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تِ استٌاز ًظام فٌی ٍ اجزايی يىپارچِ وشَر(هصَتِ ّيات ٍسيزاى تِ شوارُ /25254ت ّ 57697ـ هَرخ

 ،)1400/03/08هازُ ( )23لاًَى تزًاهِ ٍ تَزجِ ٍ آيييًاهِ استاًسارزّای اجزايی طزحّای ػوزاًی ،تِ پيَست
«شاذصّای تؼسيل زٍرُّای سِ هاِّ سوم و چهارم سال  »1400اس ًَع گزٍُ اٍل (السماالجزا) وِ تِ تصَية
شَرایػالی فٌی رسيسُ است ،زر يه پيَست ٍ  41صفحِ اتالؽ هیشَز ،تا تزای پيواىّای هشوَل تؼسيل
آحازتْا -حسة هَرز -تا رػايت ًىات سيز تِ هَرز اجزا گذاشتِ شَز:
1ـ شاذصّای هٌسرج زر پيَست ( )3هَرز استفازُ تزای هحاسثِ تؼسيل پيواىّايی وِ:
1ـ1ـ تزاساس فْزستّای پايِ سال  ٍ 1382پس اس آى هٌؼمس شسُ يا هیشًَس.
1ـ2ـ تزاساس فْزستّای پايِ سال  1381تا شاذص هثٌای زٍرُ سِ هاِّ تسلين پيشٌْاز پيواًىار ،زر سال
 1382هٌؼمس شسُاًس.
1ـ3ـ تزاساس فْزستّای ؿيزپايِ ٍ شاذص هثٌای سِ هاِّ اٍل سال  ٍ 1382پس اس آى هٌؼمس شسُ يا
هیشًَس.
2ـ زر شاذصّای پيَست ( )3تـييزات زستوشز ًيزٍی اًساًی ،وزايِ هاشييآالتّ ،شيٌِ حول ٍ ًمـل ٍ ًـزخ
توام هصالح زر زٍرُّای هزتَط هٌظَر شسُ است ٍ ّيچگًَِ تفاٍت تْای هصالح (تِ جش ليز زر وارّای آسـفالتی

فْزستّای تْای ٍاحس پايِ راُ ،راُآّي ٍ تاًس فزٍزگاُ ٍ راّساری) تِ آًْا تؼلك ًویگيزز.
3ـ اس تاريد  1397/01/01زر شاذصّای تؼسيل وارّای آسفالتی زر فْزستّای تْای ٍاحس پايِ رشتِّای راُ،
راُآّي ٍ تاًس فزٍزگاُ ٍ راّساری ،تـييزات تْای ليز لحاظ ًویشَز ٍ تفاٍت تْای ليز تِ طَر جساگاًِ اػوال
هیگزززً .حَُ هحاسثِ تؼسيل ٍ هاتِالتفاٍت تْای ليز ٍ وسز تْای ليزّای تحَيلی هطاتك هٌسرجات « ًحَُ
هحاسثِ هاتِالتفاٍت ليز زر وارّای آسفالتی رشتِّای راُ ،راُآّي ٍ تاًس فزٍزگاُ ٍ راّساری» ،پيَست ايي
ترشٌاهِ هیتاشس.
ُ

ّوچٌيي ّشيٌِ توام شسُ ليزّای تحَيلی تِ پيواًىار تزاساس لَاًيي تَزجِ سٌَاتی طثك ًزخّای اػالهی ايي
ترشٌاهِ تِ حساب تسّىاری پيواًىار هٌظَر هیشَز.
4ـ تا تَجِ تِ هطالة هٌسرج زر تٌس ( )7ترشٌاهِ شوارُ  100/99406هَرخ  ،1388/10/19شاذصّای هٌسرج زر
پيَست ( )2تزای زٍرُّای سِ هاِّ سال  ٍ 1388پس اس آى ،اتالؽ ًرَاّس شس .چٌاًچِ تزذی اس زستگاُّای
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اجزايی پيواىّايی را زر زست اجزا زارًس وِ تز طثك هفاز پيواى تايس اس شاذصّای تؼسيل پيَست ()2
استفازُ وٌٌس ،السم است زر ّز هَرز اطالػات واهل لزارزازی ٍ زاليل تَجيْی هتمي پاياى ًيافتي وار را
ّوزاُ تا تزًاهِ سهاًی ٍ تاريد ذاتوِ وار تِ زتيزذاًِ شَرایػالی فٌی ارسال زارًس ،تا چٌاًچِ پززاذت تؼسيل
تِ اييگًَِ پيواىّا هَرز تصَية شَرایػالی فٌی لزار گيزز ،شاذصّای هزتَط زر پيَست ( )2تزای وار
هزتَط اتالؽ شَز.
5ـ تزای تؼسيل ّشيٌِ تجْيش ٍ تزچيسى وارگاُ زر پيواىّای هٌؼمسُ ٍ ّوچٌيي پيواىّايی وِ پس اس تـاريد
ايي ترشٌاهِ هٌؼمس ذَاّس شس ،هياًگيي شاذص رشتِای فْزسـتتْـای ٍاحـس پايـِ هٌمـن تـِ پيوـاى ٍ
فْزستتْای ٍاحس پايِ اتٌيِ ،هالن ػول ذَاّس تَز .زر پيواىّايی وِ تيش اس يه فْزست پايِ هثٌای تْيـِ
تزآٍرز تاشس ،شاذص رشتِ ای فْزستی وِ تاالتزيي تزآٍرز را زارا است ،هَرز استفازُ زر راتطِ تـاال ذَاّـس
تَز.
 6ـ تؼسيل هثلؾ واروزز رزيفّای پايِای وِ ٍاحس اًساسُگيزی آىّا "هتزهىؼـة ويلـَهتز" تاشـس ٍ تْـای
حول آىّا زر فصل ّايی ؿيز اس فصل حول هٌظَر شسُ تاشس ،تزای واروززّـای اس  1399/01/01تـِ تؼـس ،تـا
شاذصّای تؼسيل فصل حول ّواى رشتِ هحاسثِ هیشَز .تِ ايي هٌظَر ،هثلؾ ّز فصـل تـِ ترـش حوـل
رزيفّای تا ٍاحس هتزهىؼة ويلَهتز ٍ سايز رزيفّا ،تفىيه هیشَز .تؼـسيل هثلـؾ وـاروزز ترـش حوـل
تزاساس شاذص ّای تؼسيل فصل حول (تا لحاظ شاذص زٍرُ هثٌا ٍ زٍرُ اًجام وار هزتَط تِ فصـل حوـل) ٍ

تؼسيل هثلؾ واروزز ترش هزتَط تِ سايز رزيفّا ،تا شاذص ّواى فصل هحاسثِ هیشَز.
 7ـ تزای رشتِ ًگْساری ،تؼويز رٍساسی ٍ اتٌيِ ذطَط راُآّي ،رشتِ ًگْساری ٍ تؼويـزات شـثىِ اًتمـال ٍ
فَق تَسيغ ًيزٍی تزق ،رشتِ تْزُتززاری ٍ ًگْساری تاسيسات آب شزب ،رشـتِ تْـزُتـززاری ٍ ًگْساشـت
تجْيشات تزلی ،وٌتزلی ٍ اتشار زليك تاسيسات آب ٍ فاضـالب ٍ رشـتِ تْـزُتـززاری ٍ ًگْـساری اس شـثىِ
جوغآٍری ٍ اًتمال فاضالب ،زر هحاسثِ ضزية تؼسيل هٌسرج زر تٌـس ( )11-1ترشـٌاهِ شـوارُ 101/173073
هَرخ  1382/9/15تا ػٌَاى "زستَرالؼول ًحَُ تؼسيل آحازتْای پيواىّا" ،تِ جـای ضـزية  ،0/95ضـزية 1
هٌظَر هیشَز.
-8تا اػالم شاذصّای لطؼی رشتِای ٍ فصلی زٍرُّای سِ هاِّ زٍم تا چْارم سال  1400تزای رشتِ
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تجْيشات آب ٍ فاضالب ،واروزز زٍرُّای ياز شسُ ٍ زٍرُّای تؼس تا شاذص هَلت تؼسيل هیشًَس .هثلؾّای
تؼسيل آحازتْا وِ تا استفازُ اس جسٍل پيَست هزتَط هحاسثِ هیشًَس تِ صَرت ػلیالحساب تَزُ ٍ پس اس
اػالم شاذصّای لطؼی ٍ هحاسثِ تؼسيل طثك زستَرالؼول هزتَط ،هاتِالتفاٍت آى حسة هَرز ،تِ حساب
تستاًىاری يا تسّىاری پيواًىار هٌظَر هیشَز.
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ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ١از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های قطع رﺷته ای فهرست های بهای ﭘایه
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

ردیف

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

١

ابنیه

٣٩٣۶٫٣ ٣٩۵٩٫٩ ٣٩۶٨٫٨ ٣۵٣٨٫٣ ٢٩٧٧٫۶

٢

تاسیسات م انی

۴٢۶٠٫٣ ۴١٩۵٫٨ ۴١٠٢٫۴ ٣٨٧٠٫٨ ٣٣٣٧٫۵

٣

تاسیسات برق

۴٧١٠٫۴ ۴۵٩٨٫٠ ۴٢٩٨٫٩ ۴١٩٠٫٧ ٣٧٧٢٫١

۴

مرمت بناهای تاریخ

٣٣٨١٫٧ ٣٣٣١٫٧ ٣٢۵٠٫٩ ٣٠۵٨٫٢ ٢٣٧٨٫١

۵

راه ،راهآهن و باند فرودگاه

٣٩٢٩٫٧ ٣٨٢٧٫١ ٣٨١١٫٨ ٣۴۶۴٫١ ٢٧۴٩٫٧

۶

راهداری

٣٩۴۴٫٢ ٣٩٠۵٫٩ ٣٨٩٣٫٢ ٣۶۵١٫۴ ٢٨۶٠٫٠

٧

نگهداری ،تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهآهن

٢٩٣١٫٢ ٢٩١٧٫۵ ٢٩٠١٫٣ ٢٧۶۶٫۵ ٢٢۵٨٫١

٨

خطوط انتقال آب

۴٠٧٧٫٣ ٣٩٨١٫۴ ٣٩٣۴٫۶ ٣۶١٨٫١ ٢٨٣۶٫۶

٩

شب ه توزیع آب

٣٨٩٠٫٨ ٣٨٣١٫٢ ٣٧٨١٫٩ ٣۵١٠٫۶ ٢٧۶۵٫۴

١٠

چاه

۴٣۴۵٫٣ ۴٢۴٨٫٠ ۴٢٢٠٫١ ٣٨٩۴٫٣ ٣٠۶۶٫١

١١

آبیاری و زه ش

۴۵٢۵٫١ ۴۴٠٨٫١ ۴٣٧٨٫٨ ٣٩٩٢٫٣ ٣١۴۵٫١

١٢

سدسازی

۴١٨٠٫۴ ۴٠۵٢٫٩ ۴٠٣۵٫٨ ٣۶۴۵٫٧ ٢٨٧٧٫٨

١٣

آبیاری تحت فشار

٣٨٧۴٫٠ ٣٨١۶٫٠ ٣٨٠٢٫٧ ٣۵٩۶٫٢ ٢٧۵۵٫٢

١۴

شب ه جم آوری و انتقال فاضﻼب

۴٣٨٩٫٩ ۴٢٧٨٫١ ۴٢٢٧٫٣ ٣٩٢۶٫۶ ٣٠٧۴٫٣

١۵

انتقال و توزیع آب روستایی

٣۶٠٩٫٢ ٣۴٩٣٫۵ ٣٢٧١٫۶ ٣٠٩۴٫٠ ٢۶٧٧٫۴

١۶

ساخت و ترمیم قنات

٣۴٨۴٫٢ ٣۴٨٣٫٧ ٣۵١٩٫٧ ٣١۵۴٫٩ ٢۶٠٢٫٧

١٧

آبخیزداری و منابع طبیع

٢۴۶٨٫١

١٨

خطوط زمین انتقال و فوق توزیع نیروی برق

۴٢٨١٫٠ ۴١٠٢٫٧ ٣٧١۵٫٩ ٣۵٨٣٫۵ ٣۴٢٧٫٨

١٩

خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق

٣٠٠٠٫٩

٣٨۶٨٫١ ٣۶٩٩٫٩ ٣۵١٨٫۴ ٣٢۵١٫١

٢٠

پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق

٣٧۴٨٫٣ ٣٧٠٣٫٢ ٣۴٩۵٫٧ ٣٣۴٣٫٩ ٣٠۵١٫٠

٢١

نگهداری و تعمیرات شب ه انتقال و فوق توزیع نیروی برق

١٩۴٠٫١

٣۴۴۵٫٣ ٣٣٩٨٫۴ ٣۴٠١٫١ ٣١٩٠٫١

٢۴٩٣٫٧ ٢۴٨٠٫۵ ٢۴۶٩٫٨ ٢۴۵٠٫٧

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/190009ﻣﻮرخ 1401/04/22
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١۴٠٠

ردﯾﻒ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩٩

ﺷﺮح

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

٢٢

ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق

٢٩٠٨٫۵ ٢٨۴٠٫٠ ٢۶۴٨٫۴ ٢۵۴۴٫٢ ٢٣٢۵٫۴

٢٣

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آب ﺷﺮب

٣٣۵٣٫۴ ٣٢۶٨٫۵ ٣١٩٠٫٨ ٢٩٩۵٫۴ ٢٣۵٩٫٩

٢۴

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗ  ،ﮐﻨﺘﺮﻟ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ

٣۵٧۵٫٨ ٣۵٠٠٫٣ ٣۴٣۵٫٣ ٣٢۶٣٫٣ ٢۵٠٠٫٠

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ:
 .١ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ١٣٨٢و ﭘﺲ از آن
 .٢ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ١٣٨١ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ١٣٨٢
 .٣ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ١٣٨٢و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

:
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ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٣از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه ابنﯿه
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

عملیات تخریب و برچیدن

٣۵۵٠٫۵ ٣۵۴۵٫١ ٣۵۴٣٫۶ ٣۴٣٢٫٣ ٢۵٨۴٫٣

دوم

عملیات خاک با دست

٣۴١۴٫٧ ٣٣٧٣٫۵ ٣٣٣٩٫٩ ٣١٩٢٫۴ ٢۴٣٢٫۶

سوم

عملیات خاک با ماشین

۵٢۵٧٫٠ ۵٠٧٨٫١ ۵٠٢٨٫٠ ۴۶٣٣٫٩ ٣۵٩١٫٧

چهارم

عملیات بنایی با سنـ

٣۴۶٩٫٣ ٣٣۶٢٫٧ ٣٢۵۶٫١ ٢٩٧۵٫١ ٢٣٢٧٫٨

پنﺠم

قالـب بندی غیرفوﻻدی

٢٨٠۴٫٢ ٢٧٧٢٫۵ ٢۵٨١٫١ ٢٣٠۴٫۶ ١٨١٨٫۴

ششم

قالـب بندی فوﻻدی

٣۴٢۶٫۵ ٣۵٢۴٫١ ٣۵۶٠٫۶ ٣٢١٠٫۶ ٢٨۴٢٫۶

هﻔتم

کارهای فوﻻدی با میل رد

۴۵٨٣٫٠ ۴۶٧٠٫٠ ۴٨١٧٫١ ۴١۴١٫٨ ٣٧۵٠٫٢

هشتم

بتن درجا

٢١١١٫١

نهم

کارهای فوﻻدی سنگین

۵٢٧٢٫٧ ۵۴۶۶٫٠ ۵۵٢١٫۴ ۴٩۴١٫۶ ۴١۵٧٫۵

دهم

سقـف تیرچه و بلوک

٢٩٣۵٫٧ ٢٨۶٧٫٩ ٢٨۶٨٫۵ ٢۵٢۶٫٢ ١٩۶٧٫٩

یازدهم

آجرکاری و شﻔته ریزی

٣۶۵۵٫٨ ٣۵۴٩٫٩ ٣۴٣۴٫۵ ٣١٧٧٫۴ ٢۵٢٢٫٨

دوازدهم

بتن پیش ساخته و بلوک چین

٣٣۴۶٫٩ ٣٢۶۵٫٧ ٣١١٩٫٣ ٢٨٩۶٫٧ ٢٢۴٠٫٢

سیزدهم

عایق کاری رطوبت

٣۶١۴٫١ ٣٣٣٨٫۴ ٢٩٩۴٫٨ ٢٨٣۵٫٩ ٢۵١۶٫٣

چهاردهم

عایق کاری حرارت و پوششهای مقاوم در برابر آتش

٢١٩٩٫١ ٢١۶٠٫٢ ٢٠٠١٫٧ ١٨٩٧٫٧ ١۵٢١٫٣

پانزدهم

کارهای آزبسـت سیمان

٣۵٠٫٠

شانزدهم

کارهای فوﻻدی سبـ

۴٢۶٢٫٧ ۴٣۵٨٫٣ ۴٣۴٣٫۶ ٣٩٣٧٫١ ٣۴۵٠٫۵

هﻔدهم

کارهای آلومینیوم

٢٣٩٨٫٧ ٢٣٧۵٫۵ ٢٢٣٨٫١ ١٩٨٧٫٧ ١٧٢۴٫۶

هﺠدهم

اندودکاری و بندکش

٢٨٣٠٫١ ٢٧٩٧٫٨ ٢٧٩۶٫٠ ٢۵٩٣٫۵ ١٩٨٧٫۴

نوزدهم

کارهای چوبی

٢۴٩١٫۵ ٢۴٧١٫٠ ٢۴٩٠٫٧ ٢٣٠۵٫١ ١٨٣۴٫۶

بیستم

کاش کاری با کاش های سرامی

بیست و ی م

فرش موزایی

بیست و دوم

کارهای سنگ با سنـ

بیست و سوم

٣۵۴٫٠ ٣۵٣٫٠ ٣۵٢٫٠ ٣۵١٫٠

١٣١۴٫٣

و کﻔپوش بتن

کارهای پﻼستی

٣٢١٧٫۴ ٣١٢١٫٧ ٣١٩٩٫۶ ٢٧١٣٫۵

١٩۵٩٫٨ ١٩٠۵٫٩ ١٨٨١٫٨ ١٧٠١٫٢

٢٨۴٢٫١ ٢٧٧۴٫٩ ٢٧٣۴٫۴ ٢۵٢۵٫٨ ١٩۴٣٫١

پﻼک

١۶٠٠٫٨

و پلیمری

٢٣٠۵٫۵ ٢٢۶٢٫۵ ٢١۴٨٫۴ ٢٠١۶٫۵

٣٠۵٧٫٨ ٣٠٧٣٫٨ ٢٩٧۶٫۴ ٢٧١٧٫٧ ٢٣٢٩٫٣

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی
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ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٤از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه ابنﯿه
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

