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بِ اؾتٌاز هازُ ( ) 23لاًَى بطًاهِ ٍ بَزجِ ٍ ًظام فٌي ٍ اجطايي وشَض (هَضَع تصَيبًاهِ شواضُ
/42339تّ33497ـ هَضخ ّ 1385/4/20يأت هحتطم ٍظيطاى) ،بِ پيَؾت «شاذصّاي لطعي زٍضُّاي
ؾِ هاِّ ؾَم ٍ چْاضم ؾال  »1396اظ ًَع گطٍُ اٍل (الظماالجطا) وِ بِ تصَيب شَضايعالي فٌي ضؾيسُ
اؾت ،زض يه پيَؾت ٍ  22صفحِ ابالغ هيشَز ،تا بطاي پيواىّاي هشوَل تعسيل آحازبْا -حؿب هَضز-
با ضعايت ًىات ظيط بِ هَضز اجطا گصاشتِ شَز:
 -1شاذصّاي هٌسضج زض پيَؾت ( )3هَضز اؾتفازُ بطاي هحاؾبِ تعسيل پيواىّايي وِ:
 -1-1بطاؾاؼ فْطؾتّاي پايِ ؾال  ٍ 1382پؽ اظ آى هٌعمس شسُ يا هيشًَس.
 -2-1بطاؾاؼ فْطؾتّاي پايِ ؾال  1381با شاذص هبٌاي زٍضُ ؾِ هاِّ تؿلين پيشٌْاز
پيواًىاض ،زض ؾال  1382هٌعمس شسُاًس.
 -3-1بطاؾاؼ فْطؾتّاي ؼيطپايِ ٍ شاذص هبٌاي ؾِ هاِّ اٍل ؾال  ٍ 1382پؽ اظ آى هٌعمس
شسُ يا هيشًَس.
 -2زض شــاذصّــاي پيَؾــت ( )3تؽييــطات زؾــتوعز ًيــطٍي اًؿــاًي ،وطايــِ هاشــييآالتّ ،عيٌــِ
حول ٍ ًمل ٍ ًطخ توام هصالح زض زٍضُ ّاي ؾـِ هاّـِ هطبـَن هٌظـَض شـسُ اؾـت ٍ ّـي گًَـِ
تفاٍت بْاي هصالح(بِ جع هَاضز هشوَل بٌس  )1-3بِ آًْا تعلك ًويگيطز.
 -3ضَابط تعييي هابِالتفاٍت ليط زض واضّاي آؾفالتي بِ شطح ظيط اؾت:
 -1 -3تفاٍت بْاي ليط زض واضّاي آؾفالتي پيواىّايي وِ بطاؾاؼ فْطؾتبْاي پايِ ضاُ ،باًس فطٍزگـاُ ٍ
ظيطؾاظي ضاُآّي ؾال  ٍ 1388لبل اظ آى يا فْطؾت بْاي پايِ ضاُ ،ضاُآّي ٍ باًـس فطٍزگـاُ ؾـال
 1392يا  1393با تاضيد آذطيي ضٍظ تؿلين پيشٌْاز ليوـت پيواًىـاض لبـل اظ  1393/07/01هٌعمـس
شسُ اًس ،بطاؾاؼ برشٌاهِ شواضُ  100/7135هـَضخ  1388/1/31بـا عٌـَاى «زؾـتَضالعول ًحـَُ
هحاؾبِ تفاٍتبْاي ليط» ٍ جسٍل شيل هحاؾبِ هيشَز.
تا ظهاى ابالغ شاذصّاي تعسيل ٍ ليوت ليط هطبَن بِ هاُّاي آتي ،تفاٍت بْاي ليط بطاؾـاؼ %95
هبلػ فاوتَض ليط اضايِ شسُ تَؾط پيواًىاض اظ بَضؼ فطآٍضزُ ّاي ًفتي بـِ صـَضت علـيالحؿـا
هحاؾبِ ٍ پطزاذت هي شَز .زض ّط زٍضُ تؿَيِ حؿا

با پيواًىاض بطاؾاؼ ليوتّاي لطعي ابـالغ

شسُ هاّاًِ ليط تَؾط ايي ؾاظهاى ذَاّس بَز.
زض هحاؾبِ تفاٍت بْاي ليط بطاؾاؼ زؾتَضالعول شواضُ  100/7135هَضخ  1388/1/31بطاي
هاُّايي وِ زض آىّا بْاي ليط زٍضُ اًجام واض ( )Aووتط اظ بْاي ليط زض هاُ زٍضُ هبٌاي پيواى ()B
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باشس ،ضطيب  1/14ضابطِ هٌسضج زض زؾتَضالعول ياز شسُ ،اعوال ًويشَز.
چٌاًچِ واضفطها زض تْيِ ليط هَضز ًياظ پطٍغُ ،با بْاي اضظاىتط اظ ًطخ اضايِ شسُ زض بَضؼ فطآٍضزُّاي
ًفتي ،هؿاعستي بطاي پيواًىاض (هاًٌس صسٍض حَالِ بطاي ذطيس ليط با ليوت ياضاًِاي ،تْيِ ليط بِطَض
هؿتمين تَؾط واضفطها ٍ تحَيل آى بِ پيواًىاض ٍ  )...اًجام ًسازُ باشس ،زض هحاؾبِ تفاٍت بْاي ليط طبك
برشٌاهِ شواضُ  100/7135هَضخ  1388/1/31زض پيواىّاي هشوَلً ،ياظي بِ اضايِ فاوتَض اظ ططؾ
پيواًىاض ًبَزُ ٍ همازيط اعالهي جسٍل شواضُ ( )1هبٌاي هحاؾبِ هابِالتفاٍت بْاي ليط ذَاّس بَز
زض ضوي هبلػ تعسيل هطبَن بِ واض آؾفالتي ًيع بط اؾاؼ شاذص فصل پاًعزّن ( )1حؿا هيشَز.
تبصطُ  : 1چٌاًچِ بطاي تْيـِ آؾـفالت اظ ليـط بـا طبمـِبٌـسي عولىـطزي PGاؾـتفازُ شـَز ،بـطاي
هحاؾبِ تفاٍت بْاي ليط ،حؿب هـَضز ٍيػگـي ليـط ،ليوـت ّـاي اعـالم شـسُ بـطاي ليـط بـا زضجـِ
ًفَش  60/70يا  ٍ( 85/100هابِالتفاٍت حاصلِ با زٍضُ هبٌاي پيواى) هبٌاي عول ذَاّس بَز.
تبصطُ  : 2بطاي اًَاع ليطّاي اهَلؿـيًَي وـِ زض جـسٍل شـواضُ  1بـطاي آى ليوـت ابتـسايي (ليوـت
هاُ هبٌاي پيواى  ) Bيا ليوـت اًتْـايي (ليوـت زٍضُ وـاضوطز  ) Aيـا ّيچىـسام اعـالم ًشـسُ باشـس
بـطاي هحاؾـبِ تفـاٍت بْــ اي ليـط اهَلؿـيًَي ،ابتسا بْاي ليط زض هاُ فالس ليوت طبك ضابطِ ظيط
تعييي ٍ پؽ اظ آى تفاٍت بْاي ليط بطاؾاؼ برشٌاهِ شواضُ  100/7135هَضخ  1388/1/31هحاؾبِ ٍ
هبٌاي تعييي تفاٍت بْاي ليطّاي اهَلؿيًَي لطاض هي گيطز.

 :بْاي ليط اهَلؿيًَي زض هاُ فالس ليوت
 :آذطيي بْاي ليط اهَلؿيًَي اعالم شسُ لبلتط اظ هاُ فالس ليوت
 :بْاي ليط  60/70زض هاّي وِ تعييي بْاي ليط اهَلؿيًَي بطاي آى هَضز ًظط اؾت
 :بْاي ليط  60/70زض هاُ هتٌاظط با
بِ عٌَاى هثال بْاي ليط اهَلؿيَى ظٍزشىي وِ زض اؾفٌس هاُ ؾال  92زض جسٍل شواضُ  1اعالم ًشسُ
اؾت ،بطاؾاؼ ضابطِ فَق بطابط  10900ضيال بط ويلَگطم ذَاّس بَز.
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جذيلشمارٌ( )0
ماٌ

