
 به ریال()ارقام  1401خدمات مهندسی در سال تعرفه 
ف

ردی
 د ج ب الف گروه ساختمانی 

 طبقه به باال 16 طبقه 13-15 طبقه 12و11 طبقه 8-10 طبقه 7و6 طبقه 3-5 طبقه 2و1 طبقه

 مترمربع و باالتر 5001 مترمربع 5000-2001 2000-601 متر مربع 600تا متراز

 291,258 272,859 254,849 243,982 208,547 187,029 163,256 طراحی معماری 1

 561,553 532,341 504,010 465,425 396,797 346,060 289,117 طراحی سازه 2

 157,111 144,100 131,369 121,707 108,561 91,314 77,835 طراحی تاسیسات مکانیکی 3

 138,118 126,218 114,299 109,448 90,056 78,198 67,142 طراحی تاسیسات برقی 4

 11,596 10,864 10,147 19,195 16,407 14,339 0 طراح هماهنگ کننده  5

 17,000 17,000 17,000 0 0 0 0 ترافیک ساختمانها 6

 1,176,637 1,103,382 1,031,674 959,756 820,368 716,940 597,349 مجموع طراحی

 355,982 333,495 311,482 298,200 254,891 228,592 199,535 نظارت معماری 7

 686,343 650,639 616,013 568,853 484,974 422,962 353,365 نظارت عمران 8

 192,024 176,122 160,562 148,753 132,685 111,606 95,131 نظارت تاسیسات مکانیکی 9

 168,811 154,266 139,699 133,770 110,069 95,576 82,063 نظارت تاسیسات برقی 10

 27,517 27,517 27,517 27,517 27,517 27,517 * نظارت نقشه برداری بر اسکلت فلزی   11

 45,426 45,426 45,426 45,426 45,426 45,426 * نظارت نقشه برداری بر اسکلت بتنی 12

 14,173 13,278 12,402 23,461 20,053 17,525 * ناظر هماهنگ کننده  13

 فلزی اسکلت مجموع نظارت
730,094 876,260 

1,030,189 1,200,553 1,267,674 1,355,317 1,444,851 

 1,462,760 1,373,226 1,285,583 1,218,461 1,048,098 بتنی اسکلت مجموع نظارت

 فلزی اسکلت جمع کل حق الزحمه
1,327,443 1,593,201 

1,868,467 2,178,218 2,317,256 2,476,608 2,639,396 

 2,639,396 2,476,608 2,317,256 2,178,218 1,868,467 بتنی اسکلت جمع کل حق الزحمه

 

 .استحق الزحمه طراحی و نظارت چهار رشته  درصد1و گروه د  درصد گروه ب و ج دو : حق الزحمه طراح و ناظر هماهنگ کننده1تبصره 

 مهندسی مرکز استان است.درصد تعرفه خدمات  75تعرفه خدمات مهندسی در شهرهای استان معادل : 2تبصره 

: تعرفه و اعمال ظرفیت ارائه خدمات مهندسی در شهرکهای صنعتی، در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری صنعتی در استان مطابق با 3تبصره 

 بین سازمان و شرکت شهرک های صنعتی است. 22/9/85مورخ  13890/30مندرجات توافقنامه شماره 

 خدمات مهندسی ساختمان سوله خارج از محدوده نیز مطابق تعرفه شهرک های صنعتی می باشد.: تعرفه 4تبصره 

: تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سوله در داخل محدوده برای ساختمانهای گروه الف مطابق تعرفه گروه الف و برای سایر گروه ها مطابق 5تبصره 

 تعرفه گروه ب تعیین می گردد.

 ت مهندسی خارج از محدوده مجتمع های خدماتی بین راهی و توریستی و ... معادل تعرفه مصوب می باشد.: تعرفه خدما6تبصره 

درصد تعرفه  40تعرفه خدمات مهندسی خارج از محدوده مرغداری، دامداری و گلخانه ها و ... در راستای حمایت از تولید در طراحی معادل : 7تبصره 

 درصد تعرفه مصوب گروه الف تعیین می گردد. 50مصوب گروه الف و در نظارت معادل 

 و بدون در نظر گرفتن متراژ( معادل یکصد و بیست برابر تعرفه گروهمتر مربع بطور مقطوع) 120متر از حق الزحمه کارهای با زیربنای ک: 8تبصره 