١١٠٩٫٨

بیست و چهارم شیشه و نصـب آن

اول

دوم

سوم

چهارم

١۶۴۵٫٧ ١۶١١٫۵ ١۵٨٣٫٠ ١۴٧٢٫١

بیست و پنﺠم

رنـ

آمیزی

٢٧٢٧٫٩ ٢۶٧۴٫۶ ٢۶١٠٫۵ ٢۴٣٣٫۴ ١٨٩٧٫٩

بیست و ششم

زیراساس و اساس

۴١٩٨٫٢ ۴٠۵٨٫١ ٣٧٩٣٫٨ ٣۴٩٠٫١ ٢٧٧٧٫٩

بیست و هﻔتم

آسﻔالـت

۴۵٩٧٫۴ ۴۴۵٨٫۶ ۴١٠۶٫١ ٣٧۴٢٫۴ ٣١۴٩٫١

بیست و هشتم حمل ونقل
بیست و نهم

٣١١٠٫۶

کارهای دستمزدی

۴۶۶٣٫٧ ۴۴۵٩٫٧ ۴٣٢١٫١ ٣٩٠٩٫٧

٣٢۵١٫٧ ٣٢٣۵٫٣ ٣٢٢٨٫٢ ٣٠٨٢٫٧ ٢٣۴٧٫٨
٣٩٣۶٫٣ ٣٩۵٩٫٩ ٣٩۶٨٫٨ ٣۵٣٨٫٣ ٢٩٧٧٫۶

شاخص رشته ابنیه

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:
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ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٥از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه تاسﯿسات م انﯿ
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

لوله های فوﻻدی

۴٣٢١٫٩ ۴۴٢۴٫١ ۴۵٣۵٫٠ ۴٣٠۶٫٣ ٣٧۵٧٫٠

دوم

لوله های چدن

٣٨٧۵٫٣ ٣۶۴١٫٩ ٣١٧١٫٣ ٢٩٢٩٫٩ ٢۶۶۵٫٣

سوم

لوله های پی  ٠وی  ٠س

۴٣٧١٫٢ ۴٢١٢٫٧ ٣٩٧٧٫۴ ٣۶٩١٫١ ٣٣٣۶٫٠

چهارم

لولههای پل اتیلن

١۵۵٣٫٣ ١۵۴۶٫۴ ١۴۴٠٫٠ ١۴٠٩٫٩ ١٢۶٣٫٧

پنﺠم

لوله های آزبسـت سیمان

ششم

لوله های مس

۶٨٠٩٫٨ ۶۵٢١٫۴ ۶٢٠٠٫٠ ۶٠٧٣٫٩ ۵۵۵٩٫٢

هﻔتم

شیرها

۵٠۶۶٫۴ ۴۵۴٠٫٣ ۴۵١٢٫٠ ۴٣٨۴٫۴ ٣۶۶۶٫١

هشتم

مﻔصل انبساط

٨١٢١٫١ ٧١۶٨٫۴ ۶٩٠٧٫٠ ۶٨٨۴٫١ ۵۵٨٣٫١

لرزه گیر

٧٠٩٧٫۶ ۶۵٢٩٫۴ ۶٣٨۶٫۵ ۶٣۵١٫۴ ۴٧٨٨٫۵

یازدهم

صاف

۵٩۵۵٫٢ ۵٣۶٠٫۵ ۵٢۴٧٫۵ ۵١٣٧٫٩ ۴۵۵۵٫٣

دوازدهم

دی های حرارت آب رم

۴٧٣۶٫٩ ۴۵٠٣٫١ ۴٢٨٧٫٨ ۴٢٣۶٫٣ ٣۴٢٧٫٢

نهم

۴١٧٫٠

بخار

۴١٨٫٠

۴١٩٫٠

۴٢٠٫٠

۴٢١٫٠

سیزدهم

دی

چهاردهم

مشعل

١٧۴٣٫١ ١۵٨۶٫٠ ١۵٩٨٫٧ ١۵٨٩٫٩ ١۵٢٧٫۶

پانزدهم

دستگاههای کنترل و اندازه گیری

٢٨٢۴٫٣ ٢٧٩٨٫٣ ٢٧٧٢٫٧ ٢٧١۵٫۴ ٢۶٣۴٫٨

شانزدهم

آب رم کن )نﻔت و گازی(

٢۵٧٩٫٩ ٢۴٩١٫٠ ٢٣۶۶٫٢ ٢٢۵٨٫٧ ١٩٣۴٫٢

هﻔدهم

رادیاتور

۴٧٣٠٫٢ ۴۵۶٧٫٣ ۴۵۴٠٫٣ ٣٩٣١٫٧ ٣۴٠١٫٧

هﺠدهم

آب سردکن

٢٠٩٠٫١ ٢٠٨٧٫۴ ١٩٨٨٫١ ١٧٨۴٫۵ ١۵٨٢٫۴

نوزدهم

کانال هوا ،دریچه هوا و دودکش

۴٠۶٢٫٣ ۴١٠١٫٨ ۴٠۵١٫٨ ٣٧٧٧٫۶ ٣٢٢٩٫۶

بیستم

هواکش

١٨٨٢٫٧ ١٨٢٨٫٨ ١٩٢٠٫٩ ١٨٨٨٫۵ ١۶٣٩٫٣

بیست و ی م

فن کویل و یونیت هیتر

٣۵۵۴٫٨ ٣۵۵٢٫٢ ٣٢٣٧٫٣ ٢٩۶٠٫١ ٢٧٨٣٫۵

بیست و دوم

کولرآبی

١٨۵٠٫٢ ١٨٣٠٫۵ ١٨٢٠٫١ ١٨٠۵٫١ ١۵۵٩٫۴

بیست و سوم

کولرگازی

۴٣١٢٫١ ۴٢۶٢٫٠ ۴٢١۶٫٨ ۴١۵٨٫٧ ٣٧٧۶٫٠

٨١٢٠٫٣ ٨١١١٫۶ ٨٠٧۵٫۵ ٨٠۴١٫٨ ۶٣٧٩٫۵

بیست و چهارم ال تروپمـپ

٣٣٣۶٫١ ٣٢٢١٫۶ ٣١٧١٫٣ ٣٠۵٧٫٢ ٢۴٣٣٫۴

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی
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ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٦از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه تاسﯿسات م انﯿ
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

بیست و پنﺠم

عایق

١١۵٩٫٩

بیست و هﻔتم

دستگاه های مبرد

٣١١٢٫٣ ٣١٠٩٫٨ ٣٠١۶٫١ ٢٧٧۴٫٣ ٢۴٣٨٫٠

بیست و هشتم برجهای خنـ
بیست و نهم

س ام

کننده

١٧۵٨٫٨ ١٧٣٠٫٧ ١٧٣١٫۴ ١۶۵١٫٩

٢٩٩٢٫٧ ٢٩٨۶٫٧ ٢٨٣٧٫٣ ٢٨١٨٫٠ ٢٣٣٠٫٠

لوازم بهداشت و شیرآﻻت بهداشت

٣١٨٧٫٢ ٣١٠١٫۴ ٣٠۵٧٫۶ ٢٨۵۵٫٨ ٢٢٨۶٫٢

وسایل آتـش نشان

۵۴٧٣٫٠ ۵۴۴٣٫٠ ۵٣١۶٫٧ ۴٩٨۴٫۴ ۴٩٢۵٫٨
١۴٧١٫۴ ١۴۴٩٫٣ ١٣٣٩٫٧ ١٣٢١٫٣

س وی م

لوازم آشپزخانه

١١١۵٫٠

س و دوم

سخت گیر

٣٢۶٣٫٩ ٣١٨٠٫٩ ٣٠٣٢٫٩ ٢٨۴٩٫٧ ٢۴٧٢٫٨

س و سوم

منابع ومبدلها

۶٠٠۵٫٩

٧۵٨۵٫٩ ٧۶۶٧٫١ ٧۴٣٣٫١ ٧٠٢٠٫١

س و چهارم

بستها و تکیهگاهها

٢٠٩٠٫٠

٢٧٧۴٫٨ ٢٧۶٠٫۴ ٢۶۴۴٫٩ ٢۵٠١٫٩

س و پنﺠم

کارهای دستمزدی

٣٢٩۶٫٣ ٣٢٧٩٫۶ ٣٢٧٢٫۵ ٣١٢۴٫٩ ٢٣٨٠٫٠

شاخص رشته تاسیسات م انی

۴٢۶٠٫٣ ۴١٩۵٫٨ ۴١٠٢٫۴ ٣٨٧٠٫٨ ٣٣٣٧٫۵

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی
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ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٧از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه تاسﯿسات برق
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

چراغ های فلورسنـت

٢۶٠٧٫٩ ٢۵٢۶٫٨ ٢۵٠۵٫٠ ٢٣٩٢٫٧ ٢١٠٨٫٩

دوم

چراغ ها با ﻻمپهای کم مصرف

٣٢٣٢٫١ ٣١۵٣٫۴ ٣١٣٢٫٩ ٢٩٩۵٫۴ ٢۵۶۶٫٠

سوم

چراغهای صنعت

٢٩٧٧٫۴ ٢٨٢٨٫٧ ٢٨٢۶٫۵ ٢٧٠٢٫٧ ٢٣٣۵٫٢

چهارم

چراغهای فضای آزاد

٢۶٣۵٫٢ ٢۵٠٢٫٢ ٢۴٩۶٫٣ ٢٣٧٣٫٨ ٢٠۵٠٫٨

پنﺠم

چراغهای مخصوص

٣٢١٩٫۶ ٣١۴٣٫٧ ٢٩٧۶٫٨ ٢٨۶۶٫٣ ٢۵١٣٫٣

ششم

سیمها

۵٧١۴٫١ ۵۴٨۵٫٩ ۴٩۵۶٫٨ ۴٩۴۶٫٩ ۴۵٢۶٫٢

هﻔتم

کابلهای فشارضعیف

٨۵٠۵٫۴ ٧٨٩٨٫٩ ٧٢٢٧٫٠ ٧٢١۶٫٠ ۶٨۴١٫٠

هشتم

کابلشوها

۴۴٨۵٫١ ۴۴١٣٫٩ ۴١۵۵٫۶ ۴٠٢۵٫١ ٣٣٨۵٫٨

نهم

کابلهای فشار متوسط

۴٨٣۵٫۶ ۴٧٢۴٫۵ ۴٣۶٣٫٢ ۴١۶٠٫١ ٣٨٧٢٫۴

دهم

سرکابلهاو مﻔصلها

٢٠٩٧٫٧ ٢٠۶٣٫۴ ١٩٢٧٫۵ ١٨٧۵٫٧ ١۵٩۶٫٧

یازدهم

کلیدپریز

٣۵٠۶٫٢ ٣۴٨٨٫٠ ٣٣٣۶٫٠ ٣٢٣۶٫٩ ٢٧۴١٫٢

دوازدهم

لوله های فوﻻدی

٣٣٢٢٫۴ ٣٣٩٩٫٨ ٣٢٩۴٫٧ ٣٢٠٨٫٣ ٢۶۶٢٫۶

سیزدهم

لوله های پی ٠وی ٠س

٣۵٧٩٫٨ ٣۵٢٣٫۵ ٣۴٣٧٫۴ ٣٢٨٧٫٢ ٢۶٧٢٫۴

چهاردهم

وسایل فشار ضعیف تابلویی

۵٧٠١٫٩ ۵۴٠٧٫٩ ۵٢٧۴٫۵ ۴٨٧١٫٣ ۴٣۵۶٫۴

پانزدهم

وسایل اندازهگیری

۴١٧۵٫۶ ۴١۶٧٫۵ ٣٩٣١٫۶ ٣٨٣٧٫۶ ٣۵٨٩٫٩

شانزدهم

تابلوهای فشار متوسط

٣٠۶٩٫۵ ٣٠۴١٫۶ ٣٢٩٧٫۶ ٣٠٠٨٫۵ ٢۶٣١٫٨

هﻔدهم

مولدهای برق

۴٠٩١٫٢ ۴١۵۵٫۶ ٣۶٨٧٫٣ ٣۶٨١٫٧ ٣٣٧٠٫٠

هﺠدهم

خازنهای صنعت و منابع تغذیه جریان مستقیم

٢۵٨۵٫۴ ٢۶٣۵٫۴ ٢۴۴٩٫١ ٢٣۴۴٫٨ ٢١٩۴٫٣

نوزدهم

ترانسﻔورماتورهای فشار قوی

۴٧٠٩٫٨ ۴٧٧۶٫٧ ٣٨٧۵٫٢ ٣٧٢٩٫۵ ٣۵٣۵٫٧

بیستم

وسایل شب ه

٨٨۴٧٫۴ ٨۵١٣٫٩ ٧٩٧۴٫۶ ٧٨١٧٫٨ ٧١٢٧٫۵

بیست و ی م

کابلهای تلﻔن

۴٢١۴٫۴ ۴٠٣۵٫١ ٣٧١٧٫١ ٣٧٠١٫٠ ٣۴٣٩٫٣

بیست و دوم

وسایل ارتباط

١٧٣٨٫٣ ١٧٩٢٫٢ ١٧٣١٫٧ ١۶٨٢٫٣ ١۴٠٧٫١

بیست و سوم

سیستم احضار و در بازکن

٣٠٩٢٫۵ ٢٩۴٣٫۵ ٢۶٠۴٫٧ ٢۵۴۴٫٠ ٢٣٩۴٫۴

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/190009ﻣﻮرخ 1401/04/22
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١۴٠٠

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩٩

٢٠۴۴٫٨
۶١٢٣٫۶
۴٢٧٣٫٩
٣١٢۴٫٩
٢١۶۵٫٣
٣٢٩٣٫۶
٣۵۶٠٫٠
٣٧٠٠٫٠
۴١٠٠٫٠
٣۴٨٠٫٠
٣۵٠٠٫٠
٢٣٨٠٫٠
٣٧٧٢٫١

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎدر ﺳﺎﻋـﺖ
ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ وﺳﺎﯾﻞ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒ ﻪﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧ
ﺳ و ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ
ﺳ و ﭘﻨﺠﻢ
ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﺳ و ﺷﺸﻢ ﺳﺎزهﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﺳ و ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺎرژ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﺳ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ
ﺳ و ﻧﻬﻢ
ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗ

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

٢٣٣٢٫٠
۶٣١٨٫۵
۴۴٨٠٫٠
٣٣۵۵٫۴
٢۶٧٣٫٨
٣۵١۶٫٧
۴٣۴٣٫٢
٣٧٧۴٫٠
۴٧۵۶٫٠
۴٢۴۵٫۶
۴٠٢۵٫٠
٣١٢۴٫٩
۴١٩٠٫٧