وًع

مُر

آبان

آرر

دي

بُمه

اسفىذ

قير6070

9,159

9,622

12,980

12,925

13,355

13,541

قير85100

9,462

9,708

13,114

13,263

13,484

13,519

قيرmc.250

12,753

13,233

15,953

16,053

16,667

16,669

قيرامًلسيًنزيدشكه()CRS1

----

10,144

15,732

----

----

14,092

قيرامًلسيًنديرشكه()CSS1

12,228

12,628

----

----

17,305

----



قيمتَاريالبركيلًگرماست 

زض پيواى ّايي وِ شاذص هبٌاي پيواى آًْا ،ؾِ هاّـِ چْـاضم ؾـال  1386باشـس ٍ پيواًىـاض هٌترـب
بطاؾاؼ ليوت افعايش يافتِ ليط پؽ اظ افتتـاح بـَضؼ فـطآٍضزُّـاي ًفتـي پيشـٌْاز هـالي ضا اضايـِ
وطزُ باشس ،بْاي ليط زض ؾِ هاِّ شـاذص هبٌـاي پيوـاى ( )Bزض برشـٌاهِ شـواضُ  100/7135هـَضخ
 1388/1/31بطابط با بْاي ليط هٌظَض شسُ زض تجعيِ بْاي پيشٌْازي پيواًىاض بطاؾاؼ برشـٌاهِ شـواضُ
 102/5453-54/4951هَضخ  1377/9/9زض ًظط گطفتِ هيشَز.
 -2-3بطاي پيواىّايي وِ تاضيد آذطيي ضٍظ هْلت تؿلين پيشٌْاز ليوت زض هٌالصِ بعـس اظ 1393/06/31
باشس ،تؽييطات بْاي ليط زض هحاؾبِ شاذصّاي تعسيل اعوال ذَاّس شس ٍ لصا تفاٍت بْـاي ليـط
بِ طَض جساگاًِ بطاي آًْا لابل پطزاذت ًرَاّس بَز .بٌابطايي بطاي پيواىّـاي بـا آذـطيي ضٍظ تـاضيد
تؿلين پيشٌْاز ليوت بعس اظ  ،1393/06/31تٌْا شاذص فصل پاًعزّن ( )2هالن هحاؾبِ تعسيل اؾت
ٍ پطزاذت جساگاًِاي بابت تفاٍت بْاي ليط صَضت ًويگيطز.
ّ -4واىگًَِ وِ زض بٌس ( )7برشٌاهِ شواضُ  100/3517هَضخ  1386/1/19اعالم شسُ اؾـت ،شـاذصّـاي
هٌسضج زض پيَؾت  1بطاي زٍضُّاي ؾِ هاِّ ؾال  ٍ 1384پؽ اظ آى ،ابالغ ًويشَز.
 -5با تَجِ بِ هطالب هٌسضج زض بٌس ( )7برشٌاهِ شواضُ  100/99406هَضخ  ،1388/10/19شاذصّاي هٌسضج
زض پيَؾت ( )2بطاي زٍضُّاي ؾِ هاِّ ؾال  ٍ 1388پؽ اظ آى ،ابالغ ًرَاّس شـس .چٌاًچـِ بطذـي اظ
زؾتگاُّاي اجطايي پيواى ّايي ضا زض زؾت اجطا زاضًس وِ بط طبك هفاز پيواى بايس اظ شاذصّاي تعسيل
پيَؾت ( )2اؾتفازُ وٌٌس ،الظم اؾت زض ّط هَضز اطالعات واهل لطاضزازي ٍ زاليل تَجيْي هتمي پايـاى
ًيافتي واض ضا ّوطاُ با بطًاهِ ظهاًي ٍ تاضيد ذاتوِ واض بِ زبيطذاًِ شَضايعالي فٌـي اضؾـال زاضًـس ،تـا
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چٌاًچِ پطزاذت تعسيل بِ ايي گًَِ پيواىّا هَضز تصَيب شَضايعالي فٌي لـطاض گيـطز ،شـاذصّـاي
هطبَن زض پيَؾت ( )2بطاي واض هطبَن ابالغ شَز.
 -6بطاي تعسيل ّعيٌِ تجْيع ٍ بطچيسى واضگاُ زض پيواىّاي هٌعمسُ ٍ ّوچٌيي پيواىّايي وِ پؽ اظ تاضيد
ايي برشٌاهِ هٌعمس ذَاّس شس ،هياًگيي شاذص ضشتِاي فْطؾت بْاي ٍاحس پايِ هٌضـن بـِ پيوـاى ٍ
فْطؾتبْاي ٍاحس پايِ ابٌيِ ،هالن عول ذَاّس بَز.
زض پيواى ّايي وِ بيش اظ يه فْطؾت پايِ هبٌاي تْيِ بطآٍضز باشس ،شـاذص ضشـتِاي فْطؾـتي وـِ
باالتطيي بطآٍضز ضا زاضا اؾت ،هَضز اؾتفازُ زض ضابطِ باال ذَاّس بَز.
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دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

۱

اﺑﻨﯿﻪ

۵۹۹٫۱

۷۱۴٫۲ ۶۹۱٫۸ ۶۷۰٫۹ ۶۲۶٫۷

۲

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۷۰۳٫۱

۸۲۱٫۷ ۸۰۵٫۲ ۷۶۳٫۶ ۷۴۰٫۰

۳
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۸۴۵٫۷ ۸۰۵٫۵ ۷۸۱٫۹ ۷۵۵٫۹

۴
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۶۸۲٫۶

۷۶۳٫۱ ۷۵۲٫۹ ۷۳۳٫۷ ۷۲۱٫۹

۵
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۷۷۷٫۷

۸۸۸٫۲ ۸۶۷٫۸ ۸۴۳٫۹ ۸۳۴٫۶

۶

ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺗﻌﻤﯿﺮ روﺳﺎزی و اﺑﻨﯿﻪ ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ

۶۰۰٫۰

۷۲۶٫۰ ۷۱۷٫۴ ۶۹۴٫۸ ۶۳۷٫۶

۷

ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب

۷۴۶٫۵

۸۳۸٫۱ ۸۲۶٫۱ ۸۰۷٫۷ ۷۹۷٫۸

۸

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب

۷۶۱٫۳

۸۶۵٫۷ ۸۴۹٫۰ ۸۳۱٫۱ ۸۱۸٫۳

۹

ﭼﺎه

۷۷۶٫۶

۸۶۷٫۷ ۸۵۷٫۳ ۸۳۵٫۹ ۸۲۷٫۰

۱۰

آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ

۷۷۷٫۶

۸۶۹٫۱ ۸۵۸٫۲ ۸۳۷٫۴ ۸۲۶٫۰

۱۱

ﺳﺪﺳﺎزی

۷۳۱٫۱

۸۱۶٫۶ ۸۰۶٫۹ ۷۸۷٫۳ ۷۷۵٫۰

۱۲

آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

۸۲۰٫۶

۹۱۸٫۸ ۹۰۹٫۹ ۸۹۲٫۲ ۸۸۹٫۷

۱۳

ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب

۷۳۴٫۵

۸۲۹٫۰ ۸۱۸٫۱ ۷۹۸٫۳ ۷۸۳٫۸

۱۴

اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ

۶۷۷٫۵

۸۰۹٫۷ ۷۷۳٫۳ ۷۲۶٫۵ ۷۲۲٫۳

۱۵

ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﻨﺎت

۶۳۱٫۵

۷۴۷٫۶ ۷۳۳٫۹ ۷۲۲٫۰ ۶۸۳٫۳

۱۶

آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

۷۵۷٫۹

۸۴۹٫۲ ۸۴۰٫۵ ۸۲۵٫۵ ۸۲۰٫۹
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۸۶۰٫۱