 در هر رشته محاسبه می شود.مربوطه 

 سقف اعمال می گردد. 5فقط برای ساختمان های   بی یا بتنی در گروه ساختمانی : حق الزحمه  نظارت نقشه برداری بر اسکلت فلز9تبصره 

 



 رشته نقشه برداری حق الزحمه خدمات مهندسی
 

واحدهای مسکونی: حق الزحمه تهیه نقشه های تفکیکی اعیانی 1 جدول شماره   

 حق الزحمه متغیر )ریال در متر مربع(
حق الزحمه 

)ریال(مقطوع   
 مساحت

--------------------------- 

9،928،646 

متر مربع 200تا   

ریال که به ازاء هرمترمربع به مبلغ اضافه می گردد 50.235متر مربع  200مازاد بر  متر مربع 600متر مربع تا  200از    

ریال که به ازاء هر مترمربع به مبلغ اضافه می گردد28.393متر مربع  600مازاد بر  متر مربع 2000مربع تا متر  600از    

ریال که به ازاء هر مترمربع به مبلغ اضافه می گردد 22.713متر مربع 2000مازاد بر متر مربع 5000متر مربع تا 2000از    

ریال که به ازاء هرمترمربع به مبلغ اضافه می گردد 15.885متر مربع  5000مازاد بر  متر مربع 5000مازاد بر    

واحدهای تجاری: تعرفه تهیه نقشه های تفکیکی اعیانی 2جدول شماره  

 مساحت حق الزحمه مقطوع )ریال(

واحد 30به ازای هر واحد تجاری تا  6,551,767  

واحد 40به ازای هر واحد تجاری تا  6,114,119  

واحد 50به ازای هر واحد تجاری تا  5,679,061  

واحد 60به ازای هر واحد تجاری تا  5,241,414  

واحد 70به ازای هر واحد تجاری تا  4,803,766  

واحد به باال 70به ازای هر واحد تجاری از  4,368,708  
 

تعرفه  ،در صورت تجاری مسکونی بودن مجتمعصرفا شامل قسمت های مرتبط در مجموعه تجاری بوده و  2: تعرفه های جدول شماره * تبصره

 انباری و پارکینگ واحدهای مسکونی().خواهد گردید مسکونی محاسبهتعرفه تجاری مطابق خدمات قسمتهای غیر
 تعرفه نظارت نقشه برداری در ساختمان :3جدول شماره

 مبلغ حق الزحمه به ازاء هر متر مربع زیر بنای ساختمان )ریال( نوع اسکلت ردیف

 27,517 فلزی 1

 45,426 بتنی 2

 ریال می باشد. 21.840.950 تبصره: حداقل تعرفه

 قانون ثبت 148و  147ماده UTM الزحمه تهیه نقشه های  : حق4جدول شماره 

 حق الزحمه مقطوع )ریال( مساحت ردیف

 6.551.767 متر مربع150ساختمانهای در محدوده شهری و تا مساحت زیر  1

 8.734.826 متر مربع300ساختمانهای در محدوده شهری و تا مساحت زیر  2

 13.103.534 متر مربع500محدوده شهری و تا مساحت زیر ساختمانهای در  3

 21.840.950 متر مربع2000ساختمانهای در محدوده شهری و تا مساحت زیر  4

 براساس تعرفه تهیه نقشه مسطحاتی و پالنیمتری محاسبه می گردد متر مربع مازاد بر بند قبل2000در ساختمان های باالتر از  5

 ریال به مبالغ فوق افزوده می گردد.7.281180مبلغ  دو فرکانسه  GPSنیاز به دستگاه  در صورت : 1تبصره

ارجاع گردد، حق الزحمه براساس تعرفه تهیه نقشه های مسطحاتی و پالنیمتری محاسبه خواهد  UTM: در صورتی که زمین جهت تهیه نقشه 2تبصره

 شد.
 