٢۴١٩٫۶
۶۴۴٣٫۶
۴۵٧٨٫۴
٣۴٣٣٫۴
٢٧۴٣٫۵
٣۶٣٣٫٠
۴٣۴٣٫٢
٣٨١١٫٠
۵٠٠٢٫٠
۴٢۴۵٫۶
۴٢٧٠٫٠
٣٢٧٢٫۵
۴٢٩٨٫٩

٢۵٠۶٫۶
۶٨۶٩٫٧
۴٧٣٨٫٨
٣۵٣١٫۵
٢٨٢١٫٢
٣٧٣٢٫٨
۴٣٧٨٫٨
٣٨٨۵٫٠
۴٧٩٧٫٠
۴٣۵٠٫٠
۴۴۴۵٫٠
٣٢٧٩٫۶
۴۵٩٨٫٠

٢۵٣٣٫۶
۶۵۶۶٫۴
۴٧۴٠٫٠
٣٨۶٢٫٣
٢٧٠۶٫٣
٣٩۴٢٫٨
۵٣۴٠٫٠
٣٨٨۵٫٠
۴٧١۵٫٠
۴١٧۶٫٠
۴٢٣۵٫٠
٣٢٩۶٫٣
۴٧١٠٫۴

ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﺮاي ﻓﺼﻞﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد و دوم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎل  1399ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ﻓﺼﻞﻫﺎي ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣ  .ﺑﺎﺷﺪ:

 .١ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ١٣٨٢و ﭘﺲ از آن
 .٢ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ١٣٨١ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ١٣٨٢
 .٣ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ١٣٨٢و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ
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ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٩از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه مرمت بناهای تاریخ
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

آواربرداری و پاکسازی

٢٩٣٣٫٢ ٢٩٢٨٫٩ ٢٩٢٧٫٢ ٢٨٣٧٫١ ٢١٣۴٫٨

دوم

حﻔاﻇت اضطراری

٣٩١٢٫۴ ٣٨٨٩٫٣ ٣٨٧٨٫٩ ٣٢٢٠٫١ ٢۵۶۵٫۵

سوم

عملیات خاک با دست

٢٩٣٣٫۵ ٢٩٣١٫۴ ٢٩٢٧٫٠ ٢٨٣۵٫٠ ٢١٣۵٫٠

چهارم

عملیات مرمت با خشت

٣٧١١٫۶ ٣۶٠٧٫۶ ٣۴۵٩٫٩ ٣٢١٣٫٠ ٢۵٣٧٫٠

پنﺠم

عملیات مرمت با آجر

٣١٨۴٫٣ ٣١٣۴٫٨ ٣٠۵۶٫٩ ٢٩١٢٫٢ ٢٢۵٢٫٠

ششم

عملیات مرمت با سنگ

٣۴٣٣٫٨ ٣٣۴۴٫٢ ٣١٩۴٫٨ ٢٩٧٠٫٠ ٢٢٩٨٫۴

هﻔتم

عملیات مرمت با چوب

٣٨١۴٫٧ ٣٧٨٨٫٢ ٣۶٧٣٫٠ ٣٣٨۶٫٨ ٢۶۵٢٫٨

هشتم

کف فرش

٣٢٩٧٫۴ ٣٢۴۶٫٢ ٣١۵٣٫۵ ٢٩٩۶٫٠ ٢٣٢٧٫٠

نهم

عایق کاری سنت

٣٧۵٢٫٩ ٣٧١٢٫١ ٣۶٧٨٫۴ ٣۴۵٣٫۴ ٢٧٢١٫۵

دهم

اندودکاری و بندکش

٣٢٣٠٫٠ ٣٢١١٫٣ ٣٢٠١٫٨ ٣٠٣٠٫۴ ٢٣۴۵٫٧

یازدهم

حمل و نقل

٣٠٠٠٫٢ ٢٩٨۵٫١ ٢٩٧٨٫٢ ٢٨٧٢٫٧ ٢١۶٧٫٨

دوازدهم

کارهای دستمزدی

٢۶٧١٫۶ ٢۶٧١٫۶ ٢۶٧٢٫١ ٢۵۵۶٫۴ ١٩۵١٫۵

سیزدهم

مرمت استحﻔاﻇ مبارزه با آفات

٣١۴١٫۶ ٣٠٧٧٫٨ ٣٠۶۴٫۶ ٢٨۶٨٫٨ ٢٢٠٠٫٠

شاخص رشته مرمت بناهای تاریخ

٣٣٨١٫٧ ٣٣٣١٫٧ ٣٢۵٠٫٩ ٣٠۵٨٫٢ ٢٣٧٨٫١

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  3ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/190009ﻣﻮرخ 1401/04/22
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ در ﮐﺎرﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ
رﺷﺘﻪﻫﺎي راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه و راﻫﺪاري

ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﻗﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ در ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ راه،

راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﯾﺎ راﻫﺪاري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻗﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ،در ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
1ـ ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ )اﻧﺪودﻫﺎي ﻧﻔﻮذي و ﺳﻄﺤﯽ ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﻔﺎﻟﺖﻫﺎي ﮔﺮم ،ﺳﺮد،
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺳﻄﺤﯽ( ،ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  100/7135ﻣﻮرخ  1388/01/31ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ" و ﻧﺮخﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ) ، (Aﻧﺮخﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﻧﺮخ ﻗﯿﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1و ﻧﺮخ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.

2ـ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ در زﻣﺎن ورود ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ) (Aﮐﻢﺗﺮ از ﺑﻬﺎي

ﻗﯿﺮ در دوره ﻣﺒﻨﺎ ) (Bﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮﯾﺐ  1/14راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪرج در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﺮحﻫﺎي

ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺿﺮﯾﺐ  ،1/14ﺿﺮﯾﺐ  1/22در راﺑﻄﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

3ـ در اﻧﻮاع ﻗﯿﺮﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴـﯿﻮﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  1ﺑـﺮاي آن ﻗﯿﻤـﺖ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ )ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺎه ﻣﺒﻨﺎي ﭘﯿﻤﺎن

 (Bﯾﺎ ﻗﯿﻤـﺖ اﻧﺘﻬـﺎﯾﯽ )ﻗﯿﻤـﺖ دوره ﮐـﺎرﮐﺮد  ( Aﯾـﺎ ﻫﯿﭽﮑـﺪام اﻋـﻼم ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ در ﻣﺎه

ﻓﺎﻗﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺲ از آن ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 100/7135

ﻣﻮرخ  1388/1/31ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 :ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ در ﻣﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﻗﯿﻤﺖ
 :آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﻗﯿﻤﺖ
 :ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ  60/70در ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮاي آن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
 :ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ  60/70در ﻣﺎه ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ
-ﺗﻮﺟﻪ :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ از ﺗﺎرﯾﺦ  1397/01/01ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻬﺎي اﻋﻼمﺷﺪه ﺑﺮاي ﻗﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ  60/70ﻣﻨﻈﻮر

ﺷﻮد.

ﯾﺎدآوري :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺖ  3ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  1382و ﭘﺲ از آن
 .2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  1381ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل 1382
 .3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  1382و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  3ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/190009ﻣﻮرخ 1401/04/22
4ـ در ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﯿﻤﺎن آﻧﻬﺎ ،ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  1386ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﯿﺮ ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ﺑﻮرس ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ را اراﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﯿﻤﺎن ) (Bدر ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  100/7135ﻣﻮرخ  1388/01/31ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺎي

ﻗﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻬﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  102/5453-54/4951ﻣﻮرخ
 1377/09/09در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
5ـ1ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ
از  1397/01/01وارد ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻗﯿﺮ ،ﻃﺒﻖ ﻧﺮخﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

ﺑﺪﻫﮑﺎري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ از ورود ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ،ﺿﺮورت دارد ﻗﯿﺮ وارد ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺎﯾﮑﺎر ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺷﺪه و در اوﻟﯿﻦ ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ،ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺑﺮﺳﺪ.

5ـ2ـ در ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎد ﺑﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﻗﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾﻞﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ
 ، 1397/01/01ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1در ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺎﮐﺘﻮر واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﺮ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﮑﺎري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) 1در زﻣﺎن اﺟﺮا(

ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ :

5ـ2ـ1ـ در ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از  1393/07/01ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻔﺎوت
ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  100/7135ﻣﻮرخ  ،1388/01/31ﻣﻘﺪار  Aﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 1در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

5ـ2ـ2ـ در ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  1393/07/01ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﻣﺼﺮف

ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﯿﺮ در زﻣﺎن اﺟﺮاي آﺳﻔﺎﻟﺖ )ﺗﻬﯿﻪ ،ﭘﺨﺶ و ﺗﺮاﮐﻢ( ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1و وزن ﻗﯿﺮ

ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﮑﺎري ﯾﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.

6ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ در ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راه،
راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﯾﺎ راﻫﺪاري )ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺪﯾﻞ( ،ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﺎدآوري :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺖ  3ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  1382و ﭘﺲ از آن
 .2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  1381ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل 1382
 .3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  1382و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل 1400
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  3ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/190009ﻣﻮرخ 1401/04/22
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1ـ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ
ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻣﻬﺮ 1400

آﺑﺎن 1400

آذر 1400

دي 1400

ﺑﻬﻤﻦ 1400

اﺳﻔﻨﺪ 1400

ﻗﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ

74،952

84،500

99،724

84،128

81،042

105،755

112،103

ﻗﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل

99،669

111،974

119،688

106،451

117،782

134،991

135،152

ﻗﯿﺮ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن زود ﺷﮑﻦ

66،600

76،500

89،857

72،907

75،957

87،500

88،438

ﻗﯿﺮ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن دﯾﺮ ﺷﮑﻦ

110،000

119،548

116،500

95،242

88،000

112،713

130،000

ﻗﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮﻓﯿﺴﯿﻨﮓ

115،347

148،177

156،515

146،996

149،652

162،714

163،646

ﻗﯿﺮ اﺳﻼريﺳﯿﻞ

77،696

104،791

113،827

104،212

103،972

118،467

121،302

ﻧﻮع

1400

واﺣﺪ  :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رﯾﺎل

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  – 2دوره ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻞ ﺑﺮاي

ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ

ﻗﯿﺮ

ﻗﺒﻞ از 1393/07/01

ﻫﺮ دوره

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )(1

اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد

از  1393/07/01ﺑﻪ ﺑﻌﺪ

از  1393/07/01ﺗﺎ
1396/12/29

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )(2

اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد

از  1393/07/01ﺑﻪ ﺑﻌﺪ

از  1397/01/01ﺑﻪ ﺑﻌﺪ

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )(2

اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد

4

راﻫﺪاري

ﻫﺮ زﻣﺎن

ﺗﺎ 1396/12/29

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد

5

راﻫﺪاري

ﻫﺮ زﻣﺎن

از 1397/01/01ﺑﻪ ﺑﻌﺪ

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد

ردﯾﻒ
1
2
3

آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ

رﺷﺘﻪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ

راه ،راه آﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ
ﻓﺮودﮔﺎه
راه ،راه آﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ
ﻓﺮودﮔﺎه
راه ،راه آﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ
ﻓﺮودﮔﺎه

دوره اﻧﺠﺎم ﮐﺎر

6ـ1ـ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑـﻪاﻟﺘﻔـﺎوت ﺑﻬـﺎي ﻗﯿـﺮ ،ﻣﻘـﺪار ) (Bدرﻓﺮﻣـﻮل ﺑﻨـﺪ ﯾـﮏ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره 100/7135

ﻣﻮرخ  1388/01/31ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ردﯾﻒ  1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  (B) : 2ﻣﻌﺎدل ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ در ﻣﺎه ﺳﻮم دوره ﻣﺒﻨﺎي ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ.
ردﯾﻔﻬﺎي  3و  5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره :2

 (B) -ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﺎنﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ آﺧـﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠـﺖ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤـﺖ ﻗﺒـﻞ از  ،1396/12/29ﻣﻌـﺎدل

ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  1396اﺳﺖ.

 ) (Bﺑﺮاي ﭘﯿﻤـﺎن ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ آﺧـﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠـﺖ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﻌـﺪ از  ،1397/01/01ﻣﻌـﺎدلﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ در ﻣﺎه ﺳﻮم دوره ﻣﺒﻨﺎي ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺖ.
ﯾﺎدآوري :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺖ  3ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  1382و ﭘﺲ از آن
 .2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  1381ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل 1382
 .3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  1382و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  3ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/190009ﻣﻮرخ 1401/04/22
 -2-6در ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺗﻔــﺎوت ﺑﻬــﺎي ﻗﯿﺮﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در ﺟــﺪول ﺷــﻤﺎره  1ﻧــﺎم آن ذﮐــﺮ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ ،ﺑــﺮاي
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ،ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

6ـ3ـ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺑﻼغ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻧﺮخ ﻗﯿـﺮ ،ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻋﻠـﯽ اﻟﺤﺴـﺎب ﺗﻔـﺎوت ﺑﻬـﺎي ﻗﯿـﺮ95 ،
درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ در ﺑﻮرس ﻓـﺮاوردهﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﯽ ﯾـﺎ ﻧـﺮخ ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﺧﺮﯾـﺪ ﻗﯿـﺮ از ﺑـﻮرس )ﻫـﺮ ﮐـﺪام

ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ( اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

6ـ4ـ ﺗﻔـﺎوت ﺑﻬـﺎي ﻗﯿـﺮ آﺳـﻔﺎﻟﺖﻫـﺎي ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮﻓﯿﺴـﯿﻨﮓ و اﺳـﻼري ﺳـﯿﻞ ﮐـﻪ دوره ﻣﺒﻨـﺎي

ﭘﯿﻤــﺎن آﻧﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ از  1398/1/1ﺑﺎﺷــﺪ ﺑــﺮاي ﮐﺎرﮐﺮدﻫــﺎي ﺑﻌــﺪ از  ،1399/1/1ﺑﺮاﺳــﺎس ﻧــﺮخﻫــﺎي اﻋﻼﻣــﯽ
ﺟـﺪول ﺷــﻤﺎره  1ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣــﯽﺷــﻮد .ﻧــﺮخ ﻗﯿﺮﻫــﺎي اﻣﻮﻟﺴــﯿﻮﻧﯽ آﺳــﻔﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮﻓﯿﺴــﯿﻨﮓ و اﺳــﻼري

ﺳﯿﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻫﺎي ﺳـﺎل  1398ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ  51300رﯾـﺎل و  34900رﯾـﺎل ﺑـﻪ ازاء ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم

ﻗﯿﺮ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.

6ـ5ـ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻬـﺎي ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﺷـﺪه ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺑﻬـﺎي ﭘﺎﯾـﻪ راه ،راهآﻫـﻦ و ﺑﺎﻧـﺪ ﻓﺮودﮔـﺎه ﺑـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ

اﻧﻌﻘــﺎد ﺑﻌــﺪ از  1393/07/01ﺗــﺎ  1397/01/01و ﭘﯿﻤﺎﻧﻬــﺎي ﻣﻨﻌﻘــﺪ ﺷــﺪه ﺑﺮاﺳــﺎس ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺑﻬــﺎي ﭘﺎﯾــﻪ
راﻫـﺪاري ﺑــﺎ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘـﺎد ﭘﯿﻤــﺎن ﻗﺒــﻞ از ﺗــﺎرﯾﺦ  1397/01/01ﮐـﻪ ﻗﯿــﺮ ﻗﺒــﻞ از ﺗــﺎرﯾﺦ  1397/01/01وارد

ﮐﺎرﮔﺎه ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﯿﮑﻦ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺑﻌـﺪ از  1397/01/01ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﺟـﺮا ﺷـﻮد ،در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺑﻬـﺎي
ﻗﯿﺮ ،ﻣﻘﺪار  Aﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬـﺎي ﻗﯿـﺮ در زﻣـﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﺳـﻔﺎﻟﺖ )ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻗﯿـﺮ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه در ﻫﻤـﺎن ﻣـﺎه( و
ﻣﻘﺪار  Bﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  1396ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد.

