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35۶,١٣۶,٠٠٠214,760,000مترمکعب.تخریب بتن غیرمسلح١٠٤٠٥

2500٢٢٤,٠٠٠560,000,000متر طول.برچیدن جدول های بتنی پیش ساخته و سنگی با هر ابعاد١٠٥١٥

٢٠١٠٢
کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده  

.شده به کنار محل های مربوط
20536,50010,730,000مترمکعب

٢٠٣٠١

 متر با مقاطع موردنیاز در ١٫٢حفر میله چاه به قطر تا 

 ١٠زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا فاصله 

.متری از دهانه چاه

203,564,00071,280,000مترمکعب

٢٠٣٠٣

، به  صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد (انبار)حفر کوره 

نیاز در زمین های خاکی و حمل خاک های حاصله تا 

. متری از دهانه چاه١٠فاصله 

22,319,0004,638,000مترمکعب

401,200,00048,000,000مترطول.داخل چاه (نای سفالی)اجرای کول گزاری 20305*

030103

کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله 

 متر از مرکز ثقل ٢٠مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله 

.برداشت و توده کردن آن

1,30059,40077,220,000مترمکعب

٣٠٥٠١

کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا 

وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده 

. شده در کنار محل های مربوط

50127,5006,375,000مترمکعب

٣٠٧٠١

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده 

شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی 

. متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن١٠٠دیگر تا فاصله

150086,200129,300,000مترمکعب

شهرداری رفسنجان

حوزه معاونت شهرسازی و امور زیربنایی
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٣٠٧٠٢

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده 

 متر ٥٠٠ متر تا ١٠٠شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 

کسر ) متر اول ١٠٠ متر مازاد بر ١٠٠باشد، ازای هر 

.( متر تناسب محاسبه می شود١٠٠

160003,32053,120,000مترمکعب

٣٠٧٠٣

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده 

 ١٠ متر تا ٥٠٠شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 

 متر اول، ٥٠٠کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر 

کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک )برای راه های آسفالتی 

.(کیلومتر محاسبه می شود

مترمکعب

 - 

کیلومتر

6650017,0001,130,500,000

٣٠٩٠١

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 

 درصد ٨٥قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با 

کوبیدگی به روش پروکتور اصالحی، وقتی که ضخامت 

قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن 

. سانتی متر باشد١٥حداکثر 

100091,90091,900,000مترمکعب

٤٠٤٠٢
. ، به ضخامت(تخته ای)بنایی فرش کف با سنگ الیه الیه 

1:5 سانتی متر با مالت ماسه سیمان ١٠متوسط 
1370١،٢١٨،٠٠٠1,668,660,000مترمربع

040403
، درصورتی که بندها در کل سطح کار ٠٤٠٤٠٢اضافه بها به  ردیف 

.دارای ضخامت یکسان باشند
1,370511,500700,755,000مترمربع

050301
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در 

ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی به هر ارتفاع
٧2,353,00016,471,000مترمربع

050501
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در 

.تیرهای بتنی به هر ارتفاع
٣2,931,0008,793,000مترمربع

060101
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی در 

.پی ها و شناژهای پی
250١،٠٤٢،٠٠٠260,500,000مترمربع
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060102

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فوالدی، برای 

بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن  مگر به هر 

.ارتفاع

420645,000270,900,000مترمربع

070201
 ١٠تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا 

.میلی متر، برای بتن  مسلح با سیم پیچی الزم
110192,50021,175,000کیلوگرم

٧٠٢٠٢

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به 

 میلی متر، برای بتن  مسلح با سیم  پیچی ١٨ تا ١٢قطر 

.الزم

6220166,0001,032,520,000کیلوگرم

070612
 ٤٠تهیه، ساخت و نصب بولتاز میلگرد ساده تا قطر 

.میلی متر، با متعلقات الزم قبل از بتن ریزی
260455118,300کیلوگرم

070615
، در صورت ٠٧٠۶١٢ تا ٠٧٠۶١٠کسربها به  ردیف های 

.استفاده از میلگرد آجدار
260455118,300کیلوگرم

٨٠١٠٢
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 

. کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن١٥٠شکسته، با 
505,747,000287,350,000مترمکعب