۹۷۱٫۱ ۹۶۲٫۵ ۹۴۵٫۱ ۹۴۵٫۰

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۷۶۸٫۷

۸۶۱٫۲ ۸۵۴٫۳ ۸۴۱٫۵ ۸۳۷٫۸

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۹۰۵٫۶

۹۹۶٫۳ ۹۸۷٫۲ ۹۶۰٫۱ ۹۶۰٫۱

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ

۶۲۴٫۹

۷۰۰٫۱ ۶۹۰٫۹ ۶۸۱٫۹ ۶۷۱٫۸

ﭘﻨﺠﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی ﭼﻮﺑﯽ

۵۲۸٫۵

۵۸۳٫۴ ۵۷۸٫۴ ۵۶۷٫۴ ۵۶۴٫۶

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی ﻓﻠﺰی

۶۳۸٫۷

۷۶۹٫۶ ۷۴۲٫۲ ۷۱۷٫۲ ۶۶۰٫۴

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۵۱۹٫۱

۷۲۴٫۹ ۶۸۱٫۷ ۶۵۵٫۳ ۵۳۱٫۷

ﻫﺸﺘﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۶۳۶٫۹

۷۰۵٫۵ ۷۰۰٫۴ ۶۹۳٫۶ ۶۸۵٫۲

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۶۵۶٫۰

۷۹۴٫۱ ۷۶۱٫۷ ۷۲۵٫۸ ۶۷۱٫۳

دﻫﻢ

ﺳﻘـﻒ ﺳﺒـﮏ ﺑﺘﻨﯽ

۵۹۳٫۰

۶۵۷٫۰ ۶۵۲٫۶ ۶۴۶٫۰ ۶۳۹٫۵

ﯾﺎزدﻫﻢ

آﺟﺮﮐﺎری وﺷﻔﺘﻪ رﯾﺰی

۷۳۸٫۶

۸۰۱٫۰ ۷۹۷٫۳ ۷۹۳٫۰ ۷۸۳٫۳

دوازدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻠﻮک ﭼﯿﻨﯽ

۷۰۵٫۷

۷۹۱٫۸ ۷۸۳٫۷ ۷۶۶٫۸ ۷۵۹٫۳

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری رﻃﻮﺑﺘﯽ

۷۱۵٫۷

۸۱۱٫۳ ۷۶۳٫۷ ۷۳۲٫۴ ۷۲۹٫۳

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﺣﺮارﺗﯽ

۳۶۸٫۹

۳۹۸٫۹ ۳۹۸٫۱ ۳۸۴٫۹ ۳۸۳٫۶

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۳۳۱٫۰

۳۳۵٫۰ ۳۳۴٫۰ ۳۳۳٫۰ ۳۳۲٫۰

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒـﮏ

۵۶۰٫۷

۶۹۹٫۲ ۶۷۱٫۹ ۶۳۸٫۴ ۵۷۳٫۴

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ

۳۶۸٫۳

۴۱۰٫۲ ۳۹۹٫۱ ۳۹۳٫۹ ۳۹۱٫۵

ﻫﺠﺪﻫﻢ

اﻧﺪودﮐﺎری وﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۶۷۶٫۱

۷۵۳٫۸ ۷۴۷٫۹ ۷۴۰٫۸ ۷۳۳٫۵

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ

۵۱۱٫۰

۵۵۵٫۳ ۵۵۲٫۵ ۵۴۳٫۷ ۵۴۲٫۲

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﺎری

۴۳۱٫۴

۴۶۳٫۴ ۴۶۱٫۸ ۴۶۰٫۱ ۴۵۷٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻓﺮش ﻣﻮزاﯾﯿﮏ

۶۲۲٫۱

۶۷۷٫۹ ۶۷۵٫۸ ۶۴۷٫۳ ۶۴۳٫۱

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ ﭘﻼک

۴۴۳٫۷

۵۰۶٫۷ ۴۸۸٫۹ ۴۷۰٫۲ ۴۶۸٫۸

۴۹۰٫۱

۵۴۶٫۴ ۵۳۳٫۸ ۵۱۸٫۹ ۵۱۲٫۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
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 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﺮش و ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺸﻪ

۳۵۴٫۷

۳۹۰٫۲ ۳۸۸٫۱ ۳۸۵٫۷ ۳۸۱٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ رﻧـﮓ آﻣﯿﺰی

۵۷۳٫۸

۶۴۰٫۰ ۶۲۹٫۱ ۶۱۷٫۸ ۶۱۳٫۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ زﯾﺮاﺳﺎس و اﺳﺎس

۶۰۸٫۰

۶۷۴٫۶ ۶۶۶٫۷ ۶۵۸٫۷ ۶۳۸٫۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ آﺳﻔﺎﻟـﺖ

۸۰۰٫۷

۹۶۴٫۲ ۸۶۹٫۰ ۸۴۱٫۸ ۸۳۹٫۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۶۷۱٫۵

۷۳۸٫۷ ۷۳۱٫۹ ۷۲۵٫۲ ۷۰۰٫۸

۷۸۹٫۶

۸۸۴٫۳ ۸۷۶٫۴ ۸۶۳٫۸ ۸۵۹٫۵

۵۹۹٫۱

۷۱۴٫۲ ۶۹۱٫۸ ۶۷۰٫۹ ۶۲۶٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ اﺑﻨﯿﻪ
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۶۹۲٫۷

۸۵۰٫۳ ۸۳۳٫۴ ۷۸۰٫۵ ۷۲۴٫۹

دوم

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ

۸۸۳٫۹

۹۸۳٫۳ ۹۶۲٫۴ ۸۹۷٫۹ ۸۹۷٫۱

ﺳﻮم

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ  ۰وی  ۰ﺳﯽ

۷۵۹٫۳

۸۷۰٫۸ ۸۳۷٫۹ ۸۰۳٫۵ ۷۸۲٫۹

ﭼﻬﺎرم

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ

۳۳۵٫۱

۳۸۵٫۳ ۳۸۴٫۲ ۳۴۴٫۸ ۳۴۴٫۰

ﭘﻨﺠﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۳۹۸٫۰

۴۰۰٫۰ ۳۹۹٫۰

۴۰۲٫۰

ﺷﺸﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﯽ

۸۲۴٫۶

۱۰۷۳٫۱ ۱۰۳۲٫۴ ۹۲۳٫۶ ۸۵۲٫۷

ﻫﻔﺘﻢ

ﺷﯿﺮﻫﺎ

۸۰۶٫۲

۹۱۱٫۹ ۹۰۶٫۵ ۸۳۲٫۰ ۸۳۱٫۸

ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﻔﺼﻞ اﻧﺒﺴﺎط

۱۲۱۵٫۶ ۱۲۱۴٫۸ ۱۲۱۲٫۹ ۱۲۱۲٫۳ ۱۰۵۶٫۹

ﻧﻬﻢ

۴۰۱٫۰

ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ

۸۰۵٫۸

۱۰۷۷٫۶ ۱۰۷۶٫۶ ۸۹۹٫۶ ۸۹۸٫۹

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺻﺎﻓﯽ

۸۶۴٫۶

۹۸۲٫۳ ۹۸۱٫۶ ۸۹۶٫۴ ۸۹۶٫۰

دوازدﻫﻢ

دﯾﮕﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ آﺑﮕﺮم

۸۰۴٫۹

۸۷۸٫۲ ۸۶۷٫۷ ۸۶۱٫۰ ۸۴۹٫۱

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

دﯾﮓ ﺑﺨﺎر

۱۲۵۶٫۲ ۱۲۵۵٫۳ ۱۱۹۰٫۰ ۱۱۸۹٫۵ ۱۱۱۰٫۳

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﻣﺸﻌﻞ

۳۹۷٫۵

۴۰۱٫۴ ۴۰۰٫۸ ۴۰۰٫۵

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی

۳۹۶٫۶

۴۸۲٫۱ ۴۵۴٫۷ ۴۱۹٫۵ ۴۱۹٫۱

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

آﺑﮕﺮم ﮐﻦ )ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی(

۵۰۷٫۷

۵۵۹٫۴ ۵۴۵٫۶ ۵۱۳٫۹ ۵۱۳٫۲

ﻫﻔﺪﻫﻢ

رادﯾﺎﺗﻮر

۶۶۷٫۹

۷۵۳٫۴ ۷۵۱٫۶ ۷۴۸٫۶ ۷۴۷٫۸

ﻫﺠﺪﻫﻢ

آب ﺳﺮدﮐﻦ

۳۲۳٫۴

۳۸۶٫۲ ۳۷۰٫۸ ۳۴۰٫۳ ۳۲۴٫۹

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎﻧﺎل ﻫﻮا ،درﯾﭽﻪ ﻫﻮا و دودﮐﺶ

۵۸۸٫۹

۶۸۸٫۴ ۶۷۳٫۶ ۶۳۹٫۷ ۶۱۶٫۴

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﻫﻮاﮐﺶ

۴۳۱٫۰

۵۲۰٫۲ ۵۰۶٫۸ ۴۷۳٫۵ ۴۶۹٫۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ و ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺘﺮ

۶۱۱٫۳

۶۵۹٫۱ ۶۵۸٫۶ ۶۵۷٫۹ ۶۵۷٫۵

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﮐﻮﻟﺮآﺑﯽ

۴۲۰٫۴

۴۵۱٫۲ ۴۵۰٫۸ ۴۵۸٫۱ ۴۳۸٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﮐﻮﻟﺮﮔﺎزی

۶۷۱٫۱

۸۱۲٫۵ ۷۸۶٫۹ ۷۶۰٫۲ ۷۳۴٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤـﭗ

۵۳۰٫۲

۵۷۴٫۸ ۵۷۴٫۰ ۵۴۹٫۰ ۵۴۸٫۴

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

۴۰۱٫۷

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺻﻔﺤﻪ  ۵از ۲۲

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/174480ﻣﻮرخ 1397/04/12
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻋﺎﯾﻖ

۳۸۸٫۰

۴۳۷٫۵ ۴۳۵٫۶ ۴۲۴٫۱ ۴۱۴٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺮد

۵۴۹٫۷

۶۸۲٫۳ ۶۵۶٫۲ ۶۰۴٫۲ ۵۷۸٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺧﻨـﮏ ﮐﻨﻨﺪه

۵۸۱٫۶

۶۹۲٫۱ ۶۹۱٫۴ ۶۴۹٫۰ ۵۸۶٫۹

ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺷﯿﺮآﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