 -7در ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ راه ،راه آﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﯾﺎ راﻫﺪاري ﮐﻪ

ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/376049ﻣﻮرخ  1397/07/18ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎي رﯾﺎﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ" و وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎي آﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺒﺮان آﺛﺎر

ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﮐﺎرﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ،1397/01/01ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻞ آﺳﻔﺎﻟﺖ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  100/7135ﻣﻮرخ  1388/01/31ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ) (Aﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2و ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﻣﺒﻨﺎ )(B

ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻗﯿﺮ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  1396ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2و اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮرم ﻓﺮﺿﯽ
ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ارز ) ،(tﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

8ـ در ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ  1399/01/01ﮐﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب

ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮد آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺎده ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻤﺎن ﯾﺎ آﻫﮏ ) ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول

ﺷﻤﺎره  ،(3ﺷﺎﺧﺺ دوره ﻣﺒﻨﺎي ﭘﯿﻤﺎن و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﺧﺺ دوره اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻞ  ) 14ﻓﺼﻞ زﯾﺮاﺳﺎس و اﺳﺎس(
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﺎدآوري :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺖ  3ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  1382و ﭘﺲ از آن
 .2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  1381ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل 1382
 .3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  1382و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  3ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/190009ﻣﻮرخ 1401/04/22
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  3ـ ردﯾﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮد آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﻋﻨﻮان ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن
راه ،راه آﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

ﺷﻤﺎره ردﯾﻒﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮد
151007 ،151002 ،151001

راﻫﺪاري

151807 ،151802 ،151801

ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه راه ،ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه و زﯾﺮﺳﺎزي راه آﻫﻦ

ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره ) 407ﯾﺎ ردﯾﻒ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﺎرهدار ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(

در ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ
راﻫﺪاري ،ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ردﯾﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﯾﺎ آﻫﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮد آﺳﻔﺎﻟﺖ،

ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﺎدآوري :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺖ  3ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  1382و ﭘﺲ از آن
 .2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  1381ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل 1382
 .3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎي دوره ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  1382و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  3ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/190009ﻣﻮرخ 1401/04/22
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :

ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﭘﯿﻤﺎن :

ﻣﺸﺎور :

ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻤﺎن :

ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن :

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر :

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﻤﺎن :

ﻣﺪت ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه :

ﻓﺮم ﮐﺴﺮ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﺮاي ﻗﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  1397/1/1وارد ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
ردﯾﻒ

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻣﻘﺪار ﻗﯿﺮ

ﻣﻘﺪار ﻗﯿﺮ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ

ﻃﺒﻖ ﻓﺎﮐﺘﻮر

ﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه

ﭘﺮوژه

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر

)رﯾﺎل(

اﺟﺮاﯾﯽ

)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(
)(b

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺎم واﺣﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﺮ

ﻧﻮع ﻗﯿﺮ

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ ورود
ﻗﯿﺮ ﺑﻪ

ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول

ﻣﺒﻠﻎ ﻗﯿﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﮐﺎرﮔﺎه

ورود ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه

)رﯾﺎل(

ﺷﻤﺎره  1در زﻣﺎن
)رﯾﺎل(
)(a

ﺟﻤﻊ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده ﻣﻨﺪرج در ﻓﺎﮐﺘﻮر واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رﯾﺎل
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺰاري ﺑﻮرس و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رﯾﺎل
ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر )در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ( ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .رﯾﺎل
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر

ﺗﻮﺟﻪ  :ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﺟﺪول ﻓﻮق( ،ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده  81ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ،از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر :

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎور:

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ :

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ :

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ :

ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
)(a)×(b

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١۴٠٠
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/190009ﻣﻮرخ 1401/04/22
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١۴٠٠

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩٩

ﺷﺮح

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

٣٧٨٨٫۶ ٣٧٢٩٫۶ ٣٧١٢٫١ ٣۵٠٧٫٣ ٢۶٨۴٫٢

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐ ﺑﺎ دﺳـﺖ

٣۴٩٢٫٧ ٣۴٣١٫٢ ٣۴١٠٫٣ ٣٢٢٧٫١ ٢۴۶٢٫۵

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۵٠۵٨٫۵ ۴٨٨٠٫۵ ۴٨٢٩٫٢ ۴۴۴۶٫٩ ٣۴۴٧٫١

ﭼﻬﺎرم

ﺣﻔﺎری ﺗﻮﻧﻞ

۴١١٠٫٠ ٣٨٧٠٫٨ ٣٧٩٨٫٢ ٣۴٢٨٫٩ ٢۶۵٨٫۵

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ،ﺷﻤ ﮐﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ

۵٠۴٠٫٧ ۴٨٧٧٫٨ ۴٨٣٢٫٢ ۴۴۶٣٫٢ ٣۴۵۵٫٩

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـ

٣٢٠٣٫٧ ٣١۵٠٫۶ ٣١٩٢٫٨ ٢٨٩٧٫١ ٢٢۵۶٫۵

ﻫﻔﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸ

٣٠١٠٫٧ ٢٩۴٨٫۵ ٣٠٧۵٫٧ ٢۶٧٣٫۴ ٢٠۵٢٫٠

ﻫﺸﺘﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی وﭼﻮب ﺑﺴـﺖ

٣٠٣٣٫٨ ٣٠۶٧٫٠ ٢٩٨٩٫٣ ٢٧٩١٫٨ ٢٢٨٠٫٩

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠ ﺮد

۴۵٨۶٫٧ ۴۶٧٠٫٨ ۴٨٠٩٫۵ ۴١۴۵٫٧ ٣٧۵٣٫٣

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۵٨٢٩٫۵ ۵٨٨۴٫۵ ۵٧۶۴٫١ ۵١٧٣٫٠ ۴٢١۴٫۵

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒـ

۴٨۴١٫١ ۴٩٧١٫۴ ۵٠٠١٫٢ ۴۵١٩٫۶ ٣٩٧۶٫١

دوازدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

٣۴٣٠٫١ ٣٣٠۴٫۵ ٣۴٠٣٫٨ ٢٨٧١٫١ ٢٢٢٢٫۴

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

٣٧٠٨٫٣ ٣۶٠٩٫٧ ٣۶٧۶٫٣ ٣٢٧۶٫٠ ٢۵٣٢٫۴

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

زﯾﺮاﺳﺎس ،اﺳﺎس و ﺑﺎﻻﺳﺖ

٣٢٠۴٫٨

۴۶٩١٫٠ ۴۵٣٧٫٣ ۴۴٢٣٫٠ ۴١٠١٫٠

آﺳﻔﺎﻟﺖ

۶٢٨٫٠

٧۴١٫٠ ٧٣٩٫١ ٧٣٧٫٩ ۶٩۵٫٢

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری

۵١٠٩٫٢ ۴٧١۴٫١ ۴٠١١٫٧ ٣٨٢٠٫٨ ٣۴٧٧٫٧

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ ﭘﻠﻬﺎ ،ﻧﻘﺎط ﻣﻪ ﮔﯿﺮ و ﺳﻄﻮح ﭘﺮوازی

۴١٨٠٫۶ ۴٠٨٠٫٨ ۴٠٣۵٫۴ ٣٧٧۶٫٩ ٣٠٣۵٫۵

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﻋﻼﯾﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨ

٢٢۵۶٫٢ ٢١٨٩٫۴ ٢١٠٩٫٢ ١٨٩١٫٠ ١۴۴۶٫٩

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

٣٠٣٠٫٠ ٢٧٩٢٫٢ ٢۴٩٨٫٩ ٢٣۴٠٫٩ ٢٠٣١٫٨

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۵٢٣٨٫٩ ۵١٠٠٫۴ ۴٩۶٧٫٩ ۴٧٣٣٫١ ٣۵٧٨٫۵

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

٣٢۵١٫٧ ٣٢٣۵٫٣ ٣٢٢٨٫٢ ٣٠٨٢٫٧ ٢٣۴٧٫٨

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ)(١

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و دوم ) (١رﯾﻞ و ﺳﻮزن
ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

۴٠٢٧٫٣ ٣٨٢١٫٢ ٣۶١۵٫١ ٣٣۶١٫۴ ٣١٧١٫١
٨۵٨۵٫٠ ٨۵٨٣٫٨ ٨۵٨٢٫۶ ٧٨۴۴٫۴ ۶٣۵٠٫٠

اﺟﺮای روﺳﺎزی راه آﻫﻦ

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ:
 .١ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ١٣٨٢و ﭘﺲ از آن
 .٢ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ١٣٨١ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ١٣٨٢
 .٣ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ١٣٨٢و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١۴٠٠
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/190009ﻣﻮرخ 1401/04/22
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١۴٠٠

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩٩

ﺷﺮح

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿ ﻫﺎ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ)(٢

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

۴٠٠٨٫٩ ٣۶٠٨٫٠ ٣٢١٠٫١ ٢٩٢٠٫۴ ٢۶۵۴٫٩
٧۶٨٫٠

آﺳﻔﺎﻟﺖ

ﺑﯿﺴﺖ و دوم ) (٢ادوات روﺳﺎزی راه آﻫﻦ )ﺑﻪ ﺟﺰ رﯾﻞ و ﺳﻮزن(

٩٠۶٫٢ ٩٠۴٫١ ٩٠٢٫۴ ٨۵٠٫٢

۴٧۶٩٫٠ ۴٧۶٧٫٩ ۴٧۶۶٫٨ ۴٢٣٣٫۴ ٣۶۵٨٫٩
٣٩٢٩٫٧ ٣٨٢٧٫١ ٣٨١١٫٨ ٣۴۶۴٫١ ٢٧۴٩٫٧

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

ﺗﻮﺟﻪ  :در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺮاورس ﻣﻮﻧﻮﺑﻠﻮك  B70ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﭘﺲ از  %55 ،1399 /07/01ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺮاورس ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ و  %45ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ:
 .١ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ١٣٨٢و ﭘﺲ از آن
 .٢ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ١٣٨١ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ١٣٨٢
 .٣ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ١٣٨٢و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ١٨از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه راهداری
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

تخریب و برچیدن

٣٣٣۶٫٣ ٣٢٨١٫٨ ٣٢۶۵٫٩ ٣٠٨۶٫٠ ٢٣۶٠٫۵

دوم

عملیات خاک با دست

٣۴٢۴٫۵ ٣٣٨۶٫۶ ٣٣٧۴٫٠ ٣٢١۵٫٢ ٢۴۴۶٫۶

سوم

عملیات خاک با ماشین

۴٩٩۵٫٨ ۴٨٢٧٫۵ ۴٧٨٠٫٣ ۴۴٠٧٫۶ ٣۴١۵٫۶

چهارم

زه ش  ،جم آوری و دف آبهای سطح

٣٩٨٩٫٧ ٣٨٨٣٫٩ ٣٨۴١٫۵ ٣۵٨١٫٣ ٢٧٧٠٫۴

پنﺠم

حﻔاری ،شمعکوبی و سپرکوبی

۴٣٢٠٫١ ۴٢٣٨٫٧ ۴٢٧٧٫٩ ٣٨۴١٫٣ ٣٠۶۶٫٢

ششم

عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگ

٣١٩۵٫٠ ٣١۵٣٫٩ ٣١۶١٫۴ ٢٩٠۶٫٠ ٢٣٠٧٫۵

هﻔتم

اندود و بندکش

٣٠١۶٫٠ ٢٩۶۴٫٧ ٣٠٧٠٫٣ ٢٧١٢٫٧ ٢٠٧٨٫٩

هشتم

قالب بندی

٢٩٨٢٫٨ ٣٠٠٠٫٠ ٢٩٣١٫٠ ٢۶١۴٫٣ ٢٢١٠٫۵

نهم

کارهای فوﻻدی با میل رد

۴٣۵٢٫٠ ۴۴١١٫٧ ۴۴٧٨٫۴ ٣٩۴٩٫۶ ٣۵٣٩٫۶

دهم

کارهای فوﻻدی سنگین

۵١٠۵٫٨ ۵٢۴٢٫٠ ۵٢٨٢٫٣ ۴٧١٧٫۴ ٣٩٩٠٫١

یازدهم

کارهای فوﻻدی سب

۵٢٧۶٫٢ ۵۴٢۶٫۴ ۵۴٩٢٫٣ ۴٩٧٧٫٧ ۴٢٩٨٫٣

دوازدهم

احداث و مرمت ابنیه بتن

٣٧٠١٫٣ ٣۵٧٩٫۴ ٣۶٨۴٫٠ ٣١٧۵٫١ ٢۴۵۴٫٨

سیزدهم

تهیه و نصب قطعات بتن پیش ساخته

٣۵٣۵٫١ ٣۴۴۵٫٩ ٣۴٩٢٫٢ ٣١٢١٫٣ ٢۴١٨٫۵

چهاردهم

زیراساس و اساس

۴۶۶٧٫۴ ۴۵١٣٫۵ ۴٣٨٩٫٠ ۴٠٧١٫١ ٣١٨۶٫٣

پانزدهم

ساخت و مرمت رویههای آسﻔالت

٢۴٨۶٫۴ ٢۴٨٠٫٠ ٢۴٧۵٫٨ ٢٣٣٢٫۶ ٢١٠٧٫١

شانزدهم

عایقکاری ،رنگ آمیزی و حﻔاﻇت ابنیه فن

٣۵۵۴٫٩ ٣۴١۴٫٢ ٣٢۴۶٫٩ ٣٠٢٢٫٢ ٢۴٣٧٫٩

هﻔدهم

تاسیسات و تﺠهیزات

٣٨۶١٫٣ ٣٧٧٧٫١ ٣٧۵٣٫۵ ٣۵٠٧٫٧ ٢٧٠٢٫٩

هﺠدهم

عﻼیم و تﺠهیزات ایمن

١٠١٩٫٩

نوزدهم

عملیات زمستان

۵٠٨٣٫٢ ۴٩١٢٫٩ ۴٨۶۵٫٣ ۴۴٨۶٫۴ ٣۴٧۶٫٧

بیستم

حمل و نقل

۴٩٠٨٫٣ ۴٧۵٢٫٣ ۴۶۶١٫٩ ۴٣۶۶٫٧ ٣٣۴١٫٢

بیست و ی م

عملیات اضطراری راهداری

۴٨٩۵٫١ ۴٧۴٣٫۵ ۴۶٩۶٫۵ ۴٣۴٨٫٠ ٣٣۶۴٫٧

بیست و دوم

فضای سبز

٣٠۵٧٫٢ ٢٩٨۵٫٩ ٢٩۴٧٫٢ ٢٧٨٨٫۴ ٢٠٩١٫۴

بیست و سوم

پاکسازی

٣٨۴٩٫٨ ٣۶٧۵٫٢ ٣۶۵٢٫٠ ٣۴٢٢٫١ ٢٧٠١٫٣

١۵۵٢٫٨ ١۵٠١٫۵ ١۴۵٩٫۴ ١٢٨٠٫٨

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ١٩از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه راهداری
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

بیست و چهارم عملیات بازرس و کنترل

٢٨۶١٫٧ ٢٨١٠٫٢ ٢٧٩۵٫٨ ٢۶٢٣٫٢ ٢۴٩۶٫٣

بیست و پنﺠم

متﻔرقه

٢٨٩۴٫١ ٢٨۵٧٫٣ ٢٨١۶٫٢ ٢۶۶۵٫٠ ٢٠٩٠٫١

بیست و ششم

کارهای تﺠمیع

٣٧۴۵٫۵ ٣۶٩٩٫٨ ٣۶٨٣٫٢ ٣۵٠۵٫٨ ٢۶٧٢٫٧

بیست و هﻔتم

کارهای دستمزدی

٣٢۵١٫٧ ٣٢٣۵٫٣ ٣٢٢٨٫٢ ٣٠٨٢٫٧ ٢٣۴٧٫٨
٣٩۴۴٫٢ ٣٩٠۵٫٩ ٣٨٩٣٫٢ ٣۶۵١٫۴ ٢٨۶٠٫٠

شاخص رشته راهداری

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٢٠از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه نگهداری ،تعمﯿر روسازی و ابنﯿه ﺧطوط راهآهن
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

نگهداری خط و ابنیه

٢۵٣١٫٨ ٢۵١٠٫٧ ٢۵٠٢٫٢ ٢٣٨۴٫١ ١٨١۶٫٩

دوم

ماشین آﻻت م انیزه خط

٣٠٣١٫٨ ٣٠٣١٫٨ ٣٠٣١٫٨ ٢٩٢۶٫١ ٢٧٣١٫٣

سوم

کارهای ماشین

٣۶٠٩٫٠ ٣۴٨۶٫٢ ٣۴٣٧٫١ ٣١۶٧٫١ ٢۴۵۵٫١
٢٣٠٢٫٧ ٢٣٠٢٫٧ ٢٣٠٢٫٧ ٢٢٠١٫٨

چهارم

کارهای دستمزدی

١۶٨٠٫٨

پنﺠم

مصال مورد نیاز نگهداری راهآهن

۶٨۴۴٫۵ ۶٨٠۶٫٠ ۶۴۵٣٫٣ ۵٨۶۶٫٧ ۴٨٨۵٫٩

شاخص رشته نگهداری ،تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهآهن

٢٩٣١٫٢ ٢٩١٧٫۵ ٢٩٠١٫٣ ٢٧۶۶٫۵ ٢٢۵٨٫١

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٢١از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه ﺧطوط انتقال آب
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

