
 

هاي صنعتي تابع استان اصفهان بر حسب مترمربع، مالك عمل ارف صنعتي (سوله)، در شهركهاي متعتعرفه طراحي ساختمان

  ۰۱/۰۱/۹۴از تاريخ 

 تناژ جرثقيل                     

 ارتفاع       
 تن ۲۰باالي  تن ۲۰تا  تن ۱۰تا  بدون جرثقيل

            ۱۵,۱۱۵,۱۱۵,۱۱۵,۱۰۰۰۰۰۰۰۰    ۱۳,۴۱۳,۴۱۳,۴۱۳,۴۰۰۰۰۰۰۰۰    مترمترمترمتر    ۶۶۶۶

    ۲۱,۸۲۱,۸۲۱,۸۲۱,۸۰۰۰۰۰۰۰۰    ۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰,,,,۲۰۲۰۲۰۲۰    ۱۶۱۶۱۶۱۶,۸۰۰,۸۰۰,۸۰۰,۸۰۰    ۳۰۳۰۳۰۳۰۰۰۰۰,,,,۱۴۱۴۱۴۱۴    مترمترمترمتر    ۱۰۱۰۱۰۱۰

    ۲۵,۲۰۰۲۵,۲۰۰۲۵,۲۰۰۲۵,۲۰۰    ۲۱,۸۲۱,۸۲۱,۸۲۱,۸۰۰۰۰۰۰۰۰    ۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰,,,,۲۰۲۰۲۰۲۰    ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,,,,۱۱۱۱۶۶۶۶    مترمترمترمتر    ۱۰۱۰۱۰۱۰باالي باالي باالي باالي 

 

    باشد.باشد.باشد.باشد.متر ميمتر ميمتر ميمتر مي    ۳۵۳۵۳۵۳۵هاي فوق براي دهانه حداكثر تا هاي فوق براي دهانه حداكثر تا هاي فوق براي دهانه حداكثر تا هاي فوق براي دهانه حداكثر تا قيمتقيمتقيمتقيمت    ----۱۱۱۱تبصره تبصره تبصره تبصره 

    باشد.باشد.باشد.باشد.ريال ميريال ميريال ميريال مي    ۴,۸۰۰,۰۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰حداقل تعرفه كل طراحي يك سوله حداقل تعرفه كل طراحي يك سوله حداقل تعرفه كل طراحي يك سوله حداقل تعرفه كل طراحي يك سوله     ----۲۲۲۲تبصره تبصره تبصره تبصره 

    گردد.گردد.گردد.گردد.كل مساحت زيربنا منظور ميكل مساحت زيربنا منظور ميكل مساحت زيربنا منظور ميكل مساحت زيربنا منظور مي    ،،،،هاي چند طبقههاي چند طبقههاي چند طبقههاي چند طبقهدر سولهدر سولهدر سولهدر سوله    ----۳۳۳۳تبصره تبصره تبصره تبصره 

    هاي فوق خواهد بود.هاي فوق خواهد بود.هاي فوق خواهد بود.هاي فوق خواهد بود.شامل تعرفهشامل تعرفهشامل تعرفهشامل تعرفه    ،،،،هاي چند دهانههاي چند دهانههاي چند دهانههاي چند دهانهزينه طراحي سولهزينه طراحي سولهزينه طراحي سولهزينه طراحي سولههههه    ----۴۴۴۴تبصره تبصره تبصره تبصره 

    گردد.گردد.گردد.گردد.درصد متراژ زيربنا، در ظرفيت طراحي منظور ميدرصد متراژ زيربنا، در ظرفيت طراحي منظور ميدرصد متراژ زيربنا، در ظرفيت طراحي منظور ميدرصد متراژ زيربنا، در ظرفيت طراحي منظور مي    ۶۶۶۶۰۰۰۰    ----۵۵۵۵تبصره تبصره تبصره تبصره 

باشد كه باشد كه باشد كه باشد كه هاي مالك عمل سازمان در اصفهان ميهاي مالك عمل سازمان در اصفهان ميهاي مالك عمل سازمان در اصفهان ميهاي مالك عمل سازمان در اصفهان ميبرابر تعرفهبرابر تعرفهبرابر تعرفهبرابر تعرفه    ،،،،هاي اداري و خدماتيهاي اداري و خدماتيهاي اداري و خدماتيهاي اداري و خدماتيتعرفه خدمات مهندسي (طراحي و نظارت) جهت ساختمانتعرفه خدمات مهندسي (طراحي و نظارت) جهت ساختمانتعرفه خدمات مهندسي (طراحي و نظارت) جهت ساختمانتعرفه خدمات مهندسي (طراحي و نظارت) جهت ساختمان    ----۶۶۶۶تبصره تبصره تبصره تبصره 

