
98/4/1:  تاریخ اجرا 

بالف

 طبقه  و بیشتر روي شالوده16 طبقه روي شالوده15  تا 13 طبقه روي شالوده12  تا 11 طبقه روي شالوده10 تا 8طبقه روي شالوده7تا 6طبقه روي شالوده5تا 3یک و دو طبقه

342,000428,000580,000670,000810,000900,000920,000

148,000180,000247,000285,000345,000380,000389,000تعرفه كل طراحي

42,00047,00064,00075,00090,000100,000104,000معماري

60,00076,000105,000120,000147,000160,000165,000سازه

23,00028,50039,00045,00054,00060,00060,000تاسیسات مكانیكي

23,00028,50039,00045,00054,00060,00060,000تاسیسات برقي

11,00014,00017,00021,00025,00028,00029,000

8,00010,00012,00014,00016,00019,00020,000

175,000224,000304,000350,000424,000473,000482,000تعرفه كل نظارت

59,00080,00092,000112,000125,000125,000معماري

95,000130,000150,000180,000200,000205,000سازه

27,50035,00047,00054,00066,00074,00076,000تاسیسات مكانیكي

27,50035,00047,00054,00066,00074,00076,000تاسیسات برقي

 تخفیف به حق الزحمه های جدول فوق اعمال می گردددرصد10 نفره استان ، در مناطق شهرداری پنج ، شش ، هفت ،  4بر اساس مصوبه هیات . 1

مالیات و عوارض به نفع سازمان امور مالیاتی قابل وصول میباشد9% به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده،  . 2

با ارائه معرفی نامه از سازمان اوقاف از پرداخت حق الزحمه سازمان معاف میباشند (مساجد و حسینیه ها  )اماكن مذهبی . 3

 متر ، برابر یکصد مترمربع محاسبه خواهد شد100میزان حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان هایی با مساحت زیر . 4

 درصد مازاد بر تعرفه فوق محاسبه خواهد شد15 (بشرط ارائه طرح مقاومسازی  )میزان حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان هایی كه دارای اضافه طبقه بر ساختمان موجود می باشند ، . 5

. دریافت می گردد1397 قانون مصوب مجمع عمومی سال 37درصد تعرفه كل بابت حق الزحمه ارائه خدمات مهندسی از سوی سازمان در قالب ماده   ( 7.5  )معادل هفت و نیم . 6

گروه ساختماني

تعرفه كل خدمات طراحي ،نظارت و هماهنگي

120,000

طراحي

طراح هماهنگ كننده

ناظر هماهنگ كننده

نظارت

اهواز                                                                    - 1397حق الزحمه خدمات طراحي و نظارت گروه هاي ساختماني سال   : 1جدول شماره 

شرح حق الزحمه به ریال

گروه ب

15,000

گروه ج

20,000

 نفره استان  جهت ساختمان هاي بلند مرتبه و ویژه 4بر اساس مصوبه هیات 

مقادیر این جدول بعنوان تخفیف در حق الزحمه هاي مهندسي قابل اعمال 

.مي باشند

گروه د

 مترمربع10000 تا 5001از  مترمربع5000تا ساختمان هاي گروه د

 درصد30 درصد25میزان تخفیف

گروه ساختماني

اهواز  - 1397حق الزحمه خدمات مهندس نقشه برداري در بخش ساختمان سال    : 2جدول شماره 

22,000

دج

 درصد40

 به باال10001از 