۶۸۱٫۸

۷۹۹٫۷ ۷۷۶٫۱ ۷۵۴٫۴ ۷۲۲٫۳

وﺳﺎﯾﻞ آﺗـﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

۹۱۹٫۲

۱۰۸۰٫۶ ۱۰۵۹٫۷ ۱۰۲۸٫۶ ۹۶۹٫۰

ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ

ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

۴۴۴٫۵

۴۹۸٫۸ ۴۹۸٫۴ ۴۵۳٫۹ ۴۵۳٫۶

ﺳﯽ و دوم

ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ

۵۵۵٫۶

۶۱۵٫۹ ۶۱۴٫۲ ۶۲۷٫۱ ۶۰۷٫۱

ﺳﯽ و ﺳﻮم

ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻣﺒﺪﻟﻬﺎ

۹۲۷٫۴

۱۱۳۱٫۰ ۱۱۰۴٫۲ ۹۹۹٫۷ ۹۳۹٫۵

ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم

ﺑﺴﺘﻬﺎ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهﻫﺎ

۵۱۴٫۷

۶۳۸٫۱ ۶۰۸٫۶ ۵۶۴٫۶ ۵۴۰٫۰

ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۸۰۰٫۴

۸۹۶٫۴ ۸۸۸٫۴ ۸۷۵٫۶ ۸۷۱٫۲

۷۰۳٫۱

۸۲۱٫۷ ۸۰۵٫۲ ۷۶۳٫۶ ۷۴۰٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
ﺳﯽ ام

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺻﻔﺤﻪ  ۶از ۲۲

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/174480ﻣﻮرخ 1397/04/12
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨـﺖ

۵۰۸٫۹

۵۶۰٫۲ ۵۵۹٫۵ ۵۳۶٫۳

دوم

ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف

۷۰۳٫۲

۷۸۷٫۵ ۷۷۱٫۲ ۷۷۳٫۴ ۷۴۷٫۶

ﺳﻮم

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

۵۹۲٫۳

۶۷۸٫۲ ۶۵۲٫۳ ۶۵۱٫۴ ۶۲۵٫۱

ﭼﻬﺎرم

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻓﻀﺎی آزاد

۵۷۹٫۵

۷۰۰٫۵ ۶۶۱٫۲ ۶۳۵٫۳ ۶۱۰٫۴

ﭘﻨﺠﻢ

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص

۵۵۷٫۰

۶۸۴٫۱ ۶۴۳٫۲ ۶۱۲٫۲ ۵۸۶٫۲

ﺷﺸﻢ

ﺳﯿﻢﻫﺎ

۹۰۶٫۲

۱۱۶۹٫۳ ۱۰۹۱٫۶ ۱۰۵۰٫۰ ۹۹۸٫۹

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﺸﺎرﺿﻌﯿﻒ

۸۹۶٫۰

۱۲۱۸٫۳ ۱۱۰۸٫۲ ۱۰۳۰٫۸ ۱۰۰۹٫۵

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎﺑﻠﺸﻮﻫﺎ

۹۲۰٫۷

۱۰۵۵٫۶ ۱۰۴۱٫۸ ۱۰۴۲٫۱ ۱۰۳۴٫۲

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

۶۵۷٫۴

۸۷۹٫۰ ۸۰۹٫۸ ۷۳۴٫۳ ۶۹۹٫۰

دﻫﻢ

ﺳﺮﮐﺎﺑﻠﻬﺎو ﻣﻔﺼﻠﻬﺎ

۴۶۰٫۹

۵۳۴٫۲ ۵۲۶٫۳ ۵۰۵٫۸ ۵۰۲٫۶

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﻠﯿﺪﭘﺮﯾﺰ

۶۴۰٫۳

۷۶۲٫۶ ۷۵۸٫۱ ۷۳۹٫۹ ۷۳۵٫۹

دوازدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۶۹۷٫۷

۸۲۱٫۴ ۷۹۵٫۱ ۷۷۵٫۱ ۷۳۶٫۶

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ ۰وی ۰ﺳﯽ

۷۷۱٫۰

۸۷۶٫۴ ۸۴۹٫۰ ۸۴۷٫۹ ۸۳۳٫۲

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ

۸۴۳٫۳

۱۰۳۵٫۶ ۹۶۱٫۰ ۹۲۵٫۳ ۸۶۵٫۲

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی

۶۰۶٫۵

۷۱۰٫۴ ۷۰۹٫۴ ۷۰۸٫۴ ۷۰۶٫۸

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

۴۳۶٫۴

۵۳۸٫۸ ۵۰۹٫۱ ۴۳۸٫۱ ۴۳۷٫۸

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺑﺮق

۵۱۵٫۱

۵۷۲٫۷ ۵۶۸٫۹ ۵۶۰٫۹ ۵۴۸٫۴

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺧﺎزﻧﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

۶۲۳٫۴

۶۴۹٫۲ ۶۳۱٫۵ ۶۲۸٫۱ ۶۲۶٫۷

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

۶۱۰٫۲

۷۰۰٫۹

ﺑﯿﺴﺘﻢ

وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺒﮑﻪ

۱۷۴۲٫۷ ۱۶۴۴٫۳ ۱۵۲۷٫۵ ۱۴۹۷٫۸ ۱۳۸۶٫۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﺗﻠﻔﻦ

۶۹۴٫۲

۸۳۱٫۲ ۷۷۷٫۷ ۷۷۷٫۸ ۷۷۵٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

۲۶۸٫۸

۳۰۸٫۶ ۲۹۳٫۶ ۲۹۲٫۵ ۲۷۹٫۸

۶۳۸٫۹

۷۰۶٫۷ ۶۸۲٫۳ ۶۴۹٫۲ ۶۴۸٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﻀﺎر و در ﺑﺎزﮐﻦ

۷۰۰٫۶ ۶۹۸٫۴ ۶۹۸٫۱

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

۶۰۱٫۰

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺻﻔﺤﻪ  ۷از ۲۲

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/174480ﻣﻮرخ 1397/04/12
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

۵۲۰٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎدر ﺳﺎﻋـﺖ

۱۴۰۸٫۰ ۱۳۴۹٫۸ ۱۱۷۵٫۸ ۱۱۷۵٫۶ ۱۱۷۴٫۳

۵۹۰٫۵ ۵۷۴٫۹ ۵۷۲٫۳ ۵۴۳٫۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ وﺳﺎﯾﻞ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ

۶۶۷٫۶

۸۰۱٫۸ ۷۹۷٫۵ ۷۷۶٫۸ ۷۶۱٫۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ

۶۱۸٫۹

۷۵۰٫۵ ۷۲۱٫۴ ۷۲۰٫۹ ۶۹۷٫۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۴۷۷٫۱

۵۶۰٫۳ ۵۴۸٫۵ ۵۳۸٫۳ ۵۲۱٫۵

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ

۶۴۵٫۳

۷۶۶٫۸ ۷۳۸٫۳ ۷۱۲٫۱ ۶۵۷٫۱

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۸۰۰٫۴

۸۹۶٫۴ ۸۸۸٫۴ ۸۷۵٫۶ ۸۷۱٫۲

۷۰۱٫۲

۸۴۵٫۷ ۸۰۵٫۵ ۷۸۱٫۹ ۷۵۵٫۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺻﻔﺤﻪ  ۸از ۲۲
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۸۱۴٫۹

۹۰۹٫۸ ۹۰۱٫۶ ۸۸۵٫۴ ۸۸۲٫۵

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳـﺖ

۷۸۹٫۰

۸۸۱٫۳ ۸۷۳٫۹ ۸۵۶٫۹ ۸۵۴٫۳

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۸۷۸٫۱

۹۶۵٫۷ ۹۵۷٫۱ ۹۳۰٫۵ ۹۳۰٫۳

ﭼﻬﺎرم

ﺣﻔﺎری ﺗﻮﻧﻞ

۷۵۲٫۷

۸۲۰٫۹ ۸۱۵٫۹ ۷۸۷٫۳ ۷۸۶٫۵

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ،ﺷﻤﻊ ﮐﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ

۸۳۹٫۴

۹۲۵٫۰ ۹۱۶٫۶ ۸۹۲٫۷ ۸۹۲٫۲

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ

۷۱۵٫۹

۷۹۶٫۵ ۷۸۸٫۲ ۷۷۸٫۱ ۷۷۳٫۸

ﻫﻔﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۶۹۹٫۰

۷۷۳٫۰ ۷۶۷٫۸ ۷۶۰٫۶ ۷۵۶٫۲

ﻫﺸﺘﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی وﭼﻮب ﺑﺴـﺖ

۵۹۱٫۳

۶۹۱٫۸ ۶۷۳٫۲ ۶۵۳٫۳ ۶۲۶٫۲

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۵۲۰٫۴

۷۲۳٫۶ ۶۸۰٫۷ ۶۵۴٫۰ ۵۳۱٫۰

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۶۲۷٫۵

۷۷۵٫۲ ۷۲۸٫۸ ۶۸۶٫۳ ۶۴۲٫۶

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒـﮏ

۶۴۷٫۹

۷۸۱٫۷ ۷۶۸٫۲ ۷۲۹٫۹ ۶۷۴٫۲

دوازدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۶۶۳٫۷

۷۰۹٫۵

۷۲۴٫۴ ۷۲۰٫۵

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۷۳۱٫۴

۸۰۷٫۷ ۸۰۱٫۷ ۷۸۸٫۴ ۷۸۵٫۳

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

زﯾﺮاﺳﺎس ،اﺳﺎس و ﺑﺎﻻﺳﺖ

۷۸۳٫۶

۸۵۷٫۸ ۸۴۸٫۹ ۸۳۴٫۸ ۸۳۰٫۳

آﺳﻔﺎﻟﺖ

۳۷۷٫۵

۴۰۷٫۵ ۴۰۳٫۶ ۳۹۷٫۰ ۳۹۵٫۸

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری

۸۴۰٫۷

۱۰۴۵٫۲ ۹۳۴٫۰ ۸۶۱٫۸ ۸۵۶٫۳

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ ﭘﻠﻬﺎ ،ﻧﻘﺎط ﻣﻪ ﮔﯿﺮ و ﺳﻄﻮح ﭘﺮوازی