 



 

 تعرفه تهیه نقشه های مسطحاتی و پالنیمتری : 5جدول شماره 

  حق الزحمه )ریال( محدوده عرصه)متر مربع( ردیف

  18,782,595 )مقطوع( 2000تا  1

 4,051 5000تا  2001از  2
به ازاء هر متر مربع 

مازاد به مبلغ ردیف 

های قبل اضافه می 

 گردد

 2,939 10000تا   5001از  3

 1,787 50000تا  10001از  4

 1,230  100000تا  50001از  5

 993 به باال 100000از  6

 تعلق می گیرد. به جدول فوق افزایش %30های مشجر با توجه به افزایش عملیات نقشه برداری ضریب بابت تهیه پالن باغ :1تبصره

 افزایش تعلق می گیرد. %50ضریب  ،)کد پالن( عالوه بر نقشه مسطحاتینیاز به تهیه نقشه های توپوگرافی: در صورت 2تبصره

ریال تعیین می 9.224.500حداقل  ریال و 50.234مربع به ازاء هر متر ،یح قطعه زمین در نقشه های تفکیکی: تعرفه پیاده کردن موقعیت صح3تبصره

 گردد.
 هر متر مربع زمین به ریال( یازاه ب) (میخ کوبیتعرفه پیاده سازی حدود اربعه) -6جدول شماره 

 متراژ زمین )متر مربع( تعرفه پیاده سازی حدود اربعه)میخ کوبی( ریال بازاء هر متر مربع زمین

 200تا مقطوع          11,358,122

 500تا201از  14,413

 1000تا 501از  13,104

 2000تا 1001از  8,736

 5000تا 2001از  5,242

 10000تا 5001از  4,366

 به باال 10001از  2,184

 می باشد: UTMدر زمین هایی که دارای مختصات  تبصره :
 ریال 958مربعی مترمربع از قرار متر 100000متر مربع تا  10000از  -

 ریال 742مربعی مترمربع از قرار متر 150000تا  مترمربع 100000از  -

 ریال 546مربعی به باال از قرار متر  مترمربع 150000از  -

 

 ه اعیانی امالک ویالئی: تعرفه تهیه نقش7جدول شماره 

 مبلغ به ازاء هر متر مربع)ریال( شرح خدمات ردیف

 7,644,591 ) مقطوع( 250تا 1

 21,841 500تا  250از  2

 13,104 1000تا   501از  3

 6,552 به باال 1001از  4

 تعرفه تهیه وضع موجود و برداشت نقطه ای با اجرای بنچ مارک  -8 جدول شماره

( مورد نیاز رشته نقشه برداری مقرر شد اجرای B.Mتعیین تعرفه تهیه نقشه وضع موجود و برداشت نقطه ای با اجرای بنچ مارک) پیرو  درخواست

اشت هر فیزیکی و سازه ای بنچ مارک مطابق مشخصات فنی توسط مالک و یا توافق با ناظر و تحت نظرایشان) ناظر نقشه بردار( اجرا گردد و بابت برد

( به ضمیمه کروکی و B.Mتفاده از سیستم یکپارچه شمیم جانمائی در نقشه های ارائه شده به شهرداری با ذکر شناسنامه نقاط بنچ مارک)نقطه با اس



ریال ) معادل یکصدو پنجاه و شش هزار تومان ( بعنوان حق الزحمه دریافت گردد. تعداد مورد نیاز نقاط 3.290600موقعیت آنها بازاء هر نقطه مبلغ 

   هماهنگی شهرداری منطقه تعیین خواهد شد. با



 رشته شهرسازی حق الزحمه خدمات مهندسی

 حق الزحمه طرح تفکیک اراضی -1جدول 

 درصد مبلغ فوق تعیین میگردد. 60تبصره: تعرفه برای سایر شهرها ) به جز مرکز استان( معادل 

 حق الزحمه طرح انطباق کاربری اراضی شهری -2جدول 

 سطح اراضی)متر مربع( میزان حق الزحمه به ازاء هر متر مربع )ریال( ردیف

 2000تا  47,649 1

 3500تا  2001  39,362 2

 5000تا   3501 35,478 3

 7500تا   5001 31,594 4

 7500بیشتر از  26.115 5

 درصدی نسبت به جدول فوق محاسبه شده و شرح خدمات تکمیلی در این 20برای پالک های دارای کاربری مجهز شهری تعرفه با افزایش : 1تبصره

 خصوص باید ارائه گردد.

