالِ ساذتواًی تِ اظای

 s1(;هساحت ساذتواى ترطیثی )هتطهطتغ

 s2 ;(تطیي سطح گَزتطزاضی )هتطهطتغ هساحت پاییي

 h ; (اضتلاع گَزتطزاضی )هتط

 ed;  (ای )هطاتق تثػطُ یکنضطیة تؼسیل هٌطقِ

ساظی، اغالح ضْطی  ّای ػوطاًی ضْطی اظ قثیل: هتطٍ، ضاُ حاغل اظ كؼالیتب( پسواًسّای ػوطاًی: ػثاضت اظ پسواًسّای ذاک ٍ ًرالِ 

  تاضس ٍ ضیَُ هحاسثِ تْای ذسهات پسواًسّای ػوطاًی تطاتط تا حاغل ّای كاقس پطٍاًِ ساذتواًی هی تطزاضی اضاضی ٍ گَزتطزاضی هؼاتط، ذاک

ّای  ای زض ظهاى اذص هجَظّای پطٍغُ غَضت اظْاضًاهِ ی تِتاضس. حجن پسواًسّای ػوطاً ضطب قیوت پایِ زض حجن پسواًس ػوطاًی هی

 .گطزز ػوطاًی تِ ّوطاُ هستٌسات هطتَط زضیاكت ٍ هحاسثِ هی

 10005/2456/160ضواضُ غسٍض)اتالؽ( : 

 13/04/1397تاضید غسٍض)اتالؽ( : 

 



 (1تثػطُ یکن )

 :گطزز ای تط هثٌای جسٍل ظیط هحاسثِ هی ضطیة تؼسیل هٌطقِ

 ضطایة هٌاطق ّا پٌِْ

 1 22ٍ  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 اٍل

 0/9 21ٍ  14، 13، 12، 11، 10، 9 زٍم

 0/8 20ٍ  19، 18، 17، 16، 15 سَم

 0 ّای كطسَزُ، هساضس زٍلتی، اهاکي هصّثی كاقس ٍاحسّای تجاضی تاكت

 

 (2تثػطُ زٍم )

کلیِ هالکیي ٍ شیٌلؼاى اضاضی ٍ اهالک هَظلٌس تِ ٌّگام زضذَاست غسٍض پطٍاًِ ساذتواًی، ترطیة ٍ ًَساظی ٍ تَسؼِ تٌا، تا هؼطكی 

تطزاضی، تاضگیطی، حول ٍ زكغ پسواًسّای ساذتواًی ٍ ػوطاًی  اضراظ حقیقی ٍ یا حقَقی ٍاجس ضطایط کِ هجاظ تِ ػولیات ترطیة، ذاک

ّای زضیاكتی اظ ضْطزاضی تْطاى ضا زض اذتیاض پیواًکاض ططف قطاضزاز  ّای هطتَط تِ ایي هػَتِ، كطم س اظ پطزاذت ّعیٌِتاضٌس، اقسام ٍ پ هی

 .ذَز قطاض زٌّس

 (3تثػطُ سَم )

ا ضػایت زاض زض ضْط تْطاى هَظق تِ اذص هجَظ اظ ساظهاى هسیطیت پسواًس تکلیِ پیواًکاضاى حول پسواًسّای ساذتواًی ٍ ػوطاًی غالحیت

 .تاضٌس ّای ضْطزاضی تْطاى زض ایي ضاتطِ هی کاهل زستَضالؼول

 (4تثػطُ چْاضم )

ّای هسیطیت کاّص آٍاض ٍ ًرالِ"( هػَتِ 14ضْطزاضی تْطاى )ساظهاى هسیطیت پسواًس( هَظق است زض ضاستای اجطای هازُ چْاضزّن )

قاًَى  20ٍ  19، 16زض ذػَظ ًحَُ تطذَضز تا ترللات تط اساس هَاز  90/03/16هَضخ  160/1566/3102ـ اتالؿی تِ ضواضُ  "ساذتواًی

 .هجلس ضَضای اسالهی تا اغالحات ٍ الحاقات تؼسی آى ػول ًوایس 1383/02/20هسیطیت پسواًسّا هػَب 

 (5تثػطُ پٌجن )

یِ پیطٌْازی تطای سال آتی ضا تا تاض، قیوت پا ( هاُ یک6ضسُ ّط ضص )  ضْطزاضی تْطاى هکلق است ضوي اضسال گعاضش اقساهات اًجام

هاُ سال جاضی جْت تػَیة تِ ضَضای اسالهی ضْط تْطاى اضائِ ًوایس. ّوچٌیي هجاظ است تا ظهاى تػَیة ًطخ پیطٌْازی جسیس  پایاى زی

 .هٌظَض تسطیغ اهَض ٍ جلَگیطی اظ تَقق ػولیات تط اساس ًطخ ضاذع تَضم اػالهی سالیاًِ تاًک هطکعی اقسام ًوایس تِ

 (6تثػطُ ضطن )



حساب زضآهس ساظهاى هسیطیت  یاكتِ تلقی ٍ هاّیاًِ تِ ضْطزاضی تْطاى هَظق است ٍجَُ زضیاكتی اظ هحل ایي هػَتِ ضا ػیٌاً ترػیع

 .پسواًس ٍاضیع ًوایس

 (7تثػطُ ّلتن )

ّای  هسیطیت کاّص آٍاض ًرالِ"( هػَتِ 18ضْطزاضی تْطاى )ساظهاى هسیطیت پسواًس( هکلق است زض ضاستای اجطای هازُ ّجسّن )

االجطا ضسى ایي هػَتِ، تطًاهِ  ( هاُ پس اظ الظم3حساکثط تا سِ ) 1390/03/16هَضخ  160/1566/3102ـ اتالؿی تِ ضواضُ  "ساذتواًی

 .ػولیاتی هسیطیت پسواًسّای ساذتواًی ٍ ػوطاًی ضا تْیِ ٍ جْت تػَیة تِ ضَضای اسالهی ضْط تْطاى اضائِ ًوایس

 (8طتن )تثػطُ ّ

چگًَگی هحاسثِ ٍ زضیاكت تْای "االجطا ضسى ایي هػَتِ، کلیِ هػَتات قثلی ضَضای اسالهی ضْط تْطاى زض ذػَظ  اظ تاضید الظم

 .گطزز کِ هـایط هلاز ایي هػَتِ تاضس لـَ هی "ذسهات هسیطیت پسواًسّای ساذتواًی ٍ ػوطاًی

 