۷۳۸٫۳

۸۲۷٫۱ ۸۱۶٫۵ ۷۹۲٫۷ ۷۸۶٫۳

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﻋﻼﯾﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ

۳۹۱٫۷

۴۱۲٫۶

۴۳۰٫۳ ۴۲۰٫۸

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۵۱۳٫۳

۶۳۵٫۴ ۵۷۴٫۹ ۵۳۵٫۷ ۵۲۰٫۷

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۶۹۱٫۰

۷۶۰٫۱ ۷۵۳٫۲ ۷۴۱٫۹ ۷۲۲٫۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۷۸۹٫۶

۸۸۴٫۳ ۸۷۶٫۴ ۸۶۳٫۸ ۸۵۹٫۵

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

رﯾﻞ ،ﺳﻮزن و ﻣﻠﺤﻘﺎت

۳۹۵٫۹

۵۰۸٫۳ ۴۵۰٫۸ ۴۱۷٫۲ ۴۱۷٫۲

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )*(۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم اﺟﺮای روﺳﺎزی راه آﻫﻦ

۷۱۱٫۱

۴۱۰٫۱

۲۰۳۸٫۴ ۲۰۳۴٫۲ ۲۰۲۱٫۵ ۱۳۷۹٫۶ ۱۳۴۸٫۲

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮏﻫﺎ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )(۲

آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

اول

دوم

ﺳﻮم

۶۰۴٫۲

۷۱۲٫۹ ۶۸۸٫۸ ۶۶۴٫۶ ۶۳۴٫۴

۳۷۵٫۹

۴۹۸٫۳ ۴۲۴٫۹ ۳۷۸٫۵ ۳۷۲٫۵

۶۸۲٫۶

۷۶۳٫۱ ۷۵۲٫۹ ۷۳۳٫۷ ۷۲۱٫۹

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

ﭼﻬﺎرم

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راﻫﺪاری
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺮﭼﯿﺪن

۷۰۲٫۹

۷۸۵٫۰ ۷۷۸٫۰ ۷۶۳٫۱ ۷۶۱٫۳

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۸۰۰٫۱

۸۹۶٫۶ ۸۸۸٫۸ ۸۷۳٫۴ ۸۷۰٫۶

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۸۵۴٫۴

۹۴۰٫۳ ۹۳۱٫۷ ۹۰۶٫۵ ۹۰۶٫۳

ﭼﻬﺎرم

زﻫﮑﺸﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ

۷۷۳٫۸

۸۵۷٫۱ ۸۴۴٫۹ ۸۲۹٫۷ ۸۲۸٫۶

ﭘﻨﺠﻢ

ﺣﻔﺎری ،ﺷﻤﻌﮑﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ

۷۴۸٫۹

۸۴۰٫۹ ۸۲۹٫۴ ۸۰۸٫۵ ۷۹۵٫۲

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺳﻨﮕﯽ

۷۰۲٫۷

۷۸۴٫۵ ۷۷۶٫۰ ۷۶۴٫۵ ۷۵۸٫۰

ﻫﻔﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۷۱۱٫۸

۷۸۹٫۴ ۷۸۳٫۷ ۷۷۶٫۱ ۷۷۱٫۴

ﻫﺸﺘﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۵۹۰٫۶

۶۸۵٫۹ ۶۶۶٫۷ ۶۴۸٫۵ ۶۲۵٫۳

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۵۳۱٫۱

۷۱۴٫۹ ۶۸۲٫۲ ۶۵۵٫۵ ۵۴۶٫۸

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۶۲۸٫۷

۷۶۵٫۶ ۷۳۴٫۶ ۶۹۸٫۰ ۶۴۶٫۷

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒﮏ

۷۰۲٫۸

۸۴۴٫۶ ۸۳۴٫۵ ۷۹۴٫۵ ۷۳۳٫۸

دوازدﻫﻢ

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺘﻨﯽ

۷۰۶٫۵

۷۷۴٫۳ ۷۶۹٫۴ ۷۵۷٫۴ ۷۵۶٫۰

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۷۱۰٫۲

۷۸۵٫۷ ۷۸۰٫۱ ۷۶۸٫۶ ۷۶۳٫۶

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

زﯾﺮاﺳﺎس و اﺳﺎس

۷۷۳٫۰

۸۴۵٫۲ ۸۳۶٫۲ ۸۲۰٫۳ ۸۱۷٫۳

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮﻣﺖ روﯾﻪﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ

۱۳۶۶٫۹ ۱۱۸۶٫۳ ۱۰۶۹٫۱ ۱۰۵۶٫۲ ۱۰۶۰٫۵

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ،رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ

۶۲۸٫۹

۷۲۱٫۴ ۶۹۰٫۷ ۶۶۷٫۳ ۶۶۳٫۵

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات

۷۷۴٫۹

۸۶۰٫۱ ۸۵۲٫۳ ۸۳۶٫۶ ۸۳۲٫۹

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﻋﻼﯾﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ

۲۸۹٫۶

۳۱۵٫۵ ۳۱۲٫۹ ۳۰۸٫۱ ۳۰۸٫۱

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ

۸۳۴٫۷

۹۱۸٫۷ ۹۱۰٫۴ ۸۸۵٫۹ ۸۸۵٫۶

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۷۵۴٫۴

۸۳۱٫۰ ۸۲۳٫۴ ۸۰۳٫۶ ۷۹۶٫۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺿﻄﺮاری راﻫﺪاری

۸۵۰٫۴

۹۳۸٫۰ ۹۲۹٫۵ ۹۰۵٫۹ ۹۰۵٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

۶۴۴٫۷

۷۱۵٫۳ ۷۰۹٫۸ ۶۹۴٫۵ ۶۹۰٫۳

۸۰۳٫۴

۸۹۱٫۹ ۸۸۳٫۷ ۸۶۶٫۳ ۸۶۳٫۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﭘﺎﮐﺴﺎزی

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل

۷۶۰٫۰

۸۴۵٫۳ ۸۳۷٫۷ ۸۲۴٫۳ ۸۱۹٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۷۰۱٫۴

۷۸۴٫۸ ۷۷۵٫۲ ۷۶۷٫۰ ۷۵۹٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ

۸۲۷٫۸

۹۲۸٫۴ ۹۱۹٫۶ ۹۰۲٫۵ ۹۰۰٫۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۷۸۹٫۶

۸۸۴٫۳ ۸۷۶٫۴ ۸۶۳٫۸ ۸۵۹٫۵

۷۷۷٫۷

۸۸۸٫۲ ۸۶۷٫۸ ۸۴۳٫۹ ۸۳۴٫۶

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ راﻫﺪاری

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻂ و اﺑﻨﯿﻪ

۶۰۰٫۰

۶۵۴٫۰ ۶۵۱٫۵ ۶۴۹٫۰ ۶۴۸٫۳

دوم

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺧﻂ

۶۰۰٫۰

۹۴۸٫۰ ۹۴۵٫۰ ۸۳۹٫۹ ۶۰۹٫۴

ﺳﻮم

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ

۶۰۰٫۰

۶۶۰٫۰ ۶۵۴٫۰ ۶۴۲٫۰ ۶۳۶٫۰

ﭼﻬﺎرم

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۶۰۰٫۰

۶۷۵٫۰ ۶۶۹٫۰ ۶۵۴٫۰ ۶۵۴٫۰

ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﮕﻬﺪاری راهآﻫﻦ

۶۰۰٫۰

۸۵۲٫۰ ۷۵۰٫۰ ۶۱۱٫۴ ۶۱۰٫۲

۶۰۰٫۰

۷۲۶٫۰ ۷۱۷٫۴ ۶۹۴٫۸ ۶۳۷٫۶

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺗﻌﻤﯿﺮ روﺳﺎزی و اﺑﻨﯿﻪ ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۶
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۶۸۴٫۰