٨٠١٠٤
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 

. مگاپاسکال16شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 
295,747,000166,663,000مترمکعب

٨٠١٠٥
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 

. مگاپاسکال20شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 
255,747,000143,675,000مترمکعب

80106
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 

. مگاپاسکال25شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 
906,588,000592,920,000مترمکعب

080501
تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس پلیت 

.محل های الزم
2137,000207,144دسیمتر مکعب
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090306

تهیه، ساخت و نصب ستون های خرپایی به اشکال مختلف 

از تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای 

.خرپا با استفاده از ورق

6500242,5001,576,250,000کیلوگرم

090309

تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از 

تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال 

اعضای خرپا به یکدیگر با استفاده از ورق، برای دهانه تا 

. متر در هر ارتفاع٢٠

17000242,0004,114,000,000کیلوگرم

090402

تهیه، ساخت و نصب بادبند متشکل از یک یا چند پروفیل 

از نبشی، تیرآهن، ناودانی، سپری و مانند آن با تمام 

.قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر

10200231,5002,361,300,000کیلوگرم

٩٠٧٠١

تهیه و ساخت قطعات فوالدی اتصالی و نصب در داخل 

کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از 

نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با 

.شاخک های الزم

400296,000118,400,000کیلوگرم

8409,5003,276,000کیلوگرم.تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت091002

110201
آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر 

1:5فشاری و مالت ماسه سیمان 
4٨،۶٨٨،٠٠٠34,752,000مترمکعب

800١،٩٧٥،٠٠٠1,580,000,000مترمربع.1:5دیوار یک آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 110205

13١،٠٩٥,٠٠٠14,235,000مترمربع.1:5دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 011208

110402
 سانتی متر با بلوک سفال و مالت ٢٢ تا ١١دیوار به ضخامت بیش از 

1:5ماسه سیمان 
227538000165,836,000مترمکعب

110804

اضافه بهای نماسازی نسبت به  ردیف های دیوارچینی با آجر 

فشاری، درصورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد آجر فشاری 

.استفاده شود

1301477000192,010,000مترمربع
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110823
اضافه بها به  ردیف های نماچینی، درصورتی که آجرها به صورت هره 

.(اندازه گیری روی سطح قابل رویت)چیده شود 
8589700076,245,000مترمربع

١١٠٩٠٢

شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج 

 کیلوگرم آهک شکفته در ١٥٠ متر، و ٥٠٠محل تا فاصله 

.مترمکعب شفته

20002,834,0005,668,000,000مترمکعب

111201
 میلی متر و ٣٠ تا ٢٠نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما با ضخامت 

1:5مالت ماسه سیمان 
3203,870,0001,238,400,000مترمربع

*120107

 پرسی بتنی   بدون 50*45اجرای جدول گذاری 

 250احتساب سنگ جدول با ماهیچه بتنی به  عیار 

کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته شکسته 

 کیلوگرم در 150و اجرای بتن مگر با عیار  (نخودی)

 10 سانتیمتر و ضخامت 50مترمکعب سیمان به عرض 

سانتیمتر بهمراه تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه 

.مصالح

700٨٩٠،٠٠٠623,000,000مترطول

120501
 سانتی متر و ٢٠بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از 

1:5مالت ماسه سیمان 
52۶،١٧٠،٠٠٠320,840,000مترمکعب

120503
 ٢٠بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود 

1:5سانتی متر و مالت ماسه سیمان 
7201,237,000890,640,000مترمربع

١٢٠٧٠١
پر کردن حفره های بلوک های سیمانی تو خالی با مالت 

. به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی1:5ماسه سیمان 
1963,392,000664,832,000مترمکعب

