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 غیزباساریارسش گذاری تولیذ خذمات خانگی  
 مفاهیم، روش ها، تجزبیات



 مذخل بحث

  ُثرص هْوی اس رفبُ ٍ آسبیطی کِ ّزیک اس افزاز خبهؼِ اس ثسٍ کَزکی تدزثِ کزز
 اًس، حبصل ٍ ًتیدِ کبری است کِ زر ذبًِ اًدبم هی ضَز

 زر تَلیس کبر ذبًگی کِ سطح قبثل تَخْی  اس رفبُ ذبًَازُ هزَّى آى است، ػالٍُ ثز
ثب ٍخَز ایي ثرص ػوسُ ای . سًبى هززاى ًیش ًقص زارًس، اهب ًقص سًبى، ًقص غبلت است

ثِ ػٌَاى ( 1390هیلیَى ًفز ثز اسبس سزضوبری  19حسٍز )اس سًبى یؼٌی سًبى ذبًِ زار
 خوؼیت غیزفؼبل طجقِ ثٌسی هی ضًَس

 ،ایي پزسص اکٌَى ثیص اس ّویطِ هطزح است کِ کبر اًدبم ضسُ زر ذبًِ ٍ اثزات آى
ػلی رغن اّویت اًکبرًبپذیز آى زر رضس، ثبلٌسگی ٍ رفبُ افزاز خبهؼِ، چزا ثجت ٍ 

 هٌؼکس ًوی ضَز
 زر سبل ّبی اذیز زر خَاهغ هرتلف اس خولِ کطَر هب هطبلجبتی هطزح ضسُ است کِ ثز

اس آًدب کِ ایي هطبلجبت زارای اثؼبز . ًقص ٍ اّویت ذسهبت ذبًگی هجتٌی است
اقتصبزی ٍ هبلی است، ضزٍرت اًساسُ گیزی ٍ ارسش گذاری ذسهبت ذبًگی ثیص اس 

 ّویطِ احسبس ضسُ است
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 حسابهای اقماری خانوار

 کطَر زر  ذبًَارّبیلحبظ ًطسى ذسهبت ذبًگی تَلیس ضسُ تَسط
 ثِ هؼٌی ًبزیسُ گزفتي کلی آى  ًیست  SNAچبرچَة هزکشی 

 ٍ زر پبسد ثِ ًیبسّب ٍ ضزٍرت ّبی هطزح زر سهیٌِ ًقص ذسهبت ذبًگی
  حسبثْبیاختوبػی سًبى، طزاحی ٍ تسٍیي  –ثَیژُ اّویت ًقص اقتصبزی 

ذبًَار ثب تکیِ ثز اًساسُ گیزی ٍ  ارسش گذاری ذسهبت ذبًگی  اقوبری
 هسئَل قزار گزفت الوللیذبًَار زر زستَر کبر سبسهبى ّبی ثیي 

 ثزای ایي هٌظَر  هحبسجبتی، زفتز آهبر اتحبزیِ ارٍپب راٌّوبی 1999زر سبل
 آى را هَرز تدسیس ًظز قزار زاز 2003هٌتطز ًوَز کِ زر سبل 

،قسوت  ثب تکیِ ثز هجبًی ًظزی ٍ ًیش تدزثیبت هَخَز زر کطَرّبی هرتلف
 2000آهبر ازارُ اهَر اقتصبزی ٍ اختوبػی سبسهبى هلل هتحس زر سبل 

هدوَػِ ای زٍ خلسی را هٌتطز کزز کِ ثرطی اس آى ثِ تَلیس ذبًَار هی 
 پززاسز

 
6 



 فعالیت های مولد و غیرمولد

.I   فؼبلیت ّبی
 هَلس

.II   فؼبلیت ّبی
 ضرصی

 کبر پززاذت ضسُ

 

 

 

 کبر پززاذت ًطسُ

کبالّب ٍ ذسهبت زر هحسٍز 
  SNAتَلیس

ذسهبت تَلیس ضسُ تَسط 
ذبًَار ذبرج اس هحسٍزُ تَلیس 

SNA 

 سزگزهی•
 آهَسش•
 اًدبم کبرّبی فززی•

 … 

 کل تَلیس

 SNAخدمات غیربازاری خانوار و محدوده تولید در      

  خذهات پشداخت ًطذُ خاًَاس دس
 قشاس ًذاسد SNAهحذٍدُ تَلیذ 

 