 گردد. درصد مبلغ فوق تعیین می 60( معادلبرای سایر شهرها)به جز مرکز استان : تعرفه 2تبصره

  : حداقل تعرفه خدمات مهندسی طرح انطباق کاربری اراضی شهری با عنایت به حداقل های تعرفه پیش بینی شده برای سایر رشته ها معادل 3تبصره

 ریال تعیین می گردد. 10.790.130

 .استان است چهارنفرههیات  7/5/95کار خدمات شهرسازی نیز بر اساس شرح خدمات مصوب صورتجلسه مورخ  شرح خدمات و گردش *

  

 سطح اراضی ) متر مربع( میزان حق الزحمه به ازاء هر متر مربع )ریال( ردیف

 2000تا  39,362 1

 3500تا  2001 32,888 2

 5000تا 3501 29,781 3

 7500تا  5001 26,155 4

 7500بیشتر از  21,753 5



 رشته ترافیک حق الزحمه خدمات مهندسی

   تحدود صالحی

 : در شرایط تکمیل ظرفیت با مصوبه مراجع ذیصالح از مهندسان با پایه پایین تر استفاده می گردد.1تبصره 

  .دمترمربع با نظر مهندس شهرساز می توان از خدمات مهندس ترافیک استفاده  نمو2500: برای اراضی کمتر از 2تبصره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حق الزحمه رشته ترافیک در بخش تفکیک اراضی ) با محوریت شهرساز ( ( 1

 سطح اراضی)متر مربع( میزان حق الزحمه به ازاء هر متر مربع )ریال( ردیف

 2000تا  17,868 1

 3500تا  2001  14,890 2

 5000تا   3501 13,464 3

 7500تا   5001 11,912 4

 7500بیشتر از  9,841 5

 درصد مبلغ فوق تعیین می گردد. 60تعرفه برای سایر شهرها ) به جز مرکز استان ( معادلتبصره : 

 ( حق الزحمه رشته ترافیک دربخش مطالعات عارضه سنجی2

شورای توسط  19/10/94/ش م مورخ 22760تعرفه خدمات مهندسی رشته ترافیک در مطالعات عارضه سنجی مطابق ابالغ تعرفه طی نامه شماره 

 می باشد.مرکزی 
  

 1پایه  2پایه  3پایه  مساحت اراضی )متر مربع (

 + + + 10000تا  2500 

 + + - 20000تا  10001

 + - - به باال 20001 



)توکار و روکار( استان قمتعرفه بازرسی گاز   

 هزینه بازرسی مجدد)ریال( هزینه خدمات نظارت گاز)ریال( ظرفیت کنتور نوع کنتور جی ریت کنتور ردیف

1 4 G2.5 2,978,076 991,829 

2 6 G4 2,978,076 991,829 

3 10 G6 3,773,093 991,829 

4 16 G10 5,062,729 1,230,074 

5 25 G16 6,352,366 1,230,074 

6 40 G25 6,551,767 1,489,038 

7 65 G40 6,949,275 1,489,038 

8 100 G65 9,014,507 1,735,053 

9 160 G100 11,912,303 1,735,053 

 

 توضیحات: 

 ریال 2.382460ارائه طرح و تائید طرح لوله کشی به ازای هر واحد  -

 .اضافه خواهد شددرصد به مبالغ مذکور  30کار جهت لوله کشی زیر -

 بار بازدید مجدد جهت بازدید پایان کار اضافه می شود. کار یکجهت لوله کشی زیر -

 عهده مجری می باشد.ه هزینه بازرسی مجدد ب -

 بازرسی گاز کلیه ساختمان ها از نظارت تاسیسات مکانیکی جدا می باشد. -

 .ستی مسیردهی اولیه و کنترل طراحی و مصالح انجام شوددر کلیه مناطق شهری و روستایی بای -

 تعرفه واحد های مجتمع ها وآپارتمانی نیز براساس جدول می باشد. -

 برای ساختمان های دو واحد به باال با کنتور مشترک طبق فرمول زیر محاسبه می شود: -

ST=SM+N*694.021                                                                                                                                                  

 تعداد واحد ها + هزینه خدمات نظارت گاز= حق الزحمه)ریال( * 694.021

  



طراحی و نظارت گازرسانی به صنایعتعرفه   

/ کنتوردامنه ظرفیت 

 ایستگاه

 هزینه طراحی )ریال(

حق الزحمه(% کل 20)  

