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 1398تؼرفه بازرسی ٍ ًظارت شبکه داخلی گاز استاى سوٌاى در سال 

 

زیر بٌای ساختواى  ردیف

 (هتر هربغ )

 تؼرفه بازرسی شبکه رٍکار حذاکثر تؼذاد ٍاحذ ظرفیت کٌتَر ًَع کٌتَر

 (ریال)

 G4 6 1 983783جا  120  -1 1

2 121 – 250 G6 10 2 1136678 

3 251 – 500 G10 16 4 1706562 

4 501 – 800 G16 25 6 2046330 

5 801 – 1300 G25 40 10 2787642 

6 1301 – 2000 G40 65 15 3552120 

7 2001 – 3000 G65 100 20 4277988 

8 3001-  5000 G100 160 30 5667948 

 

 :بازرسی گاز زیرًَیس جذٍل تؼرفه 

 ( :ةَ غِده ىخری گاز ) ةازدید ىخدد  -1

G4 , G6   787644      ریال                                            G10 , G16    1081080      ریال 

G25 , G40  1377605      ریال                                         G65 , G100  1961388  ریال 

ةاةث ٌظارت و ةازرسی ةر غيهیات نّنَ کضی گاز ساخحيان ُایی کَ دارای کٍحّر ذخیو ُسحٍد غالوه ةر حدول فّق ةَ ازاء  -2

ه ىعّب سال فرىّل ىضاةَ جػرف)ریال ظتق فرىّل زیر ىراستَ و دریافث خّاُد صد  349034ُر اٌضػاب از نّنَ اظهی ىتهؼ 

1392: ) 

 

 (ریال   349034* تؼذاد ٍاحذ + )  بٌاتؼرفه کٌتَر م ;تؼرفه کٌتَر حجین 

 

ةراةر ٌستث ةَ  8/1، پیش ةازرسی و ةازدید ىخدد در پروژه ُای جّکار ةا ضریب ( حدول فّق ) کهیَ ُزیٍَ ُای ةازرسی  -3

 .جػرفَ ُای ىٍدرج در حدول فّق ىراستَ ىی صّد

ةا ضریب ( کارخاٌَ ُا و کارگاه ُای جّنیدی ىاٌٍد )، حِث ةازرسی اىاکً ظٍػحی ( حدول فّق ) کهیَ ُزیٍَ ُای ةازرسی  -4

 .ةراةر ٌستث ةَ جػرفَ ُای ىٍدرج در حدول فّق ىراستَ ىی صّد 4/2

ةراةر ٌستث ةَ جػرفَ ُای  6/0، حِث پیش ةازرسی در پروژه ُای روکار ةا ضریب ( حدول فّق ) کهیَ ُزیٍَ ُای ةازرسی  -5

 .ىٍدرج در حدول فّق ىراستَ ىی صّد

کیهّىحر دیده صده  30ازرسی ُزیٍَ ایاب و ذُاب ىٍِدس ةازرس گاز ةرای ىراکز صِرسحان ُا جا صػاع در جػرفَ ُای ب -6

 .اسث و ةرای ىسافث ُای ةیش از ایً ُزیٍَ ایاب و ذُاب ةَ غِده ىخری گاز خّاُد ةّد

 



  

 « 1398هرخ خدمات آزمایضگايی جػیین مقاومث کضضی میلگرد سال » 

 هَضَع آزهایش ردیف
 تؼذاد سری

 آزهایش

تؼذاد آزهًَه ها بر اساس 

 هقررات هلی 9هبحث 
 (ریال)بهای ٍاحذ 

1 
  φ 25تؼییي هقاٍهت کششی هیلگرد تا 

 کرًش-ٍ ارائه هٌحٌی تٌش
1 5 3088800 

  رغایث کهیَ ضّاةط و ىػیارُای فٍی ىٍدرج در اسحاٌداردُای ىهی (ISIRI  ) و ىتاذخ ىلررات ىهی ساخحيان ، در          

 .ةرداری ، اٌخام آزىایش و ارائَ ٌحایج انزاىی ىی ةاصد ٌيٌَّ 

  ىیهیيحر و ُزیٍَ آزىایش ورق جّافلی ىی ةاصد  25ُزیٍَ آزىایش ىیهگرد ةیش از كعر. 

  ُزیٍَ ایاب و ذُاب ىازاد ةر ذّزه خدىات صِری و ذریو صِری ةَ غِده کارفرىا ىی ةاصد. 
 

« 1398هرخ خدمات مًودسی مطالػات ژئٌجکویک سال »   

  ىی ةاصد  ریال 45559800، ىتهؼ  1398ٌرخ خدىات ىٍِدسی ىعانػات ژئّجکٍیک سال. 