۶۸۸٫۰ ۶۸۷٫۰ ۶۸۶٫۰ ۶۸۵٫۰

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۸۱۵٫۳

۹۰۹٫۰ ۹۰۰٫۴ ۸۸۱٫۷ ۸۷۹٫۰

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۸۱۴٫۶

۹۰۷٫۲ ۸۹۸٫۲ ۸۷۸٫۷ ۸۷۵٫۳

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﺟﻮﺷﯽ

۸۱۶٫۸

۹۰۷٫۶ ۸۹۹٫۱ ۸۷۹٫۶ ۸۷۷٫۰

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ

۸۱۵٫۲

۹۰۶٫۷ ۸۹۷٫۸ ۸۷۸٫۰ ۸۷۴٫۹

ﺷﺸﻢ

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

۷۷۱٫۳

۸۵۴٫۶ ۸۴۶٫۹ ۸۲۸٫۴ ۸۲۶٫۸

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

۸۲۵٫۵

۹۲۲٫۷ ۹۱۴٫۰ ۸۹۵٫۳ ۸۹۳٫۲

ﻧﻬﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮآﻻت

۵۹۴٫۹

۶۷۴٫۷ ۶۵۶٫۶ ۶۴۵٫۲ ۶۴۱٫۰

دﻫﻢ

ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ

۷۲۶٫۰

۸۰۰٫۸ ۷۹۳٫۸ ۷۷۵٫۰ ۷۷۳٫۷

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۷۶۱٫۷

۸۵۲٫۴ ۸۳۶٫۸ ۸۱۸٫۵ ۸۱۳٫۴

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۸۸٫۵

۷۶۲٫۲ ۷۲۸٫۲ ۷۰۴٫۸ ۶۱۱٫۷

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۶۴۵٫۶

۷۲۱٫۸ ۷۱۵٫۱ ۷۰۶٫۶ ۶۹۴٫۸

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۶۹۰٫۸

۷۵۹٫۹ ۷۵۳٫۰ ۷۴۶٫۱ ۷۲۵٫۳

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۷۳۰٫۴

۹۲۷٫۶ ۸۶۱٫۹ ۷۹۶٫۲ ۷۹۶٫۲

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۶۰۲٫۰

۷۱۰٫۳ ۶۴۴٫۱ ۶۴۴٫۱ ۵۸۹٫۹

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪه

۴۸۷٫۹

۵۹۵٫۲ ۵۹۵٫۲ ۵۹۵٫۲ ۵۶۱٫۱

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس )(G.R.P

۵۲۱٫۳

۶۰۹٫۹ ۵۵۷٫۸ ۵۳۶٫۹ ۵۳۶٫۹

۷۴۶٫۵

۸۳۸٫۱ ۸۲۶٫۱ ۸۰۷٫۷ ۷۹۷٫۸

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۶۷۷٫۰

۶۸۱٫۰ ۶۸۰٫۰ ۶۷۹٫۰ ۶۷۸٫۰

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۸۲۰٫۴

۹۱۷٫۶ ۹۰۸٫۹ ۸۹۱٫۴ ۸۸۸٫۵

ﺳﻮم

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

۸۲۱٫۶

۹۱۹٫۴ ۹۱۰٫۳ ۸۹۲٫۳ ۸۸۹٫۸

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ

۸۲۲٫۱

۹۱۹٫۸ ۹۱۰٫۹ ۸۹۲٫۸ ۸۹۰٫۴

ﭘﻨﺠﻢ

ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

۸۲۶٫۰

۹۲۴٫۲ ۹۱۵٫۴ ۸۹۶٫۹ ۸۹۴٫۹

ﺷﺸﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮ

۶۴۰٫۲

۷۲۲٫۷ ۷۰۸٫۵ ۶۹۳٫۲ ۶۸۶٫۷

ﻫﻔﺘﻢ

ﻧﺼـﺐ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎ

۸۱۳٫۶

۹۱۱٫۷ ۹۰۳٫۱ ۸۸۷٫۷ ۸۸۴٫۳

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ وﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۷۸۵٫۴

۸۸۳٫۶ ۸۶۵٫۱ ۸۴۷٫۳ ۸۴۴٫۵

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۴۱٫۲

۷۳۷٫۷ ۷۰۰٫۳ ۶۷۴٫۷ ۵۵۷٫۳

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ وﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی

۶۱۷٫۵

۶۹۷٫۹ ۶۸۸٫۵ ۶۷۷٫۴ ۶۶۱٫۷

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۶۹۰٫۸

۷۵۹٫۹ ۷۵۳٫۰ ۷۴۶٫۱ ۷۲۵٫۳

دوازدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۷۱۹٫۶

۹۱۳٫۹ ۸۴۹٫۲ ۷۸۴٫۴ ۷۸۴٫۴

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس )(G.R.P

۵۴۳٫۸

۶۳۶٫۳ ۵۸۱٫۹ ۵۶۰٫۱ ۵۶۰٫۱

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ و ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﺳﺨﺖ )(U.P.V.C

۶۰۹٫۱

۷۵۵٫۳ ۶۹۰٫۷ ۶۲۳٫۵ ۶۱۴٫۹

۷۶۱٫۳

۸۶۵٫۷ ۸۴۹٫۰ ۸۳۱٫۱ ۸۱۸٫۳

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵از ۲۲
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺎه
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﺎرﮔﺎه

۶۹۱٫۵

۷۶۴٫۳ ۷۵۷٫۴ ۷۴۵٫۴ ۷۳۲٫۶

دوم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ

۷۸۴٫۱

۸۷۹٫۴ ۸۷۱٫۸ ۸۵۵٫۹ ۸۵۲٫۹

ﺳﻮم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش ﺿﺮﺑﻪ ای

۸۰۶٫۹

۸۹۳٫۸ ۸۸۵٫۷ ۸۶۶٫۶ ۸۶۴٫۳

ﭼﻬﺎرم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش دوراﻧﯽ

۸۲۲٫۴

۹۰۶٫۰ ۸۹۷٫۸ ۸۷۴٫۳ ۸۷۳٫۸

ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻬﯿﻪ وﻧﺼـﺐ ﻟﻮﻟﻪ

۶۴۶٫۴

۷۷۲٫۰ ۷۴۶٫۱ ۶۹۸٫۸ ۶۶۰٫۳

ﺷﺸﻢ

آزﻣﺎﯾﺶ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ

۷۷۴٫۳

۸۶۲٫۶ ۸۵۴٫۲ ۸۳۹٫۵ ۸۳۴٫۰

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۶۷۸٫۵

۷۵۷٫۱ ۷۵۰٫۸ ۷۴۱٫۹ ۷۳۳٫۳

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۷۶۷٫۷

۸۵۲٫۵ ۸۴۵٫۰ ۸۲۹٫۱ ۸۲۵٫۹

ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ

۷۴۱٫۵

۸۴۳٫۴ ۸۲۸٫۸ ۸۰۵٫۷ ۷۸۵٫۱

۷۷۶٫۶

۸۶۷٫۷ ۸۵۷٫۳ ۸۳۵٫۹ ۸۲۷٫۰

ﻧﻬﻢ

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﭼﺎه

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶از ۲۲

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/174480ﻣﻮرخ 1397/04/12
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۸۲۶٫۷

۹۲۴٫۸ ۹۱۶٫۵ ۸۹۹٫۸ ۸۹۷٫۴

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳـﺖ

۸۲۴٫۳

۹۲۶٫۴ ۹۱۸٫۱ ۹۰۲٫۳ ۹۰۰٫۳

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۸۵۸٫۰

۹۱۰٫۶

۹۴۳٫۸ ۹۳۵٫۴ ۹۱۱٫۰

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ

۸۰۴٫۸

۸۹۴٫۱ ۸۸۵٫۹ ۸۷۱٫۶ ۸۶۸٫۴

ﭘﻨﺠﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۷۰۲٫۹

۷۷۷٫۵ ۷۷۲٫۳ ۷۶۴٫۶ ۷۶۰٫۶

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟـﺐﺑﻨﺪی

۵۸۵٫۵

۶۷۹٫۸ ۶۶۳٫۳ ۶۴۵٫۷ ۶۲۳٫۳

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۵۲۶٫۲

۷۳۱٫۵ ۶۸۹٫۰ ۶۶۴٫۸ ۵۳۹٫۲

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۶۷۸٫۸

۸۲۳٫۴ ۷۹۲٫۵ ۷۴۸٫۹ ۶۹۷٫۰

ﻧﻬﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۶۸۴٫۰

۷۴۹٫۶ ۷۴۲٫۷ ۷۳۱٫۱ ۷۲۹٫۶

دﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۷۰۱٫۴

۷۷۷٫۸ ۷۷۱٫۷ ۷۶۰٫۰ ۷۵۴٫۷

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻧﯿﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﯿﻢ ﺑﯿﻀﯽ ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۷۴۱٫۵

