
                                                                                   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

            پوند استان خوزستان 4/1حق الزحمه مشاوره ، نظارت و برقراری جریان گاز خانگی و تجاری 

97تعرفه سال   

 هزینه مرحله 

 دوم و بعد 

 )ریال(

حق الزحمه 
برقراری جریان گاز 

احتساب ارزش با 
 افزوده )ریال(

 جمع کل توکار با

احتساب ارزش    

 افزوده )ریال(

جمع کل روکار با 
 احتساب ارزش

افزوده )ریال(   

 حق الزحمه 
 نظارت

توکار )ریال(   

 حق الزحمه
نظارت    

 روکار )ریال(

 زیربنا
 )متر مربع(

ظرفیت 
 کنتور

 )متر مکعب(
 ردیف نوع کنتور

525.000 600.000 2.068.450 1.239.800 2.050.000 1.220.000 
120-
150 

6 G4 1 

525.000 637.500 2.159.260 1.311.700 2.140.000 1.300.000 250 10 G6 2 

825.000 937.500 2.865.560 1.856.560 2.840.000 1.840.000 500 16 G10 3 

825.000 1.012.500 3.370.060 2.199.620 3.340.000 2.180.000 800 25 G16 4 

0.00085  1.187.500 3.985.550 2.542.680 3.950.000 2.520.000 1.300 40 G25 5 

850.000 1.500.000 4.812.930 3.168.260 4.770.000 3.140.000 2.000 65 G40 6 

1.168.750 2.000.000 6.608.950 4.268.070 6.550.000 4.230.000 3.000 100 G65 7 

 

 توضیح :

 گردد . یال به مبلغ ثابت اضافه میر 000/180 متر مربع 30برای واحدهای تجاری به ازای هر  .1

 گردد . یال اضافه میر 000/180مربع  متر 100هتل ها ، بیمارستان ها ، ادارات و دفاتر کار به ازای هر  برای کارگاه ها ، کارخانه ها ، .2

 تمام کارهایی که بصورت توکار می باشد می بایست بصورت غیر دفنی اجرا گردد . .3

 کارهای توکار طی پنج مرحله نظارت و بازرسی عینی شوند . .4

 بعهده مجری می باشد پرداخت هزینه بارسی مرحله دوم و بعد .5
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            پوند استان خوزستان 4/1حق الزحمه مشاوره ، نظارت و برقراری جریان گاز خانگی و تجاری 

 ریال می باشد . 000/700آنها به اتمام رسیده است مبلغ  ار هزینه بازرسی مجدد جهت صدور تاییدیه پروندهایی که اعتب .6

 اه اندازی ارائه گردد .نظارت و رتی پرداختی های مالیات بر ارزش افزوده مطابق جدول باال طی فیش های جداگانه بوده و هنگام  تشکیل پرونده می بایست بهمراه فیش های پرداخ .7


