
 



 

     

  استانهیئت محترم چهار نفره   1/1/19مورخه  حق الزحمه مصوب

  //315تاریخ اجرا از 

 

 طراحی و نظارت عمران، معماری ، برق و مکانیک)به ریال( مصوب حق الزحمه
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  تعرفه خدمات مهندسی ترافیک در بخش طراحی طبق ابالغ شورای مركزی به شرح ذیل می

 باشد:

حق الزحمه بخش طراحی سازه متناظر با آن بنا می باشد كه  % 5حق الزحمه مهندسین ترافیک  -

 رشته اخذ گردد. 9می بایست عالوه بر تعرفه خدمات مهندسین در 


 

 )به ریال(315حق الزحمه مصوب نظارت و بازرسی گاز برای سال 

 توضیحات :

  )حق الزحمه ها 

میباشد . ناظر هماهنگ كننده میتواند  نظارت حق الزحمه مصوب % 1الزحمه ناظر هماهنگ كننده حق 

 اشخاص زیر باشد

 ناظران حقیقی ، مسئولین دفاتر مهندسی و مدیران عامل شركت های حقوقی.

-) .حق الزحمه ناظر هماهنگ كننده به عهده مالک پروژه می باشد 

1-)  حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت در تخصص های عمران ، معماری ،  درصد توزیع

نفره استان خواهد بود. 9هیئت محترم  3//11مصوبه مورخه  -برق و مکانیک بر اساس بند 

3- حق الزحمه ارائه خدمات مهندسی در مشهد )11 %  و در شهرهای با جمعیت11،111  نفر و بیشتر

و در شهرهای با جمعیت  %71نفر  1111نفر و بیشتر از  11،111و در شهرهای با جمعیت كمتر از  % 81

 حق الزحمه مصوب خواهد بود. %61نفر  1111كمتر از 


 ( ناظرین گاز1
نوبت بازدید الزامی می باشد. هزینه های  3نوبت و توكار  2الزم به ذكر است جهت كارهای روكار حداقل  -1

ل و دوم لوله كشی های روكار و نوبت های اول ، دوم و سوم لوله كشی های توكار به عهده نوبت های او

مالک است و نوبت های بعدی درصورتی كه كوتاهی از سوی مجری باشد ، بعهده مجری می باشد كه 

طبق ضوابط اعالم شده باید به حسابی كه از سوی سازمان اعالم می گردد واریز نماید.

بازدید و نحوه اخذ تعرفه مطابق با نظام نامه ارایه خدمات و ارجاع كار نظارت بر عملیات  كلیه نوبت های -2

هیئت محترم چهارنفره استان به تصویب رسیده است و در  11/1/49لوله كشی گاز كه در جلسه مورخ 

است اداره كل محترم راه و شهرسازی خراسان رضوی ابالغ گردیده  113/89828طی نامه  12/8/49مورخ 

قابل اجرا میباشد.
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