 هزینه نظارت )ریال(

% کل حق الزحمه(80)  
 تعداد گروه ناظر و طراح جمع کل طراحی و نظارت

)دو پوندی( 160-0 نفر 1 65,520,260 52,416,724 13,103,536   

400-161 نفر 2 104,830,859 78,623,792 26,027,567   

1000-401 نفر 2 131,040,519 104,833,451 26,207,068   

2500-1001 نفر 3 174,722,417 139,777,933 34,944,482   

5000-2501 نفر 4 218,401,726 174,723,717 43,679,307   
 

 اینچ متر در داخل هزینه های اعالم شده لحاظ شده است. 400هزینه های طراحی و نظارت تا  -

 طراحی و نظارت اضافه گردد.ریال جمع 49.863اینچ متر شبکه به ازاء هر اینچ متر  400برای بیش از  -

 کیلومتری از مرکز فعالیت ناظر برابر یک می باشد. 40ضریب هزینه های فوق برای پروژه های تا شعاع  -

 می باشد. 1/1کیلومتری از مرکز فعالیت ناظر برابر  50ضریب هزینه های فوق برای پروژه های تا شعاع  -

 رایب فوق لحاظ شده است.هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت در داخل ض -

 هزینه های تست مقاومت شبکه رادیوگرافی و تفسیر و تست حفاظت کاتدیک بر عهده مجری می باشد. -

)یا نفر/ ساعت( بوده و تا مرحله تزریق گاز و تحویل پروژه می طراحی و نظارت به هر تعداد نظارتمبالغ و هزینه های فوق مربوط به کلیه مراحل  -

 باشد.

ورت اعتراض مهندس ناظر و طراح در خصوص قصور مجری و مالک که منجر به افزایش تعداد بازرسی و مراجعات گردد، نظام مهندسی بر در ص -

نظر را به دریافت و یا عدم دریافت هزینه های اضافی راسأ اقدام و درصد مورد  اساس گزارش مکتوب و مستند ناظر مقیم تصمیم مقتضی اخذ و نسبت

 نمود.ظر واریز خواهد به حساب نا

 

  رفه حق الزحمه بازرسی آبفاتع

ثابتحق الزحمه  ردیف )ریال( مبلغ حق الزحمه متغیر مبلغ )ریال(   

تعرفه بازرسی آب -الف  

 2,382,461 نظارت بر انشعاب آب 1

متر مربع100برای هرواحد با زیر بنای تا   1,191,230 

متر مربع200برای هرواحد با زیر بنای تا   1,786,846 

متر مربع200برای هرواحد با زیر بنای بیش از  2,382,461 

تعرفه بازرسی فاضالب -ب  

 2,382,461 نظارت بر انشعاب فاضالب به ازای هر خروجی فاضالب 2

 

 % به حق الزحمه ثابت اضافه می شود.25 گرددواحد یک انشعاب مستقل و یک کنتور مستقل در خواست  که برای هر * درصورتی

 

 

 



 

 آزمایشگاهیحق الزحمه خدمات 
 

 سقف تعرفه خدمات آزمایشگاهی در زمینه ژئوتکنیک -5-1

 انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه مطابق با شرح خدمات مربوطحق الزحمه 

 روش حفاری ردیف
 حق الزحمه حفاری به ازای هر متر )ریال(

 سقف و به باالهفت  پنج و شش سقف

 7,212,400 6,643,000 دستی 1

 8,541,000 7,212,400 ماشینی 2

 

 تعرفه خدمات آزمایشگاهی در زمینه بتن -5-2

 تعیین مقاومت فشاری نمونه بتن تازه مطابق با شرح خدمات مربوط حق الزحمه 

 پنج سری چهار سری سه سری دو سری یک سری شرح آزمایش

 19,482,970 16,455,660 13,418,860 10,382,060 7,592,000 حق الزحمه)ریال(
 

ینه آن با توافق تبصره: حق الزحمه تهیه طرح اختالط بتن، آزمایش دانه بندی و سایر مشخصه های شن و ماسه ویا سیمان مصرفی در صورت درخواست و انجام، هز

 طرفین می باشد.