  رغایث کهیَ ضّاةط و ىػیارُای فٍی ىٍدرج در اسحاٌداردُای ىهی (ISIRI  )و ىتاذخ ىلررات ىهی ساخحيان ، در          

 .ٌيٌَّ ةرداری ، اٌخام آزىایش و جفسیر و ارائَ ٌحایج انزاىی اسث 

  ُزیٍَ ایاب و ذُاب ىازاد ةر ذّزه خدىات صِری و ذریو صِری ةَ غِده کارفرىا ىی ةاصد. 

  ٌَىحری ىراستَ گردیده اسث  15ىتهؼ ذق انزذيَ ، ةرای ذفر و ىعانػَ یک گيا. 

  ُزیٍَ ذفر گياٌَ ةَ غِده کارفرىا ىی ةاصد. 
 

« 1398هرخ خدمات آزمایضگايی کوحرل کیفی جٌش  سال »   

VT , PT , UT VT , UT VT , PT آزمایش  واحد  

(ریال ) اکیپ روز  5467176 6007716 8185320  

  صرح خدىات آزىایضگاُی در ُر سری: 

 صرح خدىات یک واذد واذد غالىث اخحعاری روش آزىایش

سحّن یا اجعاالت یک سلف 16کٍحرل ذداکثر  سری VT ةازدید چضيی  

ىحر ظّل 8کٍحرل ذداکثر  سری PT ىایع رٌگ ٌافذ  

ىحر ظّل 2کٍحرل ذداکثر  سری UT اونحراسٌّیک  

  رغایث کهیَ ضّاةط و ىػیارُای فٍی ىٍدرج در اسحاٌداردُای ىهی (ISIRI  )و ىتاذخ ىلررات ىهی ساخحيان ، در           

 .ٌيٌَّ ةرداری ، اٌخام آزىایش و جفسیر و ارائَ ٌحایج انزاىی ىی ةاصد 

  زىایش ُای آکٍحرل حّش ُای گّصَ ةاVT   وPT  و حّش ُای ٌفّذی ةا آزىایشVT   وUT  1-4-10ىعاةق حدول 

 .ىترخ دُو ىلررات ىهی ساخحيان انزاىی ىی ةاصد 

  کٍحرل کهیَ كعػات ىٌّحاژ صده كتم از ٌعب ، اجعاالت سلف كتم از ةحً ریزی ، انزاىی ىی ةاصد. 

  سازه اٌخام ىی صّد کهیَ ىراذم کٍحرل کیفی ، ةا ُياٍُگی کاىم ىٍِدس ٌاظر. 

  ُزیٍَ ایاب و ذُاب ىازاد ةر ذّزه خدىات صِری و ذریو صِری ةَ غِده کارفرىا ىی ةاصد. 

  اٌخام صده و ٌرخ ىضخط صده ٌیز ةر ُيیً اساس اکیپ ، ةازدید  روزکهیَ خدىات ىٍدرج در حدول فّق الزم اسث در یک 

 .ىی ةاصد 

 سَ سلف ساخحيان ذداکثر در دو اکیپ روز ىی ةایسحی اٌخام صّد و ةرای  آزىایش ُای ىّردٌیاز کٍحرل حّش ةَ ازای ُر

 .ظتلات ةیضحر ةَ جٍاسب جػداد ظتلات ، ذق انزذيَ آزىایضگاه ىراستَ خّاُد صد 

 

 



  

« 1398هرخ خدمات آزمایضگايی جػیین مقاومث فضاری ةحن  سال »   

ةرای ير همٌهى گیریجػداد آزمٌهى يا  جػداد سری آزمایش مٌضٌع آزمایش ردیف (ریال)ةًای واحد    

1 
 جػییً ىلاوىث فضاری ةحً 

رواٌی ةحً+   
1 

روزه 7غدد  2  

روزه 28غدد  3  

(ٌيٌَّ صاُد ) غدد  1  

2733588 

  15ُر سری ٌيٌَّ گیری صاىم یک سری آزىایش اسالىپ و پٍج ٌيٌَّ ىکػتی ةَ اةػادx 15x15  ساٌحیيحر ىی

روزه و یک  28ٌيٌَّ حِث جػییً ىلاوىث فضاری  سَروزه ،  7ةاصد کَ دو ٌيٌَّ حِث جػییً ىلاوىث فضاری 

 .ٌيٌَّ ةَ غٍّان ٌيٌَّ صاُد اسحفاده ىی صّد 

  ىترخ ٌِو ىلررات ىهی ساخحيان ةَ صرح ذیم ىی ةاصد  5-6-9جػداد ٌيٌَّ گیری ىعاةق ةٍد: 

 .ىحر ىرةع سعد  150ىحر ىکػب ةحً یا  30یک ٌيٌَّ ةرداری از ُر : پی ُا ةرای دال ُا و دیّارُا و  .1