۸۲۵٫۸ ۸۱۹٫۱ ۸۰۳٫۵ ۷۹۶٫۰

دوازدﻫﻢ

زﻫﮑﺸﻬﺎ و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

۸۳۸٫۶

۹۲۵٫۱ ۹۱۶٫۷ ۸۹۳٫۰ ۸۹۲٫۶

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری

۸۴۴٫۸

۱۰۵۴٫۷ ۹۴۰٫۰ ۸۶۵٫۵ ۸۶۰٫۰

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۵۵۳٫۷

۶۰۶٫۰ ۵۹۷٫۸ ۵۹۱٫۵ ۵۸۶٫۵

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۶۸۰٫۰

۷۴۸٫۰ ۷۴۱٫۲ ۷۳۴٫۴ ۷۱۲٫۶

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۷۸۹٫۶

۸۸۴٫۳ ۸۷۶٫۴ ۸۶۳٫۸ ۸۵۹٫۵

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮏﻫﺎ

۷۰۴٫۹

۸۳۱٫۸ ۸۰۳٫۶ ۷۷۵٫۴ ۷۴۰٫۱

۷۷۷٫۶

۸۶۹٫۱ ۸۵۸٫۲ ۸۳۷٫۴ ۸۲۶٫۰

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۷از ۲۲

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/174480ﻣﻮرخ 1397/04/12
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺪﺳﺎزی
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ

۸۶۳٫۶

۹۵۱٫۰ ۹۴۲٫۹ ۹۱۹٫۸ ۹۱۸٫۲

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ

۷۵۱٫۲

۸۱۹٫۳ ۸۱۴٫۳ ۷۸۵٫۴ ۷۸۴٫۹

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻄﻮح

۷۱۱٫۳

۷۸۷٫۲ ۷۸۰٫۳ ۷۶۳٫۹ ۷۶۱٫۰

ﭼﻬﺎرم

ﭼﺎﻟﺰﻧﯽ ،ﺗﺰرﯾﻖ و دﯾﻮار آب ﺑﻨﺪ

۷۶۸٫۹

۸۵۰٫۷ ۸۴۲٫۹ ۸۲۲٫۶ ۸۲۰٫۵

ﭘﻨﺠﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۶۰۰٫۶

۸۲۳٫۲ ۷۷۳٫۷ ۷۴۰٫۶ ۶۰۸٫۰

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۵۱۷٫۴

۵۸۱٫۷ ۵۷۷٫۵ ۵۶۹٫۷ ۵۵۰٫۳

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

۶۷۱٫۴

۷۳۴٫۶ ۷۲۹٫۲ ۷۱۴٫۳ ۷۱۳٫۲

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ

۶۹۶٫۹

۷۷۸٫۳ ۷۶۸٫۴ ۷۵۴٫۱ ۷۴۶٫۱

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۶۹۰٫۳

۷۸۱٫۰ ۷۷۵٫۰ ۷۴۴٫۶ ۷۲۶٫۷

دﻫﻢ

ﺣﻤﻞ

۷۰۶٫۳

۷۷۶٫۹ ۷۶۹٫۸ ۷۶۲٫۷ ۷۴۱٫۵

۷۳۱٫۱

۸۱۶٫۶ ۸۰۶٫۹ ۷۸۷٫۳ ۷۷۵٫۰

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺳﺪﺳﺎزی

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۸از ۲۲

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/174480ﻣﻮرخ 1397/04/12
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۶۷۸٫۰

۶۸۲٫۰ ۶۸۱٫۰ ۶۸۰٫۰ ۶۷۹٫۰

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

۸۲۳٫۲

۹۲۱٫۸ ۹۱۲٫۸ ۸۹۴٫۹ ۸۹۲٫۵

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ .وی .ﺳﯽ

۸۲۴٫۰

۹۲۲٫۵ ۹۱۳٫۶ ۸۹۵٫۵ ۸۹۳٫۳

ﭼﻬﺎرم

ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

۸۲۷٫۳

۹۲۵٫۸ ۹۱۶٫۹ ۸۹۸٫۳ ۸۹۶٫۵

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری

۷۸۵٫۱

۸۸۳٫۲ ۸۶۴٫۴ ۸۴۷٫۱ ۸۴۴٫۰

ﺷﺸﻢ

اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ

۷۹۳٫۳

۸۹۰٫۴ ۸۸۲٫۵ ۸۷۰٫۱ ۸۶۶٫۱

ﻫﻔﺘﻢ

اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۷۸۰٫۳

۸۷۰٫۶ ۸۶۲٫۹ ۸۴۹٫۷ ۸۴۵٫۴

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ

۶۹۷٫۰

۷۸۰٫۹ ۷۷۴٫۱ ۷۶۵٫۶ ۷۵۶٫۸

ﻧﻬﻢ

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺑﺪه

۸۰۶٫۲

۹۰۶٫۴ ۸۹۸٫۳ ۸۸۶٫۸ ۸۸۲٫۲

دﻫﻢ

ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی آﺑﯿﺎری

۸۰۰٫۳

۸۹۲٫۲ ۸۸۴٫۲ ۸۶۹٫۹ ۸۶۵٫۶

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۸۱۴٫۹

۹۰۹٫۸ ۹۰۱٫۶ ۸۸۵٫۴ ۸۸۲٫۵

دوازدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۷۸۹٫۰

۸۸۱٫۳ ۸۷۳٫۹ ۸۵۶٫۹ ۸۵۴٫۳

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۸۷۸٫۱

۹۶۵٫۷ ۹۵۷٫۱ ۹۳۰٫۵ ۹۳۰٫۳

۸۲۰٫۶

۹۱۸٫۸ ۹۰۹٫۹ ۸۹۲٫۲ ۸۸۹٫۷

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۹از ۲۲

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/174480ﻣﻮرخ 1397/04/12
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۶۸۷٫۰

۶۹۱٫۰ ۶۹۰٫۰ ۶۸۹٫۰ ۶۸۸٫۰

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۷۹۷٫۱

۸۸۳٫۳ ۸۷۵٫۳ ۸۵۷٫۰ ۸۵۲٫۴

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۷۸۲٫۸

۸۶۶٫۹ ۸۵۹٫۳ ۸۴۰٫۳ ۸۳۸٫۵

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۸۲۳٫۷

۹۱۳٫۰ ۹۰۴٫۷ ۸۸۴٫۵ ۸۸۲٫۶

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری در ﻧﻘـﺐ

۷۵۲٫۴

۸۵۴٫۸ ۸۴۶٫۹ ۸۲۴٫۹ ۸۰۶٫۲

ﺷﺸﻢ

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

۷۷۱٫۳

۸۵۴٫۶ ۸۴۶٫۹ ۸۲۸٫۴ ۸۲۶٫۸

ﻫﻔﺘﻢ

اﺣﺪاث آدم روﻫﺎ

۶۸۹٫۵

۷۸۰٫۲ ۷۶۹٫۱ ۷۵۲٫۱ ۷۳۷٫۳

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۸۰۴٫۷

۸۹۴٫۵ ۸۸۵٫۱ ۸۶۷٫۶ ۸۶۳٫۸

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۶۱۷٫۳

۷۸۷٫۱ ۷۵۶٫۹ ۷۲۲٫۱ ۶۳۱٫۵

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﻓﻮﻻدی

۸۰۳٫۲

۸۹۴٫۹ ۸۸۵٫۸ ۸۶۱٫۳ ۸۵۵٫۵

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۶۶۶٫۸

۷۴۶٫۲ ۷۴۰٫۰ ۷۳۲٫۱ ۷۲۰٫۲

دوازدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۶۹۰٫۸

۷۵۹٫۹ ۷۵۳٫۰ ۷۴۶٫۱ ۷۲۵٫۳

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ راﻧﯽ

۸۳۸٫۶

۹۲۳٫۶ ۹۱۵٫۳ ۸۹۱٫۲ ۸۹۰٫۵

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۳۷۶٫۷

۴۵۹٫۶ ۴۵۹٫۶ ۴۵۹٫۶ ۴۳۳٫۲

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۸۳۶٫۰

۱۰۴۳٫۰ ۹۵۵٫۲ ۸۶۲٫۶ ۸۴۷٫۷

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ،اﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت

۳۵۰٫۰

۳۵۰٫۰ ۳۵۰٫۰ ۳۵۰٫۰ ۳۵۰٫۰

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ،اﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت

۷۳۴٫۷

۸۵۲٫۳ ۸۱۵٫۶ ۷۶۸٫۵ ۷۴۳٫۶

ﻫﺠﺪﻫﻢ

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

۵۹۸٫۲

۶۹۹٫۹ ۶۴۰٫۱ ۶۱۶٫۲ ۶۱۶٫۲

۷۳۴٫۵

۸۲۹٫۰ ۸۱۸٫۱ ۷۹۸٫۳ ۷۸۳٫۸

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺻﻔﺤﻪ  ۲۰از ۲۲

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/174480ﻣﻮرخ 1397/04/12
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾ ﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۴۲۸٫۰