٧٠٣٫٠

٧٠۴٫٠

٧٠۵٫٠

٧٠۶٫٠

٧٠٧٫٠

اول

عملیات لولهگذاری با لولههای آزبست سیمان

دوم

عملیات لوله گذاری با لوله های چدن نش ن )داکتیل(

سوم

عملیات لوله گذاری با لوله های فوﻻدی اتصال م انی

٣٠٠۴٫١

چهارم

عملیات لوله گذاری با لوله های فوﻻدی اتصال جوش

۴٣۵۶٫۵ ۴٢۴٧٫۴ ۴٢١٣٫٣ ٣٩٢۶٫٨ ٣٠٣۶٫٠

پنﺠم

عملیات لوله گذاری با لوله های بتن مسل

۴٣۴٧٫٨ ۴٢٣۶٫۴ ۴٢٠۴٫٣ ٣٩١۵٫۵ ٣٠٢٧٫٧

ششم

عملیات لوله گذاری با لوله های فایبرگﻼس )(G.R.P

۴١٧٣٫٢ ۴٠۶۶٫٣ ۴٠٢٠٫١ ٣٧۴۵٫٧ ٢٨٨٨٫٠

هشتم

نصـب شیرها

۴٠٢٣٫۵ ٣٩۵١٫٧ ٣٩٣١٫٧ ٣٧٠٧٫٩ ٢٨۴٣٫۵

نهم

احداث حوضچه های شیرآﻻت

٣۴۴۴٫٧ ٣٣۵۴٫٩ ٣١۵۴٫۵ ٢٧٨١٫۴ ٢٢٣٨٫۴

دهم

حﻔاﻇـت لوله ها

٣٩۶٩٫۵ ٣٨۵٣٫٩ ٣٨١۶٫۵ ٣۵١۵٫٢ ٢٧١١٫٧

یازدهم

عملیات خاک و مرمـت نوارحﻔاری

٣٩٢٣٫٢ ٣٨١٨٫١ ٣٧٢٨٫٢ ٣۴۴۴٫۵ ٢۶٩٢٫۵

دوازدهم

کارهای فوﻻدی

۴٣٨٨٫٧ ۴۴٣٣٫٣ ۴۵٣۴٫١ ٣٩۶٩٫٨ ٣۴٨۵٫٧

سیزدهم

کارهای بتن و قالب بندی

٣۴٢٠٫۴ ٣٣٣۵٫٨ ٣٣٢٨٫٨ ٢٨٩٣٫٧ ٢٢۶٧٫۵

چهاردهم

حمل ونقل

۵٠٩۶٫۴ ۴٩٩٠٫٣ ۴٩٠١٫٧ ۴۶۵۴٫٠ ٣۵٣٩٫٢

پانزدهم

تهیه لولههای چدن نش ن )داکتیل(

۴٨٨٢٫١ ۴۶۶۴٫۵ ٣٨٢۴٫٩ ٣۴٨٢٫٨ ٣١٠٩٫۶

شانزدهم

تهیه لولههای فوﻻدی

٣۴۴١٫۵ ٣۵۵٨٫٢ ٣٩٩۵٫۶ ٣۶۴۵٫٧ ٢٩١۶٫۵

هﻔدهم

تهیه لوله های بتن مسل پیشتنیده

٣٧٨٨٫٩ ٣۵۴٧٫٨ ٣۴٣٣٫۴ ٢٨١٠٫٠ ٢۴٣۵٫٠

هﺠدهم

تهیه لولههای فایبرگﻼس )(G.R.P

۴٠٢۵٫۵ ٣٨١٩٫٨ ٣٧٩٠٫۴ ٣٧٩٠٫۴ ٢٩٣٨٫٣

۴١١٣٫۵ ۴٠٢۵٫۴ ٣٩٩٧٫٩ ٣٧۴۶٫٧ ٢٨٨۴٫٢

شاخص رشته خطوط انتقال آب

۴٣٠۶٫۵ ۴١٩٩٫٣ ۴١۶٧٫٧ ٣٨٨۵٫١

۴٠٧٧٫٣ ٣٩٨١٫۴ ٣٩٣۴٫۶ ٣۶١٨٫١ ٢٨٣۶٫۶

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٢٢از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه ﺷب ه توزیع آب
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

۶٩٩٫٠ ۶٩٨٫٠ ۶٩٧٫٠

چهارم

اول

عملیات لولهگذاری با لولههای آزبسـت سیمان

۶٩۶٫٠

دوم

عملیات لولهگذاری با لولههای چدن نش ن )داکتیل(

٣٩١۴٫٩ ٣٨۴٨٫۶ ٣٨٢٧٫٠ ٣۶١١٫۶ ٢٧٧٠٫٣

سوم

عملیات لولهگذاری با لولههای فایبر گﻼس )(G. R. P

٣٩۶٠٫۴ ٣٨٩۵٫٢ ٣٨٧٧٫۴ ٣۶۵٨٫٩ ٢٨٠٠٫٩

چهارم

عملیات لوله گذاری با لولههای پل اتیلن

٣٩۶٠٫۴ ٣٨٨٨٫٠ ٣٨۶٩٫١ ٣۶۵٣٫٢ ٢٨٠٠٫٩

پنﺠم

نصـب شیرها

٣٩٧٢٫۴ ٣٩٠٧٫٣ ٣٨٩٠٫٠ ٣۶٧۶٫١ ٢٨١۶٫۴

ششم

احداث حوضچه های شیر

٣۵۵١٫٧ ٣۴۶١٫۵ ٣٢٧٩٫۵ ٢٩۵۴٫٩ ٢٣۴٣٫٣

هﻔتم

نصـب انشعاب ها

٣۶١۴٫٠ ٣۵٧٣٫۴ ٣۵۶٣٫١ ٣٣٨۵٫٠ ٢۵٨٧٫٠

هشتم

عملیات خاک ومرمـت نوارحﻔاری

٣٨٣٧٫٣ ٣٧۶٣٫١ ٣۶٨٨٫٩ ٣۴۵۶٫٨ ٢۶٨۶٫٢

نهم

کارهای فوﻻدی

۴۶١۵٫٨ ۴۶٨۵٫٢ ۴٨٠٨٫۵ ۴١۵١٫۵ ٣٧۶١٫۴

دهم

کارهای بتن وقالـب بندی

٣۴۵٨٫٣ ٣۴٠٧٫٣ ٣٣١٩٫٩ ٢٩٢۶٫٩ ٢٣۴٣٫١

یازدهم

حمل ونقل

۵٠٩۶٫۴ ۴٩٩٠٫٣ ۴٩٠١٫٧ ۴۶۵۴٫٠ ٣۵٣٩٫٢

دوازدهم

تهیه لولههای چدن نش ن )داکتیل(

۴۶۶۵٫٣ ۴۴۵٣٫٢ ٣۶٠۵٫٠ ٣٢٧١٫٧ ٣٠٢٩٫۴

سیزدهم

تهیه لوله های فایبرگﻼس )(G.R.P

۴١٣٧٫٢ ٣٩٢۵٫٨ ٣٨٣۵٫٢ ٣٨٣۵٫٢ ٣٠١٩٫٨

چهاردهم

تهیه لولههای پل اتیلن و پی وی س سخت )(U.P.V.C

٣۴۶٣٫٨ ٣۴٣۴٫٠ ٣٣۶٢٫٣ ٣٢٩٠٫۶ ٢٩٨۶٫٠

شاخص رشته شب ه توزیع آب

٣٨٩٠٫٨ ٣٨٣١٫٢ ٣٧٨١٫٩ ٣۵١٠٫۶ ٢٧۶۵٫۴

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

٧٠٠٫٠

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٢٣از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه چاه
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

تﺠهیزکارگاه

٣٩۴١٫۶ ٣٧٨۵٫٠ ٣٧٠٠٫۵ ٣٣۵٨٫۶ ٢۶۶١٫۴

دوم

حﻔاری به روش دست

٣٢٧٠٫٩ ٣٢۴٣٫٠ ٣٢١۵٫۵ ٣٠٧٨٫٣ ٢٣۴۴٫٧

سوم

حﻔاری به روش ضربه ای

۴٣٢۶٫٩ ۴٢١۵٫١ ۴١٨٣٫٧ ٣٨٩۴٫٨ ٣٠٠۴٫٨

چهارم

حﻔاری به روش دوران

۴٩۴١٫۵ ۴٧٨١٫١ ۴٧٣۶٫٧ ۴٣٧٣٫٨ ٣٣٨٧٫٢

پنﺠم

تهیه ونصـب لوله

۴٠۵۶٫٣ ۴٣٨٧٫٨ ۴۵٢٣٫٣ ۴٢۵١٫٣ ٣۵٠١٫٩

ششم

آزمایش و عملیات صحرایی

٣٧٠۴٫١ ٣۶٣۵٫٨ ٣۵۵٣٫١ ٣٣١١٫۴ ٢۵۵٩٫٣

هﻔتم

کارهای متﻔرقه

٣٢٢١٫۶ ٣١۵۶٫٩ ٣٢٠٧٫٨ ٢٨٣۵٫٣ ٢٢٠۴٫٣

هشتم

کارهای دستمزدی

٣٨٠٢٫٣ ٣٧٢٠٫٨ ٣۶٩۴٫٩ ٣۴۵۵٫۶ ٢۶۶۵٫٣

نهم

چاههای مخزن

٣١١۴٫٠
شاخص رشته چاه

۴٢۵۴٫٣ ۴١٨٧٫٩ ۴١٩١٫١ ٣٨٢٣٫١

۴٣۴۵٫٣ ۴٢۴٨٫٠ ۴٢٢٠٫١ ٣٨٩۴٫٣ ٣٠۶۶٫١

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٢٤از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه آبﯿاری و زه ش
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

عملیات تخریب

٣٧٨١٫٧ ٣٧٢٩٫٠ ٣٧١٢٫۶ ٣۵٢٠٫١ ٢۶٨٧٫٨

دوم

عملیات خاک با دسـت

٣۵٢۵٫۶ ٣۴٩٩٫٨ ٣۴٩١٫۴ ٣٣۴۵٫٢ ٢۵٣٧٫٩

سوم

عملیات خاک با ماشین

۴٩٢٩٫۵ ۴٧۶٨٫٠ ۴٧١١٫٠ ۴٣۵١٫٧ ٣٣٧۵٫۶

چهارم

عملیات بنایی با سنـ

٣٩٠١٫۶ ٣٨٢۴٫٣ ٣٧٧٨٫٨ ٣۵۵۵٫٠ ٢٧٣۶٫۴

پنﺠم

اندود و بندکش

٣٠٧۴٫۵ ٣٠١٠٫۵ ٣١۴١٫١ ٢٧٢٧٫٧ ٢٠٩٢٫٣

ششم

قالـببندی

٣٠۴٠٫۵ ٣٠۶٣٫۴ ٢٩۴٧٫۴ ٢۶۴١٫٢ ٢٢١٨٫٩

هﻔتم

کارهای فوﻻدی با میل رد

۴۶۴۶٫٨ ۴٧٣٠٫٧ ۴٨٨۴٫۴ ۴١٩٢٫۶ ٣٧٩٨٫۶

هشتم

کارهای فوﻻدی

۴۶٨٠٫۴ ۴٧٩٠٫١ ۴٧۴٧٫٢ ۴٢۴٠٫٨ ٣٧۶۴٫٠

نهم

بتن درجا

٣٧١۵٫٣ ٣۵٩٢٫٧ ٣۶٢٩٫٠ ٣١۵٠٫٧ ٢۴۵۶٫١

دهم

بتن پیش ساخته

٣۴٧١٫٧ ٣٣٩۴٫١ ٣۴۵۶٫٠ ٣٠٧۶٫٢ ٢٣٨٧٫۶

یازدهم

کانالهای نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته

٣٩١۴٫٨ ٣٨١۶٫٣ ٣٨٠۵٫٣ ٣۴٩۶٫۵ ٢٧١٢٫۶

دوازدهم

زه شها و جم کننده های زیرزمین

۴٩٧۴٫٢ ۴٨١٨٫١ ۴٧٧۴٫۶ ۴۴١۶٫٨ ٣۴١۶٫۴

سیزدهم

عایقکاری

۵٢٠٣٫٨ ۴٧٩٨٫٠ ۴٠٧۶٫٩ ٣٨٨٢٫۴ ٣۵٣٧٫۴

چهاردهم

کارهای متﻔرقه

٢٧٢۴٫١ ٢۶۵٢٫٢ ٢۵٧٩٫٢ ٢٣٨٢٫٩ ١٩١٩٫٩

پانزدهم

حمل و نقل

۴٩٢٢٫٠ ۴٧٨۴٫٨ ۴۶٨٠٫۵ ۴٣٨١٫١ ٣٣٧۶٫۴

شانزدهم

کارهای دستمزدی

٣٣٧۴٫٨ ٣٣۵٧٫٨ ٣٣۵٠٫۵ ٣١٩٩٫۴ ٢۴٣۶٫٧

هﻔدهم

ژئوسنتتی ها

۴۵٧٠٫۶ ۴١١٣٫۵ ٣۴٨٠٫٩ ٣٢٠٨٫۵ ٣٠٢۶٫٩

شاخص رشته آبیاری و زه ش

۴۵٢۵٫١ ۴۴٠٨٫١ ۴٣٧٨٫٨ ٣٩٩٢٫٣ ٣١۴۵٫١

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:
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E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٢٥از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه سدسازی
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

عملیات خاک و تخریب

۴٧٢٩٫٩ ۴۵٧٢٫٧ ۴۵١١٫٠ ۴١۶٢٫٣ ٣٢٢۶٫۵

دوم

عملیات حﻔاری در فضای بسته

۴٠٩٢٫٠ ٣٨۵٢٫٨ ٣٧٨٩٫۵ ٣۴١٨٫٩ ٢۶۵٢٫٧

سوم

عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوح

٣٩٠٣٫٠ ٣٧٨٣٫٨ ٣٨٠٧٫٣ ٣۴۴٠٫١ ٢۶۶١٫٨

چهارم

چالزن  ،تزریق و دیوار آب بند

۴٢۴٢٫٧ ۴١٢۴٫۴ ٣٩۵١٫٠ ٣۶۶۴٫٧ ٢٩۴٠٫٢

پنﺠم

کارهای فوﻻدی

۵١١٠٫٩ ۵١٩٣٫٨ ۵٣۵۶٫٢ ۴۶٢٩٫٧ ۴١۴١٫٨

ششم

قالب بندی

٢٧٧٠٫١ ٢٧۴٨٫۶ ٢۶٧٩٫٢ ٢۴٩٢٫٠ ٢٠٣۵٫۴

هﻔتم

کارهای بتن

٢۴٠۴٫١

٣۶٧٩٫٣ ٣۵١۶٫٠ ٣۵۶۵٫١ ٣١٠١٫٣

هشتم

عملیات بنایی با سنگ

٣٣۶٠٫٣ ٣٣١٠٫٩ ٣٢٩۴٫١ ٣٠٢٨٫٠ ٢۴۵۶٫۵

نهم

کارهای متﻔرقه

۴٣۵٧٫۶ ۴٣٠٨٫۵ ۴٢٧۶٫٠ ٣٩٧٩٫١ ٣٢١٠٫٨

دهم

حمل

۵٢١٠٫٣ ۵١٠١٫٨ ۵٠١١٫٣ ۴٧۵٨٫٠ ٣۶١٨٫٣
۴١٨٠٫۴ ۴٠۵٢٫٩ ۴٠٣۵٫٨ ٣۶۴۵٫٧ ٢٨٧٧٫٨

شاخص رشته سدسازی

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٢٦از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه آبﯿاری تحت فشار
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

٧٠٠٫٠

٧٠١٫٠

اول

عملیات لوله گذاری با لولههای آزبست سیمان

۶٩٧٫٠

دوم

عملیات لوله گذاری با لولههای پل اتیلن

٣٨٩٧٫٠ ٣٨٣٨٫٢ ٣٨٢۴٫٣ ٣۶١٨٫۶ ٢٧٧٢٫٢

سوم

عملیات لولهگذاری با لولههای پی .وی .س

٣٩١١٫٨ ٣٨۵١٫٩ ٣٨٣٧٫۴ ٣۶٣٠٫٢ ٢٧٨٠٫٩

چهارم

نصب شیرها

٣٩۶٧٫٣ ٣٩٠٣٫٧ ٣٨٨٧٫٩ ٣۶٧۶٫۶ ٢٨١۴٫٩

پنﺠم

عملیات خاک مربوط به لولهگذاری

٣٨۴٣٫۵ ٣٧۶٩٫٣ ٣۶٨٨٫٩ ٣۴۵۶٫٨ ٢۶٨۶٫٢

ششم

اجرای تاسیسات برق

٣٢١٣٫٩ ٣١٩٩٫٧ ٣١٩۴٫۴ ٣٠۵٩٫۵ ٢٣٢۶٫٣

هﻔتم

اجرای تاسیسات م انی

٣۴٧٢٫۴ ٣۴٢۶٫۶ ٣۴١١٫٠ ٣٢٢٢٫٨ ٢۴٧٣٫٨

هشتم

نصب تﺠهیزات سیستم باران کﻼسی

٣٢۶٧٫۶ ٣٢١٨٫۵ ٣٢۴۶٫٨ ٢٨٩۶٫٧ ٢٢٣٧٫٠

نهم

نصب لولههای آبده

٣١٠۶٫١ ٣١٠۵٫۶ ٣١٠۵٫۵ ٢٩٨٩٫۶ ٢٢۶۶٫۶

دهم

نصب دستگاههای آبیاری

٣۶۴٨٫۶ ٣۵٩٣٫۴ ٣۵٧٨٫٠ ٣٣٧۴٫۴ ٢۵٨٧٫۵

یازدهم

عملیات تخریب

٣٧٩۵٫۵ ٣٧٣۶٫۴ ٣٧١٢٫١ ٣۵٠٧٫٣ ٢۶٨۴٫٢

دوازدهم

عملیات خاک با دست

٣۴٩۶٫٣ ٣۴٣۴٫٨ ٣۴٣۴٫٨ ٣٢٢٧٫۶ ٢۴۶٢٫۵

سیزدهم

عملیات خاک با ماشین

۵٠٧٨٫۵ ۴٩٠٠٫۴ ۴٨٣٧٫٩ ۴۴۴٧٫١ ٣۴۴٧٫١

شاخص رشته آبیاری تحت فشار

۶٩٩٫٠ ۶٩٨٫٠

سوم

چهارم

٣٨٧۴٫٠ ٣٨١۶٫٠ ٣٨٠٢٫٧ ٣۵٩۶٫٢ ٢٧۵۵٫٢

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٢٧از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه ﺷب ه جم آوری و انتقال فاضﻼب
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