 اص جولِ دالیلی کِ دس هٌظَس ًطذى ایي

خذهات دس هحذٍدُ تَلیذ ٍ هصشف 

هلی  حسابْایچاسچَب هشکضی ًظام 

رکش ضذُ است هی تَاى بِ دضَاسی  

بشآٍسد ٍ  دس ًتیجِ هخذٍش ضذى  
کطَسّا، فایذُ   GDPقابلیت هقایسِ 

ًسبتاً اًذک آى دس صهیٌِ تحلیل تعادل ٍ 

عذم تعادل باصاسّا ٍ ًیض سیاست گزاسی 
 کالى اص جولِ سیاست پَلی اضاسُ کشد

 

  

 %77  ____________تَلیس ثبساری  

 %11   _____    غیزثبساریسبیز تَلیسات  

 %12    _______تَلیس ثِ حسبة ذَز

GDP ___________________ 100% 



9 

 SNAهحذٍدُ تَلیذ دس چاسچَب هشکضی 

 

 تَلیذ باصاسی. 1

 تَلیذ بِ حساب خَد. 2

  تَلیذ کاال بِ حساب خَد 

  تطکیل سشهایِ بِ حساب خَد 

   ُهسکي ضخصی احتسابیاجاس 

 غیشباصاسیسایش تَلیذات . 3

تَلیذ خذهات دٍلتی 

تَلیذ خذهات هَسسات غیش اًتفاعی 

 

 

 HHSAخاًَاس  اقواسی حسابْایهحذٍدُ تَلیذ دس  
 
 

 خذهات خاًگی پشداخت ًطذُ. 4
 

  اهَس هشبَط بِ هسکي ٍ اقاهت 

  تْیِ غزا 

   ٍ پَضاک ًگْذسیتْیِ، ساخت 

     ًگْذاسی ٍ هشاقبت اص کَدکاى ٍ افشاد

 بضسگسال

  فعالیت ّای هشبَط بِ حول ٍ ًقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNA 

 غیربازاریتولید به خدمات خانگی  محدوهگسترش 

+ HHSA 
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 نتایج تجزبیات کشورهای مختلف در سمینه ارسش گذاری خذمات خانگی

درصذ اس GDPرٍش بزآٍردسال هزجعًام کطَر

ًاى اس کل  سْن س

خذهات خاًگی

1992کاًادا
 ِ ًْادُ - ّشٌی

ی 4163جایگشٌی

34"1997کاًادا

45"1990فٌالًذ

36"2001فٌالًذ

5166"1992استزالیا

4365"1997استزالیا

4265"1991ًیَسیلٌذ

3964"1999ًیَسیلٌذ

3866"1990ًزٍص

32"1976آهزیکا

31"1975فزاًسِ

68"1992آلواى

43"2001آلواى

1585"1996صاپي

4567"1997سَئیس

44ستاًذ1999ُبزیتاًیا



 ارسش گذاری خذمات خانگی در ایزان

 ثزرسی فؼبلیت سًبى ذبًِ »تحت ػٌَاى  سٌگبچیيثزرسی ذبًن کیویب تٌْبیی
ثز ثزآٍرز کبر پززاذت ًطسُ هتوزکش ثَزُ ٍ « زار ٍ ًقص آًبى زر تَلیس هلی

زر ایي ثزرسی ارسش . ثز اسبس ًتبیح ًوًَِ گیزی هحسٍز اًدبم ضسُ است
ترویي   GDPزرصس  20هؼبزل  1372تَلیس ذبًگی سًبى ذبًِ زار زر سبل 

 سزُ ضسُ است
 
 خبیگبُ سًبى زر اقتصبز غیزرسوی»تحقیق ذبًن افسبًِ اهیسی تحت ػٌَاى  »

اًدبم ضسُ ٍ  1379ثزای سبل  ارزلثزاسبس ًوًَِ گیزی هحسٍز زر ضْز 
اهب ًتیدِ گزفتِ است  ًیٌدبهیسُاگزچِ ثِ ارائِ سْن اس تَلیس ًبذبلص زاذلی 

کِ تْیِ غذا، ضست ٍ ضَی لجبس ٍ تویش کززى ذبًِ ثِ تزتیت ثیطتزیي سْن  
 اًساس تَلیس ذسهبت ذبًگی سًبى را زاضتِ 
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 ارسش گذاری خذمات خانگی در ایزان

 احتسبة سْن سًبى زر »ثزرسی اًدبم ضسُ زر هزکش آهبر ایزاى تحت ػٌَاى
کِ سْن کبر ذبًگی سًبى را  1370تب  1366ثزای سبل ّبی « تَلیس کطَر