دوم

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۱۲۷۸٫۴ ۱۲۱۸٫۷ ۱۱۳۵٫۲ ۱۱۳۴٫۸ ۱۰۲۵٫۸

ﺳﻮم

۴۳۲٫۰ ۴۳۱٫۰ ۴۳۰٫۰ ۴۲۹٫۰

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

۵۲۳٫۳

۶۳۸٫۳ ۵۹۱٫۸ ۵۴۳٫۰ ۵۳۹٫۲

ﭼﻬﺎرم

ﺷﯿﺮﻫﺎ

۶۵۲٫۸

۷۹۶٫۰ ۷۸۷٫۷ ۶۸۹٫۱ ۶۸۸٫۰

ﭘﻨﺠﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮ

۶۴۰٫۵

۷۲۳٫۲ ۷۰۸٫۷ ۶۹۳٫۲ ۶۸۶٫۸

ﺷﺸﻢ

اﻧﺸﻌﺎب

۸۱۳٫۷

۹۳۰٫۳ ۹۱۵٫۳ ۸۵۷٫۰ ۸۵۶٫۱

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ

۶۴۳٫۴

۸۴۰٫۷ ۷۸۱٫۱ ۶۹۷٫۵ ۶۸۰٫۲

ﻫﺸﺘﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺳﻨﮕﯿﻦ

۷۱۴٫۷

۹۴۷٫۷ ۹۱۴٫۸ ۸۲۸٫۸ ۷۱۸٫۷

ﻧﻬﻢ

اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ

۳۸۱٫۱

۴۱۵٫۹ ۴۱۵٫۷ ۴۰۰٫۶ ۴۰۰٫۵

دﻫﻢ

ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺗﻮر

۵۸۵٫۱

۶۴۵٫۶ ۶۴۵٫۴ ۶۳۵٫۷ ۶۰۵٫۸

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮﻣﺖ ﻧﻮار ﺣﻔﺎری

۸۰۹٫۰

۹۰۴٫۴ ۸۹۳٫۹ ۸۷۶٫۶ ۸۷۴٫۴

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۸۰٫۴

۷۵۹٫۹ ۷۲۰٫۸ ۶۸۳٫۵ ۵۸۰٫۰

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۶۳۶٫۱

۷۱۲٫۸ ۷۰۵٫۲ ۶۹۵٫۹ ۶۸۳٫۱

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۶۹۰٫۸

۷۵۹٫۹ ۷۵۳٫۰ ۷۴۶٫۱ ۷۲۵٫۳

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ) (G.R.Pﻣﺨﺼﻮص آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ

۷۹۴٫۸

۹۲۶٫۰ ۸۵۲٫۹ ۸۲۲٫۴ ۸۲۲٫۲

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۶۹۲٫۳

۸۱۲٫۳ ۷۴۳٫۱ ۷۴۱٫۵ ۶۸۵٫۳

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽویﺳﯽ ﺳﺨﺖ )(U.P.V.C

۷۵۲٫۴

۸۶۴٫۰ ۸۳۴٫۵ ۷۹۵٫۱ ۷۷۵٫۷

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۷۸۹٫۶

۸۸۴٫۳ ۸۷۶٫۴ ۸۶۳٫۸ ۸۵۹٫۹

۶۷۷٫۵

۸۰۹٫۷ ۷۷۳٫۳ ۷۲۶٫۵ ۷۲۲٫۳

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺻﻔﺤﻪ  ۲۱از ۲۲

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/174480ﻣﻮرخ 1397/04/12
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﻨﺎت
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۸۴۲٫۴

۹۵۰٫۷ ۹۴۲٫۳ ۹۲۶٫۴ ۹۲۵٫۴

دوم

ﺣﻔﺎری و ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ

۷۷۶٫۶

۸۷۰٫۴ ۸۶۲٫۶ ۸۵۳٫۰ ۸۴۶٫۷

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۹۱۹٫۸

۱۰۱۶٫۰ ۱۰۰۶٫۸ ۹۸۱٫۶ ۹۸۰٫۸

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ،اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ و ﻋﺎﯾﻖﮐﺎری

۶۶۴٫۰

۷۳۵٫۲ ۷۲۷٫۰ ۷۱۹٫۱ ۷۱۶٫۳

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۵۸۶٫۰

۶۸۱٫۶ ۶۶۵٫۱ ۶۴۶٫۵ ۶۲۳٫۲

ﺷﺸﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

۷۰۳٫۱

۸۳۸٫۲ ۸۲۱٫۳ ۸۰۷٫۳ ۷۵۶٫۴

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺰی

۷۴۶٫۵

۹۷۷٫۶ ۹۶۶٫۶ ۸۹۰٫۸ ۷۵۱٫۳

ﻫﺸﺘﻢ

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

۸۲۴٫۳

۹۲۱٫۴ ۹۱۲٫۷ ۸۹۴٫۱ ۸۹۲٫۳

ﻧﻬﻢ

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۶۷۷٫۰

۶۸۱٫۰ ۶۸۰٫۰ ۶۷۹٫۰ ۶۷۸٫۰

دﻫﻢ

ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ و ﭘﻤﭗ

۸۱۱٫۲

۹۰۱٫۵ ۸۹۳٫۴ ۸۷۸٫۲ ۸۷۳٫۶

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۶۸۶٫۷

۷۵۵٫۳ ۷۴۸٫۵ ۷۴۱٫۶ ۷۲۰٫۹

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۷۸۹٫۶

۸۸۴٫۳ ۸۷۶٫۴ ۸۶۳٫۸ ۸۵۹٫۵

۶۳۱٫۵

۷۴۷٫۶ ۷۳۳٫۹ ۷۲۲٫۰ ۶۸۳٫۳

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﻨﺎت

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺻﻔﺤﻪ  ۲۲از ۲۲
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑ ﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۶

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۵

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎر

۶۸۶٫۲

۷۶۵٫۰ ۷۵۸٫۲ ۷۴۷٫۸ ۷۴۲٫۷

دوم

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ

۸۳۹٫۵

۹۴۶٫۷ ۹۳۸٫۳ ۹۲۲٫۱ ۹۲۱٫۲

ﺳﻮم

ﮐﺎﺷﺖ

۸۰۴٫۴

۸۹۸٫۱ ۸۹۰٫۱ ۸۷۴٫۹ ۸۷۱٫۵

ﭼﻬﺎرم

ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻔﺎﻇﺖ

۷۴۹٫۳

۸۳۳٫۰ ۸۲۵٫۸ ۸۰۸٫۰ ۸۰۷٫۷

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۸۲۳٫۲

۹۲۴٫۱ ۹۱۵٫۹ ۸۹۹٫۸ ۸۹۸٫۰

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۸۳۶٫۱

۹۲۰٫۸ ۹۱۲٫۳ ۸۸۹٫۲ ۸۸۸٫۴

ﻫﻔﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ

۷۲۶٫۴

۸۰۰٫۷ ۷۸۸٫۵ ۷۸۳٫۱

۸۱۰٫۱

ﻫﺸﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۷۴۷٫۹

۸۳۱٫۰ ۸۲۴٫۶ ۸۱۶٫۸ ۸۱۱٫۱

ﻧﻬﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ،ﭼﻮب ﺑﺴﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ

۵۲۵٫۴

۶۰۵٫۲ ۵۹۶٫۱ ۵۶۵٫۲ ۵۵۱٫۶

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺰی

۵۶۵٫۵

۷۸۶٫۹ ۷۴۲٫۱ ۷۱۷٫۸ ۵۸۳٫۸

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

۶۶۴٫۶

۷۲۸٫۹ ۷۲۲٫۳ ۷۱۰٫۷ ۷۰۹٫۵

دوازدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ﭼﺎه و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ

۸۲۴٫۰

۹۲۵٫۰ ۹۱۶٫۹ ۹۰۰٫۵ ۸۹۷٫۴

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۸۷۴٫۶

۱۱۴۳٫۹ ۹۹۰٫۱ ۸۹۰٫۶ ۸۸۴٫۴

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ

۶۹۲٫۳

۷۶۱٫۵ ۷۵۴٫۶ ۷۴۷٫۷ ۷۲۶٫۹

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻤﻞ دﺳﺘﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ

۸۱۶٫۶

۹۱۹٫۸ ۹۱۱٫۶ ۸۹۴٫۳ ۸۹۴٫۳

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

۵۳۰٫۹

۵۹۱٫۲ ۵۸۷٫۳ ۵۸۰٫۰ ۵۷۷٫۱

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

۴۶۲٫۵

۵۰۸٫۷ ۵۰۸٫۷ ۴۸۵٫۶ ۴۸۵٫۶

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۷۸۹٫۶

۸۸۴٫۳ ۸۷۶٫۴ ۸۶۳٫۸ ۸۵۹٫۵

۷۵۷٫۹

۸۴۹٫۲ ۸۴۰٫۵ ۸۲۵٫۵ ۸۲۰٫۹

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