عملیات لوله گذاری با لوله های آزبسـت سیمان فاضﻼبی

٧٠۶٫٠

٧٠٧٫٠

٧٠٨٫٠

٧٠٩٫٠

٧١٠٫٠

دوم

عملیات لوله گذاری با لوله های بتن فاضﻼبی

۴٣۶۵٫٣ ۴٢٣٨٫٠ ۴١٩٠٫٣ ٣٨٨٢٫٢ ٣٠١٠٫۶

سوم

عملیات لوله گذاری با لوله های پی وی س فاضﻼبی

۴٢۵۶٫۶ ۴١۴٣٫۴ ۴١٠٧٫١ ٣٨١۶٫۶ ٢٩۵٣٫٣

چهارم

عملیات لوله گذاری با لوله های پل اتیلن فاضﻼبی

٣٠٨۶٫١

پنﺠم

عملیات لوله گذاری در نقـب

٣٩٧١٫١ ٣٩٠۵٫٨ ٣٨٨۵٫٧ ٣۶٢٩٫٩ ٢٨٧٢٫٢

ششم

عملیات لوله گذاری با لولههای فایبرگﻼس )(G.R.P

۴١٧٣٫٢ ۴٠۶۶٫٠ ۴٠٢٠٫١ ٣٧۴۵٫٧ ٢٨٨٨٫٠

هﻔتم

احداث آدم روها

٢٧٢۵٫١

هشتم

عملیات خاک و مرمـت نوارحﻔاری

۴١۴٢٫٠ ۴٠۴٩٫٠ ٣٩٨٣٫۶ ٣٧٢٩٫۵ ٢٨٨٠٫١

نهم

کارهای فوﻻدی

۴۶٠١٫٨ ۴۶٢۶٫٨ ۴۶۴٨٫٩ ۴٠٧۵٫٣ ٣۶٩١٫١

دهم

کارهای سپرکوبی با سپر فوﻻدی

۴۶٩٨٫٩ ۴۵۶٩٫۶ ۴۵۴٣٫١ ۴١٩۶٫۵ ٣٢٧٩٫٢

یازدهم

کارهای بتن و قالببندی

٣۵۴۴٫٢ ٣۴۵٠٫٨ ٣٣٩۴٫۶ ٣٠١۶٫۶ ٢٣٣٣٫۵

دوازدهم

حمل و نقل

۵٠٩۵٫٣ ۴٩٨٨٫٨ ۴٩٠٠٫١ ۴۶۵١٫٨ ٣۵٣٨٫٠

سیزدهم

لوله ران

۵٠٨٣٫۵ ۴٩١۵٫۴ ۴٨۶٧٫٠ ۴۴٩٠٫٠ ٣۴٧٩٫٩

چهاردهم

تهیه لولههای بتن فاضﻼبی

٢٧٨۴٫۴ ٢۶٢٣٫٧ ٢۵۴۶٫٩ ٢١۶٨٫٩ ١٨٧٩٫٨

پانزدهم

تهیه لولههای پل اتیلن فاضﻼبی

۴٣١٩٫٨ ۴٣١٩٫٨ ۴١٧٩٫٢ ۴١۴۴٫۵ ٣٧۴٨٫٢

شانزدهم

تهیه لولههای آزبست سیمان فاضﻼبی ،اتصال ها و متعلقات

٣۶۶٫٠

هﻔدهم

تهیه لولههای پی وی س فاضﻼبی ،اتصال ها و متعلقات

۴۵٩١٫٣ ۴۴١١٫٩ ۴١٢۵٫٠ ٣٨٣٨٫٠ ٣۵٨۶٫٩

هﺠدهم

تهیه لولههای فایبرگﻼس ) (G.R.Pفاضﻼبی ،اتصال ها و متعلقات

۴۴۴٢٫٨ ۴٢١۵٫٨ ۴١١٨٫۵ ۴١١٨٫۵ ٣٢۴٢٫٩

شاخص رشته شب ه جم آوری و انتقال فاضﻼب

۴۴۴٧٫٧ ۴٣٣١٫۶ ۴٢٩۶٫٩ ۴٠٠۴٫٢

٣٨٢٧٫٠ ٣٧٩۵٫٨ ٣٧۵۶٫٢ ٣۴٠٠٫٠

٣٧٠٫٠ ٣۶٩٫٠ ٣۶٨٫٠ ٣۶٧٫٠

۴٣٨٩٫٩ ۴٢٧٨٫١ ۴٢٢٧٫٣ ٣٩٢۶٫۶ ٣٠٧۴٫٣

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:
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E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١۴٠٠
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ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  1401/190009ﻣﻮرخ 1401/04/22
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١۴٠٠

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

ﺷﺮح

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩٩

۴۴٧٫٠

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

دوم

۴۵٠٫٠ ۴۴٩٫٠ ۴۴٨٫٠

۴۵١٫٠

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧ ﻧﺸ ﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۶١٠٩٫٣ ۵٧٣٨٫٨ ۴٨٠١٫٩ ۴٣۶٨٫۶ ۴٠۵٣٫۴

ﭼﻬﺎرم

ﺷﯿﺮﻫﺎ

۵٧٩٠٫٩ ۵٢۶٨٫١ ۵١١٠٫۵ ۴٩٨٧٫۶ ۴٣۴٠٫۵

ﺷﺸﻢ

اﻧﺸﻌﺎب

ﻫﺸﺘﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺳﻨﮕﯿﻦ

۵٣۴٣٫۶ ۵۴٣١٫٧ ۵۶٩٧٫٧ ۵١٧٣٫۵ ۵٠٣٠٫٧

دﻫﻢ

ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺗﻮر

۴٢١١٫٧ ۴٠٨۴٫۵ ٣٧٣٩٫٩ ٣۵۴۶٫۴ ٣١٨۶٫۵

دوم

ﺳﻮم

ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻬﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠ اﺗﯿﻠﻦ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮ

٣۵۶٨٫۶ ٣۴٧٧٫٠ ٣٢٨٩٫٠ ٢٩۶٣٫١ ٢٣۵٢٫۴

ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗ

۵٩۴۶٫٣ ۵۵٩٧٫٩ ۵٢۶٧٫٢ ۵١۵٢٫٢ ۴٨۴٢٫١

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐ و ﻣﺮﻣﺖ ﻧﻮار ﺣﻔﺎری

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨ و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

٣٣٩٢٫٠ ٣٣٢٠٫۵ ٣٣۶۴٫۴ ٢٨٧٨٫١ ٢٢٨١٫۶

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ) (G.R.Pﻣﺨﺼﻮص آﺑﺮﺳﺎﻧ

۵٧٢٠٫٣ ۵۴۴۶٫٨ ۵۴۴٣٫۴ ۵۴١۵٫۴ ۴١۶٣٫١

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽویﺳ ﺳﺨﺖ )(U.P.V.C

۴۴٢٢٫۶ ۴٢٨١٫٩ ۴٠٧٧٫١ ٣٨١٨٫٣ ٣٣۶٣٫۵

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﻣ ﺎﻧﯿ

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

ﻫﻔﺪﻫﻢ

١٧٣٠٫٧

٢٣٣۶٫٩ ٢٢٨٣٫٩ ٢٢٠٠٫٧ ٢١٢٠٫١

٣٨۶٩٫۴ ٣٨٠٣٫٧ ٣٧٧٣٫٩ ٣۵۵٧٫۵ ٢٧٣١٫۶

دوازدﻫﻢ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

۵۵۶۶٫۵ ۵٢٨٠٫٣ ۵١٨٧٫۴ ۵٠٢٠٫٩ ۴٢١٢٫٠

اﻟ ﺘﺮوﭘﻤﭗ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

٢٧٨٢٫۴ ٢٧٧٠٫٧ ٢٧۴٣٫٠ ٢۶٨۵٫٨ ٢٣٣١٫۴

۴۵٣٣٫٧ ۴۵٨١٫۵ ۴۶۵۴٫۶ ۴٠۶٣٫۶ ٣۶۶۶٫١

۵٠٩۶٫۴ ۴٩٩٠٫٣ ۴٩٠١٫٧ ۴۶۵۴٫٠ ٣۵٣٩٫٢
٣٩٢٠٫٠ ۴٠٢٩٫١ ۴۴۶۵٫٣ ۴٠٨٨٫٢ ٣٢۵۵٫٨

٣٢۵١٫٧ ٣٢٣۵٫٣ ٣٢٢٨٫٢ ٣٠٨٢٫٧ ٢٣۴٧٫٨

٣۶٠٩٫٢ ٣۴٩٣٫۵ ٣٢٧١٫۶ ٣٠٩۴٫٠ ٢۶٧٧٫۴

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣ  .ﺑﺎﺷﺪ:

 .١ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ١٣٨٢و ﭘﺲ از آن
 .٢ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ١٣٨١ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ١٣٨٢
 .٣ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ١٣٨٢و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٢٩از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه ساﺧت و ترمﯿم قنات
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

عملیات تخریب و عملیات خاک با دست

٣٣٩٩٫۴ ٣٣٩٨٫٢ ٣٣٩٧٫٩ ٣٢٩١٫٧ ٢۴٧٩٫٧

دوم

حﻔاری و ﻻیروبی قنات به روش دست

٢٩٨١٫٠ ٢٩٧۴٫۶ ٢٩٧٢٫۵ ٢٨۴٢٫۵ ٢١۶۶٫٩

سوم

عملیات خاک با ماشین

۵٣٣٠٫٠ ۵١٧٠٫٠ ۵١٢۵٫٣ ۴٧۵٠٫۵ ٣۶٧١٫٠

چهارم

عملیات بنایی با سنگ ،اندود و بندکش و عایقکاری

٣٠١۵٫٢ ٢٩۴٧٫٩ ٣٠١۵٫۵ ٢۶٨٧٫۶ ٢٠۶٩٫٣

پنﺠم

عملیات قالببندی

٣٢٩۴٫٧ ٣٢٩٨٫۶ ٣١۴٣٫١ ٢٨٠٩٫١ ٢٣۶۴٫۴

ششم

کارهای بتن

۴٠٩٧٫٠ ۴٠٩٨٫۵ ۴١۴٧٫١ ٣۶٨۵٫٣ ٣٠٧۴٫١

هﻔتم

کارهای فلزی

۶٢٩١٫٢ ۶٣٠۴٫۴ ۶٣٣٩٫٢ ۵٧٩٢٫۶ ۵١٨۶٫۶

هشتم

لولهگذاری با لوله پل اتیلن

٣٩٩٢٫٨ ٣٩٢۴٫٧ ٣٩٠۶٫٩ ٣۶٨٨٫٩ ٢٨٢۵٫٩

نهم

لولهگذاری با لوله آزبست سیمان

۶٩۶٫٠

دهم

نصب شیر و پمپ

٣٨٧۵٫۵ ٣٨٠٠٫٩ ٣٧٨٠٫١ ٣۵۴١٫٩ ٢٧٢۶٫۵

یازدهم

حمل و نقل

۵٠۶۵٫٧ ۴٩۶٠٫٣ ۴٨٧٢٫٢ ۴۶٢۶٫٠ ٣۵١٧٫٩

دوازدهم

کارهای دستمزدی

٣٢۵١٫٧ ٣٢٣۵٫٣ ٣٢٢٨٫٢ ٣٠٨٢٫٧ ٢٣۴٧٫٨

شاخص رشته ساخت و ترمیم قنات

۶٩٩٫٠ ۶٩٨٫٠ ۶٩٧٫٠

٣۴٨۴٫٢ ٣۴٨٣٫٧ ٣۵١٩٫٧ ٣١۵۴٫٩ ٢۶٠٢٫٧

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

٧٠٠٫٠

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٣٠از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه آبخﯿزداری و منابع طبﯿع
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

آماده سازی بستر کار

٢٩۶٧٫۴ ٢٩٣٠٫۴ ٢٩٢٠٫٠ ٢٧۵۶٫١ ٢١١۵٫٢

دوم

آماده سازی بستر تولید

٣۴۴۵٫۴ ٣۴٣٨٫٧ ٣۴٣۶٫٨ ٣٣٢٢٫١ ٢۵٠۵٫٨

سوم

کاشت

٣۶٧١٫٣ ٣۶١٨٫٩ ٣۶٠۴٫٢ ٣۴٠٨٫٣ ٢۶٠٧٫٨

چهارم

نگهداری و حﻔاﻇت

٣٨٣١٫١ ٣٧۵١٫۵ ٣٧٣٢٫۵ ٣۵٠۵٫٧ ٢۶٨٨٫۶

پنﺠم

عملیات خاک با دست

٣۵٨٧٫۶ ٣۵۵٧٫٣ ٣۵۴٨٫٨ ٣٣٩٣٫٧ ٢۵٧٧٫١

ششم

عملیات خاک با ماشین

۴٨٣٣٫٨ ۴۶٧٧٫٧ ۴۶٢٧٫٨ ۴٢٧۵٫٩ ٣٣١٣٫۵

هﻔتم

عملیات بنایی با سنگ

٣٣۴٢٫٠ ٣٢٩١٫١ ٣٣٠۴٫١ ٣٠٣۴٫٢ ٢٣٨٩٫٠

هشتم

اندود و بندکش

٣٠٩٧٫٣ ٣٠۵۵٫٠ ٣١٣٧٫٩ ٢٨١٩٫٣ ٢١۵٩٫٣

نهم

قالب بندی ،چوب بست و کارهای چوبی

٢٩٩٩٫٣ ٢٩۵۵٫۶ ٢٩١۵٫٣ ٢٧٠۶٫٩ ٢٢٧٧٫٧

دهم

کارهای فلزی

۴٩٩٧٫۶ ۵٠٩٠٫۵ ۵٢۵۶٫١ ۴۵٠٧٫٠ ۴٠٨۴٫۴

یازدهم

بتن و کارهای بتن

٣۵٣٩٫۵ ٣۴١٧٫١ ٣۵۵۵٫٨ ٢٩٧٣٫۴ ٢٣٢۴٫٧

دوازدهم

عملیات حﻔاری چاه و گمانه زن

٣٣٩۵٫٣ ٣٣٧١٫٩ ٣٣۴۵٫٣ ٣٢٠٩٫۵ ٢۴۴١٫٨

سیزدهم

عایق کاری و کارهای متﻔرقه

۶٢٨۵٫٣ ۵٧۵٠٫۵ ۴٨١٢٫٧ ۴۵٧١٫٩ ۴٢١١٫٧

چهاردهم

حمل مصال عموم

۵١٠٧٫٣ ۵٠٠١٫٠ ۴٩١٢٫٣ ۴۶۶۴٫٠ ٣۵۴۶٫٨

پانزدهم

حمل نهادههای کشاورزی و منابع طبیع و حمل دست مصال

٣۵٢٢٫٠ ٣۵٠١٫٣ ٣۴٩۵٫۵ ٣٣۶۴٫٧ ٢۵۴٢٫۴

شانزدهم

بهرهبرداری

٢۴٩١٫٨ ٢۴۴۴٫٧ ٢٣٨٧٫۵ ٢٢٣٣٫١ ١٧۵٢٫٠

نوزدهم

نهادههای کشاورزی و منابع طبیع

٢٢٩٣٫۵ ٢٠٧۶٫٩ ٢١٠٩٫٩ ٢١٠٩٫٩ ١۵١٧٫٣

بیستم

کارهای دستمزدی

٣٢۵١٫٧ ٣٢٣۵٫٣ ٣٢٢٨٫٢ ٣٠٨٢٫٧ ٢٣۴٧٫٨

شاخص رشته آبخیزداری و منابع طبیع

٣۴۴۵٫٣ ٣٣٩٨٫۴ ٣۴٠١٫١ ٣١٩٠٫١ ٢۴۶٨٫١

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٣١از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه ﺧطوط زمﯿن انتقال و فوق توزیع نﯿروی برق
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