رٍش ثزآٍرز ًزخ . زرصس تَلیس ًبذبلص زاذلی ثزآٍرز هی کٌس 47هؼبزل 
 زستوشز کبر ذبًگی سًبى، رٍش ّشیٌِ فزصت ثَزُ است

 
 کِ ثب استفبزُ  « ارسش کبر ذبًگی سى»ثب ػٌَاى  خشًیپژٍّص ذبًن ًسزیي

اس رٍش تکویل پزسص ًبهِ سهبى صزف ضسُ سًبى ضْز تْزاى، ارسش 
زرصس تَلیس ًبذبلص  27را هؼبزل  1379افشٍزُ  ذسهبت ذبًگی زر سبل 

 زاذلی ثزآٍرز کززُ است
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 ارسش گذاری خذمات خانگی در ایزان

 ِثزرسی »ثب ػٌَاى  هیزخلیلیثزرسی اًدبم ضسُ تَسط ذبًن فبطو
، ثب  «ارسش اقتصبزی کبر ذبًگی سًبى ٍ ضیَُ ّبی حوبیت اس آى

رسیسُ  21/6ثِ رقن  خشًیتؼسیل ارقبم ارائِ ضسُ تَسط ذبًن 
ًیش ثزآٍرز  1385ػالٍُ ثز آى هحقق هذکَر، ثزای سبل . است

هستقلی اًدبم زازُ کِ ثز اسبس آى، سْن کبر ذبًگی سًبى اس تَلیس  
 زرصس ثزآٍرز ضسُ است 16/7ًبذبلص زاذلی 
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 روش های ارسش گذاری خذمات خانگی

ُسٍش ستاًذ 
 زر رٍش ستبًسُ ّزیک اس هحصَالت ذسهبت ذبًگی ثز حست کویت

هثالً تؼساز کَزکبى هزاقجت ضسُ یب تؼساز رٍضي کززى هبضیي )
 هطرص ضسُ ٍ زر قیوت هؼبزل ثبساری آى ضزة هی ضَز( لجبسطَیی

   اس آًدب کِ هحصَالت ثبساری زارای تٌَع فزاٍاى ّستٌس، یبفتي قیوت
 هؼبزل ٍ هتٌبظز ثب کیفیت هحصَل ذبًگی ػوالً زضَار است

ایي رٍش هؼوَالً پزّشیٌِ است 
کطَرّبی پیطزفتِ آهبری ًیش ًسجت ثِ ایي رٍش اقجبلی ًطبى ًوی زٌّس 
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 روش های ارسش گذاری خذمات خانگی

ُسٍش ًْاد 
  زر رٍش ًْبزُ، هبًٌس ارسش گذاری سبیز هحصَالت غیزثبساری، اس

خوغ ارسش ًْبزُ ّبی ثِ کبر رفتِ زر تَلیس ثِ هٌظَر ارسش گذاری 
ایي رٍش ثِ ّشیٌِ تَلیس یب . ستبًسُ ذسهبت ذبًگی استفبزُ هی ضَز

 قیوت توبم ضسُ تَلیس هَسَم است
 هصزف ٍاسطِ، خجزاى ذسهبت، هصزف سزهبیِ : ًْبزُ ّب ػجبرتٌس اس

 (ذبلص هبلیبت ّبی غیزهستقین)ثبثت ٍ ذبلص هبلیبت ّبی ثز تَلیس 
  ٌِرٍش ّبی ثزآٍرز خجزاى ذسهبت ػجبرتٌس اس سِ رٍش ّشیٌِ فزصت، ّشی

 خبیگشیٌی ترصصی ٍ ّشیٌِ خبیگشیٌی ػوَهی

 زر رٍش ًْبزُ هبساز ػولیبتی زر ًظز گزفتِ ًوی ضَز ثِ ػجبرت زیگز
 هبساز ػولیبتی هؼبزل صفز است
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 مصزف واسطه

 هصبرف ٍاسطِ ذسهبت ذبًگی کلیِ کبالّب ٍ ذسهبتی ّستٌس کِ زر فزایٌس
 تَلیس ایي ذسهبت ثِ هصزف رسیسُ یب تغییز ضکل هی زٌّس

 ٌِثِ هٌظَر ضٌبسبیی هصبرف ٍاسطِ ذسهبت ذبًگی، اس طجقِ ثٌسی ّشی
 استفبزُ ضسُ است COICOPرقوی  8ذبًَارّبی ضْزی ثز اسبس کس 