١٣٠٣٠٤

عایقکاری رطوبتی، با عایق پیشساخته درجه یک متشکل 

از قیر پالستیکی، الیاف پلیاستر نوع نبافته و تیشو به 

 میلیمتر به انضمام قشر آستر برای ٤ تا ٣٫٥ضخامـت 

.سایر سطوح

60477,00028,620,000مترمربع
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140113

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت پانل و بدون 

 کیلوگرم بر ٣۶ میلی متر و به وزن مخصوص ٢٥روکش به ضخامت 

.مترمکعب

450436,000196,200,000مترمربع

140315

اضافه بها به  ردیف های عایق کاری حرارتی به ازای هر مترمربع 

روکش آلومینیوم ساده بدون نیاز به آستری کاغذ کرافت که سطح 

.عایق را بپوشاند

45067,60030,420,000مترمربع

160104

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فوالدی از پروفیل های 

توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوش کاری 

.و ساییدن الزم

350322,000112,700,000کیلوگرم

160105

تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب سازی فوالدی کف 

پله ها از لوله سیاه و پروفی ل های تو خالی، باجاسازی و دستمزد 

.نصب یراق آالت همراه با جوش کاری وساییدن الزم

225288,50064,912,500کیلوگرم

١۶٠٢٢١

تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه ای 

به  صورت افقی یا قائم، از سپری، ناودانی، نبشی، میل گرد، مقاطع 

.ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن

3500246,500862,750,000کیلوگرم

160302
تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف، با ورق گالوانیزه کرکره ای، با 

.تمام وسایل و لوازم نصب
2870321,500922,705,000کیلوگرم

60174,50010,470,000متر مربع. تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود١۶٠٤٠٣

20385,5007,710,000کیلوگرم. تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم160406

160408
 تهیه و نصب توری سیمی گالوانیزه زیر سقف برای نگهداری عایق 

.حرارتی
450176,50079,425,000مترمربع

160702

تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فوالد سرد نورد شده گالوانیزه، در 

سطوح افقی، متشکل از اعضای استاد، رانر و سایر مقاطع گالوانیزه 

.به همراه اتصاالت و تقویتی های مربوط

900616,500554,850,000کیلوگرم

170402
تهیه مصالح و پوشش درزهای ساختمانی با قطعات آلومینیومی با 

. میکرون١٠پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت 
201,192,00023,840,000کیلوگرم

620263,000163,060,000مترمربع سانتی متر، روی سطوح قائم١٫٥اندود گچ به ضخامت تا 180210
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165321,50053,047,500مترمربع سانتی متر، برای زیر سقف ها١٫٥اندود گچ به ضخامت تا 180211

*180227

با خاک و   (نما)اجرای عملیات کاهگل زیر کار و روکار 

کاه نرم  مخصوص کاهگل روی دیوار و گنبد طبق طرح و 

نقشه های پیوست بهمراه  تهیه، بارگیری، حمل 

.،برشکاری و تخلیه کلیه مصالح

7202,000,0001,440,000,000متر مربع

180305
 ٣ سانتی متر تا ٢اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

1:4سانتی متر، روی سطوح قائم، با مالت ماسه سیمان 
645519,500335,077,500مترمربع

610011,30068,930,000مترطول. روی نمای آجری1:4بندکشی توپر با مالت ماسه بادی و سیمان 180803

180810

، در صورتی که برای ١٨٠٨٠٩ تا ١٨٠٨٠١اضافه بها به  ردیف های 

بندکشی به جای مالت ماسه بادی و سیمان، مالت پودر سنگ و 

.سیمان سفید مصرف شود

61003201,952,000مترطول

180930

تهیه و نصب تایل گچی معمولی رنگ شده اعم از ساده یا طرح دار 

 میلی متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب ٩٫٥به ضخامت اسمی 

.مشبک

330572,500188,925,000مترمربع

180931
، درصورتی که پشت تایل ها، پوشش ١٨٠٩٣٠اضافه بها به  ردیف 

.آلومینیومی داشته باشند
33063,00020,790,000مترمربع

180932
، درصورتی که تایل ها، از نوع مقاوم در ١٨٠٩٣٠اضافه بها به  ردیف 

.برابر رطوبت باشند
330248,00081,840,000مترمربع

190111
تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب نراد خارجی، 

. سانتی متر مربع، به طور کامل٤٠ تا ٣٠به سطح مقطع بیش از 
18627,50011,295,000مترطول