طراح  ،مسیریابی و نقشه برداری

٢٨۵٢٫٩ ٢٨۵٢٫٩ ٢٨۵٢٫٩ ٢٨۵٢٫٩ ١٩٩۵٫٠

دوم

کابل های فوق توزیع مس

۴۶٨۵٫٢ ۴۵٣۵٫۵ ٣٨٩٧٫۶ ٣٨۶۴٫٩ ٣٧۴١٫٨

سوم

کابل های انتقال مس

۴۴٩٨٫۵ ۴٣٨٧٫٨ ٣٨٣۵٫۴ ٣٧۶١٫٧ ٣۶٨٧٫٩

چهارم

کابل های فوق توزیع آلومینیوم

۴١٢٣٫۶ ٣٨٨٢٫٩ ٣٣٩۴٫١ ٣٢٢٢٫۴ ٣١۶٠٫٧

پنﺠم

کابل های انتقال آلومینیوم

٣٣٠٠٫٠

ششم

سرکابل و مﻔصل

٣۵١٢٫٣ ٣۴٣٣٫٣ ٣۴٢٣٫٣ ٣٣٣٧٫٢ ٣٠٩٠٫٠

هﻔتم

فیبر نوری زمین و ملحقات

٢٩۴۵٫۶ ٢٩١٨٫٧ ٢٨١١٫١ ٢٧٧٣٫٣ ٢۶۴١٫٨

هشتم

لینک باکس و SVL

٣۵٢۶٫۵ ٣٣۶٠٫٢ ٣۵٠٧٫۵ ٣٢۵۶٫۶ ٢٩١٠٫٢

پانزدهم

پیکن و کانالکن

٣٣۵٢٫٠ ٣٣٣٠٫۵ ٣٣٢١٫٩ ٣١٨٩٫٧ ٢۴١۵٫٣

شانزدهم

نصب و آزمون

٣٨۵١٫٨ ٣٨٧٢٫٠ ٣٨۵٨٫٩ ٣۵۴٢٫٧ ٢٧٨۵٫٧

هﻔدهم

حمل

۴٣۴۴٫٨ ۴٢۴١٫١ ۴١٢۴٫٢ ٣٩٠۴٫٧ ٢٨١۴٫٠

شاخص رشته خطوط زمین انتقال و فوق توزیع نیروی برق

۴١٣۶٫۶ ٣٨٧٢٫۶ ٣۵١۶٫۶ ٣٣٠٨٫٩

۴٢٨١٫٠ ۴١٠٢٫٧ ٣٧١۵٫٩ ٣۵٨٣٫۵ ٣۴٢٧٫٨

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٣٢از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه ﺧطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نﯿروی برق
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

مسیریابی ،نقشهبرداری و برجگذاری

٢٨۵٢٫٩ ٢٨۵٢٫٩ ٢٨۵٢٫٩ ٢٨۵٢٫٩ ١٩٩۵٫٠

دوم

طراح و آزمون برج ها

٣٠٠٢٫٨ ٣٠٠٢٫٨ ٣٠٠٢٫٨ ٣٠٠٢٫٨ ٢٠١۵٫٣

سوم

برج های فلزی

٣۵٨٧٫١ ٣۵٧١٫٨ ٣٣۵٨٫٠ ٣٢٠۵٫۴ ٣٠۵٢٫٨

چهارم

برج های بتن

۵٢٩٢٫٢ ۴٨٢۵٫۴ ۴۶٢٣٫٨ ۴٠۵٠٫٠ ٣٣٧۵٫٠

پنﺠم

سیم های هادی و محافظ هوایی

۴۴۵٧٫٣ ٣٩۶۶٫١ ٣٧۴١٫٧ ٣٣٢۴٫۶ ٣٠٩۴٫١

ششم

سیم های محافظ هوایی حاوی فیبر نوری

٢٩٩٠٫۵ ٢٩۴۶٫۶ ٢٨٣٢٫۴ ٢٧۴۵٫۵ ٢۵۵٣٫٢

هﻔتم

مقره های سرامی

هشتم

مقره های کامپوزیت و اسپیسرهای بین فازی

٣٢٧٩٫۵ ٣١۵۶٫٩ ٣١۵۶٫٨ ٣٠٩٠٫٩ ٢٩٨۵٫٠

یراق آﻻت

٣٨۴٠٫٩ ٣٨۵۶٫۴ ٣٧٣٢٫١ ٣٣٧٠٫۶ ٢٨١٩٫٠

شانزدهم

عملیات خاک

٣۵٩٢٫١ ٣۵٢٨٫٢ ٣۵٠٢٫٧ ٣٢٩٧٫٨ ٢۵٢٨٫٧

هﻔدهم

تهیه و نصب میل رد

۴٠٧۴٫٣ ۴١٣۵٫١ ۴٢۶٣٫٧ ٣۶٨٧٫٢ ٣٢٩۴٫٣

هﺠدهم

کارهای بتن

٣٧٧٠٫١ ٣۶١٣٫٠ ٣۶٨٩٫۵ ٣١۶٨٫٣ ٢۴٣٨٫٧

نوزدهم

عملیات نصب برج

٣۶۴٠٫۴ ٣۵۶۶٫٣ ٣۵٣١٫٨ ٣٣٠۶٫۶ ٢۵۴٨٫١

بیستم

عملیات سیم کش

٣٧٠٣٫٩ ٣۶٢٠٫٣ ٣۵٨۵٫۵ ٣٣۴٧٫٠ ٢۵٨٠٫۵

حمل

۴٣۴۴٫٨ ۴٢۴١٫١ ۴١٢۴٫٢ ٣٩٠۴٫٧ ٢٨١۴٫٠

شاخص رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق

٣٨۶٨٫١ ٣۶٩٩٫٩ ٣۵١٨٫۴ ٣٢۵١٫١ ٣٠٠٠٫٩

نهم

بیست و ی م

و شیشه ای

٣٢٢۵٫٢ ٣١٢۶٫١ ٣٠٧٩٫۴ ٢۵٧۵٫۶ ٢٣٢٧٫۶

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٣٣از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه ﭘستهای انتقال و فوق توزیع نﯿروی برق
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

طراح

٢٨۵٢٫٩ ٢٨۵٢٫٩ ٢٨۵٢٫٨ ٢٨۵٢٫٨ ١٩٩۵٫٠

دوم

ترانسﻔورماتور قدرت

٣۴٣٠٫۴ ٣٣٣٣٫٣ ٣١١۶٫٢ ٣٠٠٨٫۵ ٢٨۵٠٫٠

سوم

راکتور

٣٧۴٩٫۵ ٣۵٩٩٫۶ ٣٣٢٩٫۵ ٣٢٢۵٫٣ ٣٠٧۵٫٠

چهارم

تﺠهیزات سوئیچ یرهای گازی

٣۵۵٧٫١ ٣۵۴۵٫٠ ٣۵٢٢٫٣ ٣۴۵٧٫٨ ٣١۶۵٫٠

پنﺠم

کلید قدرت

٣٣٩٩٫٢ ٣٣٩٩٫٢ ٣٣٧٠٫٧ ٣٠٩٧٫۶ ٢٩۵۵٫٠

ششم

س سیونر و تیغه زمین

٣۴٣۵٫٢ ٣۴٣۵٫٢ ٣۴٣۵٫١ ٣١٣۴٫٢ ٢٩٨۵٫٠

هﻔتم

ترانس جریان

٣١٠٠٫۵

هشتم

ترانس ولتاژ

٣٢٠۶٫٩ ٣٢٠۶٫٩ ٢٨۵١٫٢ ٢٨۵١٫٢ ٢٨٢٣٫٠

نهم

برقگیر و شمارنده

٢٨٨٨٫٨ ٢٨٨٨٫٨ ٢٧۵٣٫۵ ٢۶۴۵٫٣ ٢٣۶٢٫۵

دهم

مقره اتکایی پرسیلین

٣٠٩٠٫٩ ٢٨٩۶٫٢ ٢٨٩۶٫٢ ٢٧۵١٫٩ ٢٣٠٢٫۵

یازدهم

بوشینگ

٢٩۵۴٫٧ ٢٩٢۶٫۶ ٢٨۴٢٫١ ٢٨۴٢٫١ ٢٨١۴٫٠

دوازدهم

موج گیرو راکتور بانک خازن

٣٢۵١٫۶ ٣٠٢۵٫۵ ٢٩٩٠٫٣ ٢۶۶٧٫۴ ٢١٧٣٫۵

سیزدهم

هادی آلومینیوم

۴٠۴٨٫٣ ٣٨۶۶٫۴ ٣٢٨۵٫٨ ٢٩٨٠٫٧ ٢۶٧٠٫٢

چهاردهم

کلمپ آلومینیوم

٢٧٠٠٫٠

٣۶۶٩٫٣ ٣۵۶٣٫۴ ٣۵۵٩٫٩ ٣١٩٠٫٢

پانزدهم

یراقآﻻت فوﻻدی

٣٨٨٣٫١ ٣٨٨٣٫١ ٣٨٨١٫٧ ٣٢٣٠٫٨ ٢٨۵٠٫٠

شانزدهم

بانک خازن

۴٠٩۴٫۴ ۴٠٩۴٫۴ ٣۴٠١٫٧ ٣٢٨٨٫۶ ٣١۴١٫٠

هﻔدهم

تابلو فشار متوسط

٣٨٩٠٫۵ ٣٧۴۵٫١ ٣٧٣۶٫٠ ٣٢۶٩٫٣ ٢٨٨٠٫٠

هﺠدهم

سیستم زمین

۴۶٧٨٫١ ۴۶٣٠٫٩ ۴٣۵۴٫٠ ۴٢٩۵٫٢ ٣٧٣۵٫٠

نوزدهم

آهنآﻻت پست

٣٨٧٩٫٠ ٣٨٧٩٫٠ ٣٨٩۶٫۵ ٣٣۶٩٫٩ ٣٠۵۴٫٠

بیستم

کابل فشار متوسط و ضعیف مس و ملحقات

۴٣٩٩٫٣ ۴٢٩٠٫۶ ٣٨١٨٫١ ٣٨٢١٫۵ ٣٧٢١٫۵

بیست و ی م

بدنه و ملحقات داخل تابلوها

۴٣٢٧٫٨ ۴٣٢٧٫٨ ۴١٠۴٫٩ ٣٨٨٨٫۵ ٣٠٠٠٫٠

بیست و دوم

تﺠهیزات سیستم کنترل سنت

٣۵۶١٫٧ ٣۴٨٩٫٢ ٣٣٠١٫٠ ٣١۶١٫٨ ٢٨٨۶٫٠

بیست و سوم

تﺠهیزات اندازه گیری دیﺠیتال و ثبات

٣١٧۵٫٢ ٣٠۴٧٫٠ ٢٩٩٩٫۵ ٢٩۶۶٫۶ ٢٨٣٠٫۵

٣۵٢٢٫٢ ٣۵٢٢٫٢ ٣١٣١٫۵ ٣١٣١٫۵

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٣٤از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه ﭘستهای انتقال و فوق توزیع نﯿروی برق
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

بیست و چهارم تﺠهیزات سیستم کنترل نیومری

٣٠٩٠٫٠

اول

دوم

سوم

چهارم

٣۵٩٣٫۶ ٣۵٩٣٫۶ ٣٣٧٩٫٧ ٣١٩۶٫٣

بیست و پنﺠم

تﺠهیرات سیستم حﻔاﻇت ال تری

٣٣٩٨٫٢ ٣٣٩٨٫٢ ٣١٢٩٫٣ ٣٠١۵٫٩ ٢٩٢٢٫٠

بیست و ششم

تﺠهیزات دیسپاچینگ و مخابرات

٣۴۶٧٫۴ ٣۵۵۵٫۶ ٣٠۴٠٫٠ ٢٩٣٨٫۵ ٢٩٣٨٫۵

بیست و هﻔتم

تﺠهیزات تغذیه جریان مستقیم و متناوب

٣٠٣٠٫٠

بیست و هشتم شارژر

٣٣٩۴٫۴ ٣٣٣٣٫٢ ٣٣٠۵٫٠ ٣١٨۴٫۵

۴٠٩۴٫۵ ۴٠٩٣٫١ ٣٣۵٣٫٧ ٣٣۵٢٫٧ ٢٧٣٠٫٠

باتری اسیدی

٣۴٣١٫٢ ٣۴٣١٫٢ ٣٠٩٧٫١ ٢٩٧٠٫٣ ٢۶٣۵٫۵

باتری نی ل کادمیوم

٣٢٨۵٫۶ ٣٣٨٩٫١ ٣٢۵٨٫١ ٣١٩٧٫٢ ٣٠۴۵٫٠

چهل و ی م

عملیات نصب

٣٣٠٨٫۶ ٣٢٧٩٫٨ ٣٢۶٨٫٢ ٣٠٩٧٫١ ٢٣٧٣٫٠

چهل و دوم

عملیات آزمون و راه اندازی

٣١٢۶٫٣ ٣١٢٠٫٨ ٣١١٨٫۶ ٢٩٧۶٫٨ ٢٢٧۴٫٠

چهل و سوم

حمل

۴٣۴۴٫٨ ۴٢۴١٫١ ۴١٢۴٫٢ ٣٩٠۴٫٧ ٢٨١۴٫٠

بیست و نهم

س ام

٣٧۴٨٫٣ ٣٧٠٣٫٢ ٣۴٩۵٫٧ ٣٣۴٣٫٩ ٣٠۵١٫٠

شاخص رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٣٥از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه نگهداری و تعمﯿرات ﺷب ه انتقال و فوق توزیع نﯿروی برق
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

نگهداری دورهای تﺠهیزات پست

٢۴٧٣٫۴ ٢۴۶٢٫٠ ٢۴۵٢٫٩ ٢۴٣۶٫۶ ١٩٢٩٫۴

دوم

نگهداری دورهای خطوط

٢۴٧٨٫۵ ٢۴۶۶٫٧ ٢۴۵٧٫٢ ٢۴۴٠٫٢ ١٩٣٢٫١

سوم

نگهداری دورهای سیستم های حﻔاﻇت وکنترل

٢۵٠٨٫٧ ٢۴٩۴٫٠ ٢۴٨٢٫٢ ٢۴۶١٫٠ ١٩۴٧٫٩

چهارم

نگهداری دورهای تﺠهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شب ه

١٩١٣٫١

پنﺠم

نگهداری دورهای و آزمون تﺠهیزات پستهای DCS

٢۴٣۵٫۴ ٢۴٢٧٫۶ ٢۴٢١٫۴ ٢۴١٠٫٢ ١٩٠٩٫۴

ششم

آزمونهای ویژه تعمیرات و عملیات فوق برنامه پست

٢۵۴١٫٧ ٢۵٢٣٫٨ ٢۵٠٩٫۵ ٢۴٨٣٫٧ ١٩۶۵٫١

و فراخوان

٢۴۴٢٫۴ ٢۴٣۴٫٠ ٢۴٢٧٫٢ ٢۴١۵٫١

هﻔتم

کشی

دهم

تعمیرات و عملیات فوق برنامه خطوط

٢۴٩٠٫٧ ٢۴٧٧٫٧ ٢۴۶٧٫٣ ٢۴۴٨٫۶ ١٩٣٨٫۵

یازدهم

تعمیرات و عملیات فوق برنامه سیستمهای حﻔاﻇت و کنترل

٢۴٨۶٫۵ ٢۴٧٣٫٩ ٢۴۶٣٫٨ ٢۴۴۵٫٧ ١٩٣۶٫٣

دوازدهم

تعمیرات و عملیات فوق برنامه تﺠهیزات مخابرات و دیسپاچینگ شب ه

٢۵١٠٫۶ ٢۴٩۵٫٧ ٢۴٨٣٫٨ ٢۴۶٢٫٣ ١٩۴٨٫٩

٢۵١٨٫٩ ٢۵٠٣٫٢ ٢۴٩٠٫۶ ٢۴۶٨٫٠ ١٩۵٣٫٢

شاخص رشته نگهداری و تعمیرات شب ه انتقال و فوق توزیع نیروی برق

٢۴٩٣٫٧ ٢۴٨٠٫۵ ٢۴۶٩٫٨ ٢۴۵٠٫٧ ١٩۴٠٫١

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٣٦از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه توزیع نﯿروی برق
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