 ثز اسبس ایي طجقِ ثٌسی، کبالّب ٍ ذسهبت ذبًَار قبثل تفکیک ثِ هصزفی
 ًْبیی، ٍاسطِ ای ٍ سزهبیِ ای است

 ثز اسبس ًَع ّشیٌِ، هی تَاى رزیف ّشیٌِ را ثِ یکی اس فؼبلیت ّبی
 ترصیص زاز...( هسکي ٍ اقبهت، تْیِ غذا، پَضبک،)ذسهبت ذبًگی 
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 تفکیک هشینه های خوراکی به مصزفی نهایی و واسطه ای و سزمایه ای
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 تفکیک هشینه های غیزخوراکی به مصزفی نهایی و واسطه ای و سزمایه ای
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 تفکیک هشینه های غیزخوراکی به فعالیت های خذمات خانگی
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پَضاك13100

اع کفص ٍ ّشیٌِ تعویز آى13200 اًَ

ا ٍ ارسش اجاري هسکي14100 اجارُ ْب

تعویزات ٍ خذهات هسکي14300

14400
ط بِ هسکي )اقاهتگاُ اصلی ٍدٍم  آب ٍ خذهات هتفزقِ هزَب

ٍسَم(


بزق ٍ گاس ٍ سایز سَخت ّا )اقاهتگاُ اصلی ٍ دٍم ٍ سَم(14500

اع کفپَش15100 هبلواى ، اثاث ،  فزش ٍ اًَ

هٌسَجات هَرد استفادُ در خا15200ًِ

15300
ٍسایل بزقی،پخت ٍپش، حزارتی ٍٍسایل عوذُ هَرداستفادُ 

درخاًِ


ظزٍف ، لَاسم آضپشخاًِ ٍ سایز لَاسم خا15400ًِ

ابشار ٍ ٍسایل بزاي خاًِ ٍ باغچ15500ِ

15600
ّاٍ لَاسم هصزفی بی دٍام ٍ کن  دٍام خاًِ  ٍ خذهات  کاال

ار هَرد استفادُ خاًَ


دارٍ ، لَاسم ٍ هَاد طبی ٍ درهاًی16100

خذهات پشضکی ، دًذاى پشضکی ٍ پیزاپشضکی16200

ّشیٌِ ّاي بیوارستاًی16300

ار(17100 ٍسایل ًقلیِ ضخصی )بزاي استفادُ خاًَ

تعویزات ٍ سَخت ٍسایل ًقلیِ ضخصی17200

ّشیٌِ ّاي رفت ٍ آهذ17300

خذهات پستی18100

دستگاُ تلفي ٍ فاکس18200

خذهات تلفي ٍ فاکس18300

ٍسایل صَتی ، تصَیزي ، عکاسی ٍ فیلوبزداري ٍ کاهپیَتز19100

لَاسم ٍ ٍسایل بادٍام بزاي تفزیح19200

19300
ط بِ حیَاًات خاًگی  لَاسم تفزیح ٍباسي ٍّشیٌِ ّاي هزَب

ٍباغباًی


خذهات تفزیحی ٍ فزٌّگی19400

ًاهِ ٍ لَاسم التحزیز19500 کتاب ، رٍس

ّشیٌِ هسافزت ) با تَر(19600

تحصیل رسوی20100

سش فٌی ٍ حزفِ اي آساد20200 آَه

غذاّا ٍ خَراکی ّاي آهادُ ٍ آضاهیذًی ّا در رستَراى21100

ّشیٌِ ّتل ٍ هسافزخاًِ )بذٍى تَر (21200

ذاضتی ٍ آرایطی ٍ خذهات ضخصی22100 لَاسم ْب

تی ٍ ّشیٌِ ّاي هتفزقِ ضخصی22300 لَاسم ضخصی ٍ سٌی

خذهات اجتواعی22400

اع بیو22500ِ اًَ

خذهات هالی22600

ّا ٍ خذهات هتفزق22700ِ کاال

 مصزف سزمایه ثابت

 اس آًدب کِ کبالی سزهبیِ ای کبالیی ثب زٍام است، سْن آى زر ارسش هحصَل
غیزثبساری ػجبرت اس کبّص ارسش آى زر فزایٌس تَلیس، زر یک زٍرُ سهبًی 