190410
 به ضخامت MDFتهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس 

. میلی متر، با پرس کردن5حدود 
38631,50023,997,000مترمربع
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190706
 به ضخامت حدود MDFتهیه، ساخت و نصب در کمد و گنجه از 

. در محیط آن به همراه یراق کوبیPVC میلی متر و نصب نوار ١۶
61,965,00011,790,000مترمربع

191901
 ٥ تا ٤تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به ضخامت 

.سانتی متر
188,064,000145,152,000مترمربع

200123
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی 

. دسی مترمربع٣۶ تا ٢٥سطوح قائم با سطح بیش از 
1201,661,000199,320,000مترمربع

200321
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی 

. دسی مترمربع١۶سطوح افقی با سطح تا 
301,744,00052,320,000مترمربع

200611

تهیه و نصب کاشی های سرامیکی استخری روی سطوح افقی و قائم 

 دسی مترمربع با ٠٫١از سرامیک های گروهی با سطح هر قطعه تا 

.شکل های مربع یا شش گوشه یا سایر اشکال مختلف

303,405,000102,150,000مترمربع

210105

تهیه مصالح، حمل و اجرای کف پوش های بتنی 

 سانتی متر و به سطح تا ٤پیش ساخته پرسی، به ضخامت 

 دسی مترمربع، برای هر کف پوش، با مالت ماسه ١۶

1:5سیمان 

2330١،٣٠٨،٠٠٠3,047,640,000مترمربع

210205

تهیه مصالح، حمل و اجرای کف پوش های بتنی پیش ساخته پرسی، 

 دسی مترمربع برای هر ١۶ سانتی متر و به سطح تا ٤به ضخامت 

. سانتی متر ماسه نرم زیر آن و دوغاب ریزی٢٫٥کف پوش با 

1401229000172,060,000مترمربع

210513
فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک الیه با سطح صاف با مالت 

.1:5ماسه سیمان 
1,120١،١٨٠،٠٠٠1,321,600,000مترمربع

210601
واش )تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته ویبره ای کارخانه ای 

1:5با مالت ماسه سیمان  (بتن
1,6601,019,0001,691,540,000مترمربع

220114
آذربایجان )تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم یا شکالتی تکاب 

.در سطوح افقی (غربی
474,332,000203,604,000مترمربع
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*220119
آذربایجان )تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم یا شکالتی تکاب 

 سانتیمتر3بضخامت . در سطوح افقی (غربی
152,166,00032,490,000مترمربع

*220147
در  (مرکزی)تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن سفید عباس آباد 

.سطوح افقی
17514,500,0002,537,500,000مترمربع

220349
در  (کرمان)تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم یا صورتی کرمان 

.سطوح افقی
4403,368,0001,481,920,000مترمربع

*220549

 2ضخامت ) از محصوالت علوی A111اجرای سنگ مصنوعی  

 1:5با مالت ماسه سیمان ( پیشانی پله)در سطوح قائم  (سانتیمتر

طبق طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی بهمراه تهیه، 

.بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح

301,070,00032,100,000مترطول

*220551

      3ضخامت )اجرای سنگ مصنوعی از محصوالت علوی 

 طبق 1:5با مالت ماسه سیمان ( کف پله)در سطوح افقی  (سانتیمتر

طرح و نقشه های پیوست با برشکاری و بندکشی بهمراه تهیه، 

.بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح

301,375,00041,250,000مترطول

220601
اضافه بها نسبت به  ردیف های تهیه و نصب سنگ پالک درسطوح 

.افقی، درصورتی  که سنگ های پالک در سطوح قائم نصب شوند
240215,50051,720,000متر مربع