پایههای بتن

٢٨٠٠٫٠

دوم

پایههای چوبی

٢٨١٢٫۵ ٢٨١٢٫۵ ٢۶۶٠٫٨ ٢۵۴٠٫٩ ٢٣٩٧٫١

سوم

پستهای پدمانتد و ترانسﻔورماتورها

٣٠٧٩٫۴ ٣٠٧۴٫٩ ٢۶١٣٫۶ ٢۴٧٧٫٢ ٢٢٧٢٫٧

چهارم

کابلهای فشار متوسط مس

۴١١٢٫٩ ۴٠۴۶٫٠ ٣۴٣۴٫٩ ٣۴۶٧٫٠ ٣٢١٠٫٢

پنﺠم

هادیها و کابلهای فشار متوسط آلومینیوم

٣۶٢۶٫۴ ٣۴۵۶٫٨ ٣٢٣۶٫٧ ٢٩٢٧٫١ ٢٨١۴٫۵

ششم

سیم و کابلهای مس فشار ضعیف

۴٠٢٠٫٢ ٣٩۶٣٫٧ ٣٨٠٨٫١ ٣٧١٠٫۵ ٣٢۵۴٫٨

هﻔتم

کابلهای آلومینیوم فشار ضعیف

٣٨٨١٫١ ٣۵۴٣٫٩ ٣۴٢٧٫٧ ٢٨۶٩٫٧ ٢۶۵٧٫١

هشتم

مقرهها و اسپیسرهای کامپوزیت

٣١١٠٫٧ ٢٩٠۶٫٨ ٢٨٣۵٫٨ ٢٧١١٫۴ ٢۴٨٧٫۵

نهم

سرکابل ،مﻔصل ،کاور و لولههای غیر فلزی

٣٠٢٠٫٧ ٢٩٨٩٫٢ ٢٨۵٧٫۵ ٢٧۵٣٫۶ ٢۵٩٧٫٧

دهم

پایههای فلزی

٣١٣٩٫۴ ٣١٣٩٫۴ ٣١٣٩٫۴ ٢٨٨٨٫٢ ٢۵١١٫۵

یازدهم

تﺠهیزات روشنایی

٢٩٢٢٫۶ ٢٩٢٠٫٠ ٢٨۴٠٫۵ ٢۶۶٧٫۶ ٢۴٧٠٫٠

دوازدهم

قط کننده های اتوماتی

سیزدهم

ترانسﻔورماتورهای جریان و ولتاژ فشار ضعیف و متوسط

٢۶٠١٫٩ ٢۵٧۵٫۶ ٢۵٨٩٫٢ ٢۵٢١٫٧ ٢٢۵١٫۵

چهاردهم

یراق آﻻت فوﻻدی و متعلقات شب ه

٣٠٩٧٫۶ ٣٠٩۴٫٧ ٢٩۵۴٫٠ ٢٨٣٣٫٩ ٢۴٠١٫۶

پانزدهم

لوازم اندازهگیری دیﺠیتال

٢٣۶٢٫۴ ٢٣۴۴٫۶ ٢٣١١٫٠ ٢٢٢٧٫٧ ٢٠٨٢٫٠

شانزدهم

قط کنندههای شب ه فشار متوسط هوایی

٢۶٨٧٫٣ ٢۶٨٧٫٣ ٢۶۶۴٫٠ ٢۴٧٨٫٧ ٢٣١۶٫۵

هﻔدهم

تﺠهیزات اتوماسیون  ،کنترل و حﻔاﻇت

٢۵٣٠٫٢ ٢۵١٩٫٩ ٢۵٠٩٫٩ ٢٢۵٠٫٢ ٢١۶٣٫٧

هﺠدهم

قطعات بتن و متعلقات

٢٨٠٠٫٠

نوزدهم

مقره های سرامی

٢۴٧۴٫٩ ٢۴٧۴٫٩ ٢٣٢٧٫۵ ٢١۵٣٫٠ ١٩٣٩٫۶

بیستم

فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط

٣٠٢٩٫٨ ٢٩۶٧٫٣ ٢٧٢٣٫٢ ٢۶٠۶٫٨ ٢٣٢٧٫۵

بیست و ی م

برقگیرها

٢٣٣۴٫٧ ٢٣٣۴٫٧ ٢٣٣۴٫٧ ٢١٢٢٫۵ ١٩٢٩٫۵

بیست و دوم

تﺠهیزات کامپوزیت

٢٧٨۴٫٣ ٢۶۶۵٫٠ ٢۵٨٣٫٨ ٢۵٣٧٫٧ ٢٣٠٧٫٠

بیست و سوم

بدنه فلزی تابلوها

٣٣٢٣٫٣ ٣١٠۵٫۵ ٢٨٧٩٫٢ ٢۶۵٩٫۶ ٢۴۴٠٫٠

فشار ضعیف تابلویی

٣٧٨١٫۴ ٣٧٧٧٫٨ ٣٧٨٠٫٠ ٣٠۵٢٫٠

٢٢٨١٫۵ ٢٢٨١٫۵ ٢٢٨١٫۴ ٢٢٨١٫۴ ٢٠٧۴٫٠

٣۶٢٠٫١ ٣۵١١٫٧ ٣۴۴۴٫٠ ٣١٣۶٫٠

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:
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ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٣٧از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه توزیع نﯿروی برق
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

بیست و چهارم تابلوهای کمپ ت و قط کننده های تابلویی فشار متوسط

اول

دوم

سوم

چهارم

٢٨۴۵٫٧ ٢٨۴۵٫٧ ٢٨۴۴٫٠ ٢۵٩٣٫٧ ٢٢٧۵٫٢

بیست و پنﺠم

تﺠهیزات مس

۴٠٨۴٫١ ٣٩۶۶٫٨ ٣٧۶٩٫۴ ٣٧۶٩٫۴ ٣٢٧٧٫٧

بیست و ششم

یراق آﻻت آلومینیوم

٢٨٩١٫۵ ٢۶۵٢٫٣ ٢۶٣٣٫٨ ٢٣٧٨٫٩ ٢١٢۴٫٠

بیست و هﻔتم

خازنهای فشار ضعیف

٢٩۴٩٫٩ ٢٩۴٩٫٩ ٢٧٧٠٫٣ ٢۶٩٣٫۴ ٢۵۶۵٫١

چهل و ی م

عملیات خط گرم

٢٠٨۶٫٠

٢٩۶٢٫١ ٢٩١٠٫٠ ٢٨٨٩٫١ ٢٧١١٫٨

چهل و دوم

نصب تﺠهیزات به صورت خط سرد

٢٠٨۶٫٠

٢٩۵١٫٧ ٢٩٠۴٫٨ ٢٨٩٢٫٢ ٢٧١٩٫١

حمل

١٨٧۶٫٠

٢٨٩۶٫۵ ٢٨٢٧٫١ ٢٧۴٩٫۵ ٢۶٠٣٫١

پنﺠاهم

٢٩٠٨٫۵ ٢٨۴٠٫٠ ٢۶۴٨٫۴ ٢۵۴۴٫٢ ٢٣٢۵٫۴

شاخص رشته توزیع نیروی برق

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٣٨از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه بهرهبرداری و نگهداری تأسﯿسات آب ﺷرب
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

بهرهبرداری

٣٣٨۵٫٧ ٣٣٢٣٫٧ ٣٢٩٩٫٩ ٣١١١٫٧ ٢٣٨٢٫۶

دوم

نگهداشت برنامهای

٣۴٨٩٫٩ ٣٣٩٣٫٧ ٣٣۵٢٫٩ ٣١٢۴٫۵ ٢۴٠٣٫۵

سوم

تعمیر و رف حادثه

٣٨٢۵٫١ ٣٧٣۴٫۶ ٣٣٨٨٫٨ ٣١۵٧٫۴ ٢۶۶٠٫٠

چهارم

امور مشترکین

٢٩٣٢٫٠ ٢٩١٣٫٠ ٢٩٠۴٫۵ ٢٧۵٨٫۶ ٢١١٣٫٩

پنﺠم

تامین مواد و مصال

٢٧۶٣٫٢ ٢٧۶١٫٠ ٢۵٩٠٫٠ ٢۴٢٣٫۶ ٢٢١٩٫۴

ششم

بهداشت ،ایمن و محیط زیست

۴١۵٢٫٧ ۴٠١١٫۴ ٣٨٧٨٫۴ ٣۶٠١٫۴ ٢٧٧٠٫٣

هﻔتم

نشت یابی شب ههای توزیع و انشعابات آب

٢۵٠٠٫٠

٣۶٠۴٫۵ ٣۵١۴٫٨ ٣۴٧٨٫۵ ٣٢٣٩٫٠

هشتم

پایش و نظارت بر کیﻔیت آب و فاضﻼب

٢۵٠٠٫٠

٣۴٢۵٫٠ ٣۴٢۵٫٠ ٣۴٢۵٫٠ ٣٢٧۵٫٠

٣٣۵٣٫۴ ٣٢۶٨٫۵ ٣١٩٠٫٨ ٢٩٩۵٫۴ ٢٣۵٩٫٩

شاخص رشته بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات آب شرب

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های موقت تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٣٩از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه تجهﯿزات آب و فاضﻼب
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

پمپها

٣٠٠٠٫٠

۴١۵۴٫۵ ۴١٧٢٫٧ ٣۶٨۴٫۵

دوم

همزنها

٣٠٠٠٫٠

٣۵٢٨٫٣ ٣٠٩۶٫٨ ٣٠٩۶٫٠

سوم

آشغال یر

٣٠٠٠٫٠

٣٨١۴٫٧ ٣٢۴۵٫٣ ٣١٧٨٫٧

چهارم

بلوئرها و کمپرسورها

٣٠٠٠٫٠

٣٢٢۴٫٩ ٣١٧٨٫٩ ٣١١٣٫٢

پنﺠم

دیﻔیوزرها

٣٠٠٠٫٠

٣٣٧٣٫۴ ٣٢٨٩٫۴ ٣٢۶۵٫۶

ششم

آب یری لﺠن

٣٠٠٠٫٠

٣٢١١٫٨ ٣١٧٠٫١ ٣١٠٧٫٠

هﻔتم

گندزدایی

٣٠٠٠٫٠

٣۶٧٨٫٣ ٣۵٩٢٫٢ ٣٣۶۵٫۴

هشتم

تﺠهیزات فرآوری گاز

٣٠٠٠٫٠

٣٨٣٩٫۶ ٣٧٣۵٫١ ٣۴٢٠٫٣

مبدل های حرارت

٣٠٠٠٫٠

٣٨۴٠٫۵ ٣٧٣۵٫۴ ٣۵٠٠٫۵

٣٠٠٠٫٠

۴٠١۴٫۶ ٣۶۵۴٫۵ ٣٠٧۴٫٣

یازدهم

مشعلها

٣٠٠٠٫٠

٣٣٠۶٫۶ ٣٢٢٠٫٩ ٣٢١۵٫۴

دوازدهم

جرثقیلها

٣٠٠٠٫٠

٣٢١٠٫١ ٣١٣٠٫١ ٣٠٨٧٫٨

سیزدهم

ال تروموتورها

٣٠٠٠٫٠

٣٠٩٩٫۶ ٣٠٩٩٫۴ ٣٠١١٫۵

چهاردهم

خنث سازی و حذفبو

٣٠٠٠٫٠

٣۵٧١٫٢ ٣۵٨۵٫٩ ٣۵٣۵٫۵

پانزدهم

لولهها و اتصاﻻت و متعلقات فوﻻدی

٣٠٠٠٫٠

٣٣۴۴٫۴ ٣۴۵٣٫٧ ٣۴۵٩٫٨

شانزدهم

لولهها و اتصاﻻت و منعلقات استیل

٣٠٠٠٫٠

٣٨٠٨٫۶ ٣۶٧٠٫٧ ٣۵٣٧٫۴

هﻔدهم

لولهها و اتصاﻻت و متعلقات چدن نش ن

٣٠٠٠٫٠

٣٧٩۶٫١ ٣٨٢۴٫۵ ٣۴۵۵٫٣

هﺠدهم

لولهها و اتصاﻻت و متعلقات پل اتیلن

٣٠٠٠٫٠

٣۶٨۶٫٨ ٣٣۵٠٫٩ ٣٣١۵٫۶

نوزدهم

لولهها و اتصاﻻت فایبرگﻼس

٣٠٠٠٫٠

٣۵١٢٫٧ ٣۴٨٩٫۶ ٣۴۵۵٫١

بیستم

لولهها و اتصاﻻت و متعلقات پل پروپیلن و پی وی سخت

٣٠٠٠٫٠

٣٧٢٠٫٠ ٣۶٣١٫۴ ٣۴۶٧٫٧

بیست و ی م

شیر آﻻت و متعلقات فلزی

٣٠٠٠٫٠

٣۵۶٠٫٨ ٣۴٧٨٫۶ ٣۴١١٫۶

بیست و دوم

شیر آﻻت و متعلقات پﻼستی

٣٠٠٠٫٠

٣۴۴٩٫٣ ٣٣۴۶٫۵ ٣٢٨٣٫۶

بیست و سوم

کارهای فلزی

٣٠٠٠٫٠

٣۴٧٨٫۵ ٣۴٧٨٫۵ ٣۴٧٨٫۵

نهم
دهم

دی

حرارت آب گرم

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های موقت تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٤٠از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه تجهﯿزات آب و فاضﻼب
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

بیست و چهارم مواد شیمیایی
بیست و پنﺠم

عمل رها

اول

دوم

سوم

٣٠٠٠٫٠

٢٧٩٠٫٠ ٢٧٣٠٫٠ ٢٧٠٠٫٠

٣٠٠٠٫٠

٣٢١٣٫٣ ٣١٧١٫٨ ٣١٠٨٫۶

بیست و ششم غشاها
بیست و هﻔتم

چهارم

٣٠٠٠٫٠
٣٠٠٠٫٠

غﻼف غشا

٣٠٠٠٫٠

بیست و هشتم فیلتر کارتریج
س وی م

تﺠهیزات ابزاردقیق اندازهگیری سط یا فشار

٣٠٠٠٫٠

٣٢٠١٫۶ ٣١٩٩٫۶ ٣١٧١٫٧

س و دوم

تﺠهیزات ابزاردقیق اندازهگیری دبی

٣٠٠٠٫٠

٣١۴٨٫۶ ٣١٢٩٫٠ ٣١١١٫٨

س و سوم

آناﻻیزرها

٣٠٠٠٫٠

٣١١١٫٣ ٣١١١٫٣ ٣١١٣٫۴

کارهای دستمزدی

٣٠٠٠٫٠

٣٩۶٣٫٠ ٣٨٧٣٫٠ ۴١٢۵٫٠

٣٠٠٠٫٠

٣۵٨۶٫٨ ٣۴۵٩٫٩ ٣۴۴۵٫٢

س و چهارم

شاخص رشته تجهیزات آب و فاضﻼب

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷاﺧﺺ های قطع تعدیل آحادبها ،دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال ١۴٠٠

ﺻﻔﺤﻪ  ٤١از ٤١

ﭘﯿوست  ٣بخشنامه ﺷماره  ١٤٠١/١٩٠٠٠٩مورخ ١٤٠١/٠٤/٢٢
ﺷاﺧﺺ های فصل رﺷته ای فهرست بهای واحد ﭘایه بهرهبرداری و نگهداﺷت تجهﯿزات برق  ،کنترل و ابزار دقﯿق
تاسﯿسات آب و فاضﻼب
دوره های سه ماهه سال ١۴٠٠

شرح

شماره فصل

سه ماهه
چهارم ٩٩

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

بهره برداری

٢۵٠٠٫٠

دوم

نگهداشت برنامه ای

٣۵٨٧٫۵ ٣۵٠۶٫٣ ٣۴٣۴٫٨ ٣٢۵٢٫٨ ٢۵٠٠٫٠

سوم

تعمیرات

٣۵٨٧٫۵ ٣۵٠۶٫٣ ٣۴۵۵٫٠ ٣٢۵۴٫۵ ٢۵٠٠٫٠

شاخص رشته بهرهبرداری و نگهداشت تجهیزات برق  ،کنترل و ابزار دقیق تاسیسات آب و
فاضﻼب

٣۵٠٠٫٠ ٣۴۶٢٫۵ ٣۴٢٧٫٨ ٣٢٧٣٫٠

٣۵٧۵٫٨ ٣۵٠٠٫٣ ٣۴٣۵٫٣ ٣٢۶٣٫٣ ٢۵٠٠٫٠

یادآوری :شاخص های پیوست  ٣صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد:
 .١بر اساس فهرست های پایه سال  ١٣٨٢و پس از آن
 .٢بر اساس فهرست پایه سال  ١٣٨١با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال ١٣٨٢
 .٣بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال  ١٣٨٢و پس از آن
نشان ال ترونی

:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