 هطرص ذَاّس ثَز کِ ثِ هصزف سزهبیِ ثبثت هَسَم است
 طجقِ ثٌسیCOICOP  ،تفکیک ّشیٌِ ّبی ذبًَارّبی ضْزی  ثِ ثی زٍام ٍ

 ًیوِ ثبزٍام، ثبزٍام ٍ ذسهبت هجٌبی آهبری هحبسجبت را  تطکیل هی زّس
 زر ضٌبسبیی کبالی سزهبیِ ای اس هیبى کبالّبی ثب زٍام قبػسُ طزف سَم ثِ کبر

 هی رٍز
 رٍش ثزآٍرز هَخَزی سزهبیِ ٍ هصزف سزهبیِ ثبثت، رٍشPIM   یب رٍش

 هَخَزی گیزی زائوی است
 تؼییي ػوز هفیس کبالّبی سزهبیِ ای اس الشاهبت رٍشPIM است 
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 عمز مفیذ کاالهای سزمایه ای خذمات خانگی بز حسب سال

 جبزان خذمات

 ضْزی اس  ذبًَارّبیذبًگی  ذسهبتثِ هٌظَر هحبسجِ خجزاى ذسهبت
 :راثطِ سیز استفبزُ ضسُ است

 
ًزخ زستوشز ثز حست × 1388هدوَع سبػت کبر اًدبم ضسُ ثزای ذسهبت ذبًگی ضْزی زر سبل 

 ضْزی ذبًَارّبیخجزاى ذسهبت ; سبػت

 
 ;  ثبال زر هٌبطق ضْزیسبل ثِ  15تؼساز افزاز ×  365× ثز حست سبػت سزاًِ کبر رٍساًِ 

 ضْزی ذبًَارّبیهدوَع سبػت کبر اًدبم ضسُ تَسط 
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 جبزان خذمات

 88طزح آهبرگیزی گذراى ٍقت هٌبطق ضْزی »سبػت کبر اًدبم ضسُ اس-
سزاًِ سبػت کبر رٍساًِ ثزای اػضبی ذبًَارّبی . اذذ ضسُ است« 1387

 3سبػت ٍ  5ثبًیِ ٍ ثزای سًبى ضْزی  33زقیقِ ٍ  11سبػت ٍ  3ضْزی 
 ثبًیِ ثَزُ است 22زقیقِ ٍ 

 هحبسجِ  1388ًزخ زستوشز ثز اسبس حساقل زستوشز تؼییي ضسُ زر سبل
ریبل ثَزُ کِ ثب احتسبة سْویِ  10,980ًزخ زستوشز سبػتی . ضسُ است

 ریبل ثبلغ ضسُ است 14,274ّبی تبهیي اختوبػی کبرفزهب هدوَػبً ثِ 
 ًزخ حساقل زستوشز را هی تَاى تقزیجی ثزای ًزخ زستوشز ثز اسبس رٍش

 هحسَة ًوَزّشیٌِ خبیگشیٌی ػوَهی 
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 گزساى ٍقت اعضای خاًَاسّای ضْشی دس فعالیت ّای خاًگی
 (هیلیاسد ساعت 47/4)

  



 بزآورد ارسش خذمات خانگی خانوارهای روستایی

اس ًزخ زستوشز ضْزی ثزای رٍستبیی استفبزُ ضس: خجزاى ذسهبت 
ثز اسبس آهبر زرآهس ٍ ّشیٌِ ذبًَار هزکش آهبر، : هصزف سزهبیِ ثبثت

ًسجت ذبًَارّبی رٍستبیی ثزذَرزار اس کبالّبی سزهبیِ ای ذسهبت 
زرصس ذبًَارّبی ضْزی ثزآٍرز ضس کِ ثِ ػٌَاى هجٌبی ثزآٍرز  25ذبًگی 

 هصزف سزهبیِ ثبثت رٍستبیی استفبزُ گززیس
ِاس ًسجت هصبرف ٍاسطِ ثِ خجزاى ذسهبت ذبًَارّبی : هصبرف ٍاسط

 ضْزی استفبزُ ضس
اس ًزخ هبلیبتی ضْزی استفبزُ ضس: ذبلص هبلیبت ّبی ثز تَلیس 
ثب خوغ ارقبم ضْزی ٍ رٍستبیی ارقبم کل کطَر ثسست آهس 
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 بزآورد ارسش خذمات خانگی سنان