    شود.شود.شود.شود.آن در ظرفيت طراحي و نظارت مهندسين درج ميآن در ظرفيت طراحي و نظارت مهندسين درج ميآن در ظرفيت طراحي و نظارت مهندسين درج ميآن در ظرفيت طراحي و نظارت مهندسين درج مي    معادلمعادلمعادلمعادل

ها توافقي ها توافقي ها توافقي ها توافقي ) قيمت) قيمت) قيمت) قيمتباشد.باشد.باشد.باشد.    هاي استاندارد سولههاي استاندارد سولههاي استاندارد سولههاي استاندارد سولهمتر و يا فرم سقف خارج از فرممتر و يا فرم سقف خارج از فرممتر و يا فرم سقف خارج از فرممتر و يا فرم سقف خارج از فرم    ۳۵۳۵۳۵۳۵(دهانه باالي (دهانه باالي (دهانه باالي (دهانه باالي باشد باشد باشد باشد در صورتي كه شكل و نوع سوله، غيرمتعارف در صورتي كه شكل و نوع سوله، غيرمتعارف در صورتي كه شكل و نوع سوله، غيرمتعارف در صورتي كه شكل و نوع سوله، غيرمتعارف     ----۷۷۷۷تبصره تبصره تبصره تبصره 

    خواهد بود.خواهد بود.خواهد بود.خواهد بود.

    گردد.گردد.گردد.گردد.تن يك پايه در صالحيت باالتر اعمال ميتن يك پايه در صالحيت باالتر اعمال ميتن يك پايه در صالحيت باالتر اعمال ميتن يك پايه در صالحيت باالتر اعمال مي    ۵۵۵۵براي جرثقيل باالي براي جرثقيل باالي براي جرثقيل باالي براي جرثقيل باالي     ----۸۸۸۸تبصره تبصره تبصره تبصره 

 

مالك عمل از  ،برحسب مترمربع هاي صنعتي تابع استان اصفهان(سوله)، در شهرك متعارف صنعتي يهاساختمانتعرفه نظارت 

 ۰۱/۰۱/۹۴تاريخ 
 

 جرثقيل                        

 ارتفاع       
 تن ۲۰باالي  تن ۲۰صفر تا 

 ۲۵,۲۰۰ ۱۸,۵۰۰ متر ۱۰

 ۳۵,۳۰۰ ۲۵,۲۰۰ متر ۱۰باالي 

 

    ريال است.ريال است.ريال است.ريال است.    ۷,۲۰۰,۰۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰حداقل تعرفه نظارت براي يك سوله حداقل تعرفه نظارت براي يك سوله حداقل تعرفه نظارت براي يك سوله حداقل تعرفه نظارت براي يك سوله     ----۹۹۹۹تبصره تبصره تبصره تبصره 

    گردد.گردد.گردد.گردد.درصد متراژ زيربنا، در ظرفيت نظارت منظور ميدرصد متراژ زيربنا، در ظرفيت نظارت منظور ميدرصد متراژ زيربنا، در ظرفيت نظارت منظور ميدرصد متراژ زيربنا، در ظرفيت نظارت منظور مي    ۶۰۶۰۶۰۶۰    ----۱۰۱۰۱۰۱۰تبصره تبصره تبصره تبصره 

تشخيص سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، صرفاً ظرفيت طراحي و تشخيص سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، صرفاً ظرفيت طراحي و تشخيص سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، صرفاً ظرفيت طراحي و تشخيص سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، صرفاً ظرفيت طراحي و     هاي خاص، مانند سردخانه و بههاي خاص، مانند سردخانه و بههاي خاص، مانند سردخانه و بههاي خاص، مانند سردخانه و بههاي احداثي با كاربريهاي احداثي با كاربريهاي احداثي با كاربريهاي احداثي با كاربريبه جز سولهبه جز سولهبه جز سولهبه جز سوله    ----۱۱۱۱۱۱۱۱تبصره تبصره تبصره تبصره 

 نظارت سازه ثبت گردد. (نيازي به ثبت ظرفيت طراحي و نظارت تأسيسات برق و مكانيك ندارد.)نظارت سازه ثبت گردد. (نيازي به ثبت ظرفيت طراحي و نظارت تأسيسات برق و مكانيك ندارد.)نظارت سازه ثبت گردد. (نيازي به ثبت ظرفيت طراحي و نظارت تأسيسات برق و مكانيك ندارد.)نظارت سازه ثبت گردد. (نيازي به ثبت ظرفيت طراحي و نظارت تأسيسات برق و مكانيك ندارد.)