 

 تعرفه خدمات آزمایشگاهی در زمینه جوش -5-3

 خدمات آزمایشگاهی در زمینه جوش الزحمه حق

 VT PT UT VT-PT PT-UT VT-UT VT-PT-UT شرح آزمایش

 10,534,290 8,541,000 6,927,700 6,927,700 6,168,500 4,745,000 5,029,700 حق الزحمه)ریال(

 ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.: مبالغ حق الزحمه خدمات آزمایشهای مکانیک خاک و مقاومت مصالح در کلیه زمینه 1تبصره 

 گیرد.  : به تعرفه های خدمات آزمایشهای مکانیک خاک و مقاومت مصالح که در فوق به آن اشاره شد هیچ گونه اضافه بهایی از جهات مختلف تعلق نمی2تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بهسازی لرزه ای حق الزحمه خدمات 

ی همچون اندازه کار، میزان آسیب پذیری ساختمان، هدف بهسازی، نوع سازه، نامنظمی راساس شاخصه هایبهسازی لرزه ای ب تعرفه خدمات مهندسی

 ساختمان، مدت کار و حق الزحمه کارشناسان فنی تعیین می گردد که به شرح ذیل خواهد بود:

 درصد بیشتر از تعرفه مصوب شده خدمات طراحی سازه ساختمانهای جدید االحداث  200: الف: طراحی بهسازی لرزه ای

 صد بیشتر از تعرفه مصوب شده خدمات طراحی سازه ساختمانهای جدید االحداث در 50ب: نظارت بهسازی لرزه ای: 

 نهای جدید االحداث صد بیشتر از تعرفه مصوب شده خدمات طراحی سازه ساختمادر 30ج: اجرای بهسازی لرزه ای: 

 باشد. : هزینه خدمات جنبی الزم همچون سونداژ و آزمایشات مقاومت مصالح و مکانیک خاک بر عهده مالک می1تبصره

 ضریب تکرار براساس ضوابط مبحث دوم اعمال خواهد گردید. ،باشند : در صورت وجود کارهای تکراری که عیناَ مشابه می2تبصره

متر  4( بیش از H)که میانگین ارتفاع طبقات متر در هر طبقه می باشد. در صورتی 4برای ساختمانهای با ارتفاع حداکثر : تعرفه مشخص شده 3تبصره

 افزایش می یابد. H/4باشد، تعرفه فوق به نسبت 

گردیده و به تشخیص : حق الزحمه مطالعات تعیین طیف ویژه ساختگاه و تحلیل خطرات ساختگاهی در صورت نیاز در تعرفه فوق لحاظ ن4تبصره

 کمیته بهسازی لرزه ای پیشنهاد خواهد گردید.

: تعرفه فوق جهت انجام بهسازی لرزه ای کلی ساختمانها بوده و در صورت نیاز ساختمان به بهسازی موضعی، حق الزحمه آن به تشخیص 5تبصره

 کمیته بهسازی لرزه ای پیشنهاد خواهد گردید.

 بهسازی لرزه ای با توافق مالک و مهندس طراح مدنظر قرار خواهد گرفت.: مدت انجام خدمات طراحی 6تبصره

 : در صورت ختم کار در حین مطالعات به هر دلیلی، حق الزحمه پرداختی به طراح به نسبت کار انجام شده خواهد بود.7تبصره

 اختمانی در رشته مورد نظر خواهد بود.رشته های دیگر، تعرفه مطابق تعرفه آن گروه س ورت نیاز به طراحی و نظارت: در ص8تبصره

 مربع در نظر گرفته شود.متر 150مترمربع معادل  150تعرفه ساختمانها با زیربنای کمتر از : 9تبصره

 

 تعرفه طراحی و نظارت سازه نگهبان در گود برداری های ساختمانی

 شرح حق الزحمه طراحی و نظارت سازه نگهبان

 طراحی سازه سازه به ازاء میزان مساحت بنای طبقات زیرزمینمعادل نرخ تعرفه روز طراحی 

 نظارت معادل نرخ تعرفه روز نظارت سازه به ازاء میزان بنای طبقات زیرزمین

 : مساحت بنا در زیرزمین در موارد فوق الذکر بر اساس گروه های ساختمانی ضرب می گردد.1تبصره 

 الزحمه خدمات مهندسی در دیگر بخش هاست.: حق الزحمه مذکور بر اساس حق 2تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


