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 وزارت کشور

ری قزوین  استاندا

 شهرداری شریفیه 

 

 

 دبیرخاهن شهرداری شریفیه امضاء شرکتمهر و 

. 

 

 

 رفت و روب کوچه ها و خیابان ها  - 1جدول شماره 

 شرح ردیف
تعداد 

 دوره

 مبلغ دوره

 )به ریال(

مبلغ سالیانه 

 )ریال(
 جمع مقدار کل مقدار واحد

   563 رفت و روب با جاروی دستی  1001
 مترمربع

 
175111 796/939/39  

1009 
الیروبی کوچه ها ، رودخانه ها 

 و نهرهای محدوده شهر،جوی 
  131170 716 مترمربع   563

    5171119 1399 مترمربع   563 نظافت معبر وجداول 1005

  جمع کل                                                                                                                                                                             



             

 

59 

 وزارت کشور

ری قزوین  استاندا

 شهرداری شریفیه 

 

 

 دبیرخاهن شهرداری شریفیه امضاء شرکتمهر و 

. 

 

 

 هاي زباله،مخازن ها ، آبخوري و ظرفشويي ـ حفاظت و نظافت از سطل2جدول شماره 

 شرح ردیف
تعداد 

 دوره

مبلغ دوره 

 )ریال(

مبلغ سالیانه 

 )ریال(
 جمع مقدار کل مقدار واحد

9001 
وزیر حفاظت و نگهداری و نظافت مخازن 

 مخازن ) هرکدام (
  15000 900 عدد   563

  جمع کل

 

 

 

 

 ـ تأمین پوشش مورد نیاز کارگران مشغول به کار و پیمان3جدول شماره 

 شرح ردیف
تعداد 

 دوره

مبلغ دوره 

 )ریال(

سالیانه مبلغ 

 )ریال(
 جمع مقدار کل مقدار واحد

  37 91 دست   9 تهيه لباس کارگران 5001

  91 91 دست    1 تهيه بادگير کارگران  5009

  9101 91 عدد   107 تهيه ماسک پارچه ای گرد و غبار  5005

  919 91 جفت   56 تهيه دستکش  5007

  91 91 جفت   1 تهيه چکمه کارگران 5003

  37 91 جفت   9 تهيه کفش کار کارگران 5006

  91 91 عدد   1 تهيه کاله  کارگران 5001

  جمع کل

 ـ تهیه خودرو4جدول شماره 

 شرح ردیف
تعداد 

 دوره

مبلغ دوره 

 )ریال(

مبلغ سالیانه 

 )ریال(
 جمع مقدار کل مقدار واحد

7001 
ساعت کار 97خودرو نيسان با کارکرد 

 )کمپرس دار (
  563 1 دستگاه   563

7009 
خودرو کاميونت  پرس زباله و نيسان پرس 

 زباله
  7369300 19300 کيلوگرم   563

  57991307 639739 متر مربع   39 کانيزه خودروی جاروی م 7005

  6000 900 عدد   50 خودروی مخزن شوی  7007

7003 
خودروی شستشوی جدول های خيابان 

 های اصلی تحت پوشش
  910600 11330 مربعمتر    19

  جمع کل
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 وزارت کشور

ری قزوین  استاندا

 شهرداری شریفیه 

 

 

 دبیرخاهن شهرداری شریفیه امضاء شرکتمهر و 

. 

 

 

 

 

 

 

با 14111و 1411شهر شريفیه  سطح  محاسبه حقوق  حداقل نیروي انساني مورد نیاز جهت رفت  و روب– 5جدول شماره     سس

  پايه  درصد حقوق 21افزايش 
 

 

 االل موزشي مخ

ماه سال  8نفربه مدت    23روزکار 

1411 

(22/12/1411الي  1/5/1411)  



ماه سال  8نفربه مدت  4شب کار 

1411 

(22/12/1411الي  1/5/1411)



 ماه سال   4 نفر به مدت  23روزکار

1411 

(31/4/1411الي 1/1/1411) 



ماه سال   4  نفر به مدت 4شب کار 

1411



 جمع   کل حقوق            

اضافه کاري ومزايا و غیره ....