 100در ظّرجی کَ حدا از كعػات دیگر ةحً ریزی ىی صٌّد ، یک ٌيٌَّ ةرداری از ُر : ةرای جیرُا و کالف ُا  .2

 .ىحر ظّل 

 .ىحر ظّل  50یک ٌيٌَّ ةرداری از ُر : ةرای سحّن ُا  .3

 .ه و از ُر ٌّع ةحً در ُر روز انزاىی اسث ذداكم یک ٌيٌَّ ةرداری از ُر رد .4

 .ٌيٌَّ ةرداری از ُر رده ةحً و از ُر ٌّع ةحً در کم سازه انزاىی ىی ةاصد  6ذداكم  .5

  ٌيٌَّ گیری در ذضّر ىٍِدس ٌاظر سازه اٌخام صّد. 

  رغایث کهیَ ضّاةط و ىػیارُای فٍی ىٍدرج در اسحاٌداردُای ىهی (ISIRI  )خحيان ، در          و ىتاذخ ىلررات ىهی سا

 .ٌيٌَّ ةرداری ، اٌخام آزىایش و جفسیر و ارائَ ٌحایج انزاىی ىی ةاصد 

  ُزیٍَ ایاب و ذُاب ىازاد ةر ذّزه خدىات صِری و ذریو صِری ةَ غِده کارفرىا ىی ةاصد. 

 ه کاىم صرکث ُای خدىات فٍی آزىایضگاُی ىّظفٍد در اٌحِای غيهیات احرایی سازه ساخحيان ، یک سری دفحرچ

 .ٌحایج کٍحرل کیفی را ةَ سازىان ٌظام ىٍِدسی ساخحيان اسحان و ىرحع ظدور پرواٌَ ارسال ٌياید 

  ىی ةاصد  ریال  833976جسث سّنفات ىعاند جضکیم دٍُده ةحً انزاىی ةّده و ُزیٍَ آن ةَ ازای ُر واذد. 

 

 1398جػرفى يای جًیى هقضى يای جفکیکی آپارجمان يا در سال 
 

 ریال 2527200  هتر هربغ هقطَػاً 200تا 

 ریال 14040هتر هربغ به ازاء هر هتر هربغ  600هتر هربغ تا  200هازاد بر 

 ریال  7862هتر هربغ به ازاء هر هتر هربغ   2000هتر هربغ تا   600هازاد بر 

 ریال  6318  هتر هربغ به ازاء هر هتر هربغ 5000هتر هربغ تا  2000هازاد بر 

 ریال 4422 هتر هربغ به ازاء هر هتر هربغ 5000 هازاد بر

 درصــذ افسایش تؼرفه ساختواى های هسکًَی 20برای ساختواى های تجاری با احـتساب 

 با تَجه به هراجؼه هتقاضیاى به  U.T.Mتهیه ًقشه ػرصه اهالک فاقذ سٌذ هالکیت در سیستن هختصات جهاًی 

 ریال  9126000  سازهاى ًظام ههٌذسی ساختواى هقطَػاً

 



  

«  1398در سال  حق الزحمى طرح جفکیک اراضی صًری و روسحایی»   

«حق الزحمى ةى ازای ير محر مرةع جًث طرح جفکیک اراضی صًری و روسحایی »   

 ردیف
مساحث اراضی جًث 

(محرمرةع)جفکیک   

حق الزحمى ةى ازای ير 

(متوا()ریال)محر مرةع   

و حقالزحمى ةى ازای ير محرمرةع 

( ریال)درصدی 40افزایش 

(صًری)  

حق الزحمى ةى ازای ير محر مرةع و 

( ریال)درصدی 40افزایش   

( 4/0روسحایی ةا ضریب )      

3000جا  1  6378 8927 3568 

2  5000-  3001  5467 7645 3058 

3 10000-  5001  4556 6378 2548 

و ةیضحر 10001 4  3644 5096 2039 

 

 

« 1398در سال  اهطتاق کارةری اراضی صًری و روسحاییحق الزحمى طرح »   

(محرمرةع)مساحث زمین ردیف  
حق الزحمى ةى ازای ير 

(متوا()ریال)محر مرةع   

حقالزحمى ةى ازای ير محرمرةع و 

(ریال)درصدی 40افزایش   

(صًری)   

مرةع و  حق الزحمى ةى ازای ير محر

( ریال)درصدی 40افزایش   

( 5/0روسحایی ةا ضریب )      

500جا  1  32803 45914 22966 

2  2000-  501  27336 38270 19135 

3 5000-  2001  18224 25513 12757 

و ةیضحر 5001 4  12757 17854 8927 

.جػریف صده اسث رده ةٍدی صِرُا ةر اساس درحَ ةٍدی ىعّب صِرداری ُا از سّی وزارت کضّر اٌخام و ةرای آٌِا ضریب جػدیم *   

 

 