220602

اضافه بها به  ردیف های تهیه و نصب سنگ پالک، برای تهیه و 

اجرای کامل اسکوپ در سنگ های پالک بجز سنگهای گرانیت برای 

.سطوح قائم

195209,50040,852,500متر مربع

*220810

اجرای جدول گذاری با سنگ جدول مصنوعی از 

  با ماهیچه بتنی به 40*40*7محصوالت علوی به ابعاد 

 کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته 350عیار 

 کیلوگرم 150و اجرای بتن مگر با عیار  (نخودی)شکسته 

 سانتیمتر و ضخامت 40در مترمکعب سیمان به عرض 

 سانتیمتر بهمراه  تهیه، بارگیری، حمل ،برشکاری و 10

.تخلیه کلیه مصالح

2602,080,000540,800,000مترطول
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*220811

اجرای جدول گذاری با سنگ جدول مصنوعی از 

  با ماهیچه بتنی به 20*40*7محصوالت علوی به ابعاد 

 کیلوگرم در مترمکعب سیمان با شن شسته 350عیار 

 کیلوگرم 150و اجرای بتن مگر با عیار  (نخودی)شکسته 

 سانتیمتر و ضخامت 40در مترمکعب سیمان به عرض 

 سانتیمتر بهمراه  تهیه، بارگیری، حمل ،برشکاری و 10

.تخلیه کلیه مصالح

7651,424,0001,089,360,000مترطول

*221204

اجرای نمای دیوار آمفی تاتر با سنگ مصنوعی از نوع گرانیتی ساب 

طبق طرح و نقشه های پیوست  (A111)خورده از محصوالت علوی 

 بهمراه اجرای اسکوپ، برش کاری، 1:4با مالت ماسه سیمان 

.بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح

243,000,00072,000,000متر مربع

*221205

اجرای درپوش دیوار آمفی تاتر با سنگ مصنوعی از نوع گرانیتی 

طبق طرح و نقشه های  (A111)ساب خورده از محصوالت علوی 

 بهمراه اجرای اسکوپ، برش 1:4پیوست با مالت ماسه سیمان 

.کاری، بندکشی و تهیه، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه مصالح

23,395,0006,790,000متر مربع

220521
 (خراسان جنوبی)تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت پرتقالی نهبندان 

.در سطوح افقی
1633,609,000588,267,000مترمربع

230114
 ضدباکتری، به صورت رول و با P.V.Cتهیه و نصب کف پوش 

. میلی متر٢ تا ١٫٥ضخامت 
451,933,00086,985,000مترمربع

230610
 روکش دار به P.V.Cتهیه و نصب سقف  کاذب از نوع تایل دوجداره 

. دسی مترمربع به صورت مشبک با نصب خشک٤٠ تا ٣٠مساحت 
30873,00026,190,000مترمربع

231110
 به همراه نوار الستیک U.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب در یا پنجره 

.آب بند و ورق تقویتی گالوانیزه
3751,415,000530,625,000کیلوگرم

20937,00018,740,000مترمربع. میلی متری ساده٤تهیه و نصب شیشه 240102
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240725

اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به 

صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه 

.دوجداره شده

20410,5008,210,000مترطول

35659,50023,082,500مترمربع.تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی250304

250501
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات 

.گچی دیوارها و سقف ها
325480,500156,162,500مترمربع

1000١,٥١٤,٠٠٠1,514,000,000مترمکعب.تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف٢۶٠٧٠١

٢٨٠١٠١

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت، آجر و 

بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 

 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر ٧٥ کیلومتر و تا ٣٠

. کیلومتر٣٠پس از کسر 

- تن 

کیلومتر
6210٩،٩٣٠61,665,300

280102

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت، آجر و بلوک، هرگاه 

 ١٥٠ کیلومتر و تا ٣٠فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 

. کیلومتر٣٠کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 

- تن 

کیلومتر
4,7886,86032,845,680

48,414,912,724

پیشنهاد دهنده

  مهر و امضاء

شهرداری رفسنجان- کارفرما 

جمع کل ردیفها

شهردار رفسنجان- مجید کهنوجی 