ِاس ًسجت هصبرف ٍاسطِ ثِ خجزاى ذسهبت ذبًَارّبی : هصبرف ٍاسط
 ضْزی استفبزُ ضس

اس ًزخ زستوشز اػوبل ضسُ ثزای ذبًَارّبی ضْزی ضزثسر : خجزاى ذسهبت
ثزای سًبى . ٍقت صزف ضسُ ثزای فؼبلیت ّبی هرتلف سًبى ضْزی ضس

 سبل استفبزُ ضس 15رٍستبیی اس خوؼیت سًبى ثبالی 
هبًٌس ثزآٍرز هصبرف ٍاسطِ ػول ضس: هصزف سزهبیِ ثبثت 
اس ًزخ هبلیبتی ضْزی استفبزُ ضس: ذبلص هبلیبت ّبی ثز تَلیس 
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 گزساى ٍقت صًاى خاًَاسّای ضْشی دس فعالیت ّای خاًگی
 (هیلیاسد ساعت 37/2)

  

 
 

 نتایج 
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 1388در سال  HHSAو  SNAتولید در 

  

 1388در سال  HHSAو  SNAتولید داخلی در 

  



 1388در سال  HHSAو  SNAتولید در 

  

 1388در سال  HHSAو  SNAتولید در 

  



 1388در سال  (HHSA+SNA)و  SNAتولید داخلی در 

  

 HHSAو  SNAتولید در 

 اسصش تَلیذ ًاخالص داخلی بش
دس   SNAاساس چاسچَب هشکضی 

هعادل  1388کطَس دس سال 

 هیلیاسد سیال بَدُ است 3,577,398

 اسصش افضٍدُ ًاخالص خذهات

 1388دس سال  غیشباصاسیخاًگی 

هیلیاسد سیال  1,046,774هعادل 

 بشآٍسد ضذُ است

 اسصش تَلیذ کل ضاهل دٍ قلن

هیلیاسد  4,624,172هزکَس هعادل 
 سیال خَاّذ بَد

 

  

 %59.6 _____________تَلیس ثبساری   

 %9.3 _______    غیزثبساریسبیز تَلیسات   

 %8.5    ________تَلیس ثِ حسبة ذَز 

 %100.0 __________________ تَلیذ کل

 %22.6   _____  غیزثبساریذسهبت ذبًگی  



 میلیارد ریال – 1388در سال  HHSAو  SNAهسینه ناخالص خانوارهای کشور بر اساس 

  

 1388در سال  HHSAو  SNAهسینه داخلی بر اساس 

  



 (HHSA+SNA)و  SNAهسینه داخلی در 

  

 1388در سال  HHSAو  SNAتولید و هسینه داخلی بر اساس 

  



 سهم اجسای ستانده خدمات خانگی

  

 سهم اجسای ارزش افسوده ناخالص خدمات خانگی

  



 (میلیارد ریال)سهم زنان و مردان از ارزش افسوده ناخالص خدمات خانگی 

  

 (درصد)سهم زنان و مردان از ارزش افسوده ناخالص خدمات خانگی 

  



 سهم فعالیت ها از ارزش افسوده خدمات خانگی زنان

  

 سهم فعالیت ها از ارزش افسوده خدمات خانگی مردان

  



 سهم خانوارهای شهری و روستایی از ارزش افسوده ناخالص خدمات خانگی

  

 میلیارد ریال -HHSA و  SNAموجودی سرمایه ثابت خالص در 

  



 سهم فعالیت ها از موجودی سرمایه ثابت خدمات خانگی 

  

 پیشنهاد بزای آینذه محاسبات خذمات خانگی

 ارسش گذاری ذسهبت ذبًگی ثِ  هحبسجبتیپیطٌْبز هی ضَز کِ سیستن
ًتبیح زر یکی اس  هزاکش آهبری هسئَل زر ایي سهیٌِ  هٌسهٌظَر تْیِ ًظبم 

زر . ًصت ضسُ ٍ حساقل زر فَاصل سِ سبلِ ًتبیح را تْیِ ٍ هٌتطز ًوبیس
 :ّویي خْت پیطٌْبز هی ضَز

 
 را زر فَاصل سِ سبلِ اًدبم زّس ذبًَارّبهزکش آهبر طزح آهبرگیزی گذراى ٍقت 
 رٍستبیی ًیش اخزا ًوبیس ذبًَارّبیهزکش آهبر طزح آهبرگیزی گذراى ٍقت را ثزای 
 ذبًگی  ذسهبتطزح آهبری ثب ّسف ثزآٍرز زقیق تز زستوشز ٍ خجزاى ذسهبت

 اًدبم ضَز
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 با سپاس اس توجهتان 
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