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به استناد ماده ( ) 23قانون برنامه و بودجه و نظام فني و اجرايي كشور (موضوع تصويبنامه شماره
/42339ت33497هـ مورخ  1385/4/20هيأت محترم وزيران) ،به پيوست «شاخصهاي قطعي دورههاي
سه ماهه سوم و چهارم سال  »1395از نوع گروه اول (الزماالجرا) كه به تصويب شورايعالي فني رسيده
است ،در يك پيوست و  21صفحه ابالغ ميشود ،تا براي پيمانهاي مشمول تعديل آحادبها -حسب مورد-
با رعايت نكات زير به مورد اجرا گذاشته شود:
 -1شاخصهاي مندرج در پيوست ( )3مورد استفاده براي محاسبه تعديل پيمانهايي كه:
 -1-1براساس فهرستهاي پايه سال  1382و پس از آن منعقد شده يا ميشوند.
 -2-1براساس فهرستهاي پايه سال  1381با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسليم پيشنهاد
پيمانكار ،در سال  1382منعقد شدهاند.
 -3-1براساس فهرستهاي غيرپايه و شاخص مبناي سه ماهه اول سال  1382و پس از آن منعقد
شده يا ميشوند.
 -2در شــاخصهاي پيوســت ( )3تغييــرات دســتميد نيــروي انســاني ،كرايــه ماشــي آالت ،هيينــه
حمل و نقل و نرخ تمام مصالح در دورههـاي سـه ماهـه مربـوظ منظـور شـده اسـت و هي گونـه
تفاوت بهاي مصالح (به جي موارد مشمول بند  )1-3به آنها تعلق نميگيرد.
 -3ضوابط تعيي مابهالتفاوت قير در كارهاي آسفالتي به شرح زير است:
 -1 -3تفاوت بهاي قير در كارهاي آسفالتي پيمانهايي كه براساس فهرستبهاي پايه راه ،باند فرودگاه و
زيرسازي راهآه سال  1388و قبل از آن يا فهرست بهاي پايه راه ،راهآه و بانـد فرودگـاه سـال
 1392يا  1393با تاريخ آخري روز تسليم پيشنهاد قيمت پيمانكـار قبـل از  1393/07/01منعقـد
شدهاند ،براساس بخشنامه شماره  100/7135مـورخ  1388/1/31بـا عنـوان «دسـتورالعمل نحـوه
محاسبه تفاوتبهاي قير» و جدول ذيل محاسبه ميشود.
تا زمان ابالغ شاخصهاي تعديل و قيمت قير مربوظ به ماههاي آتي ،تفاوت بهاي قير براساس %95
مبلغ فاكتور قير ارايه شده توسط پيمانكار از بورس فرآوردههاي نفتـي بـه صـورت عليالحسـا
محاسبه و پرداخت ميشود .در هر دوره تسويه حسا با پيمانكار براساس قيمتهاي قطعي ابـالغ
شده ماهانه قير توسط اي سازمان خواهد بود.
در محاسبه تفاوت بهاي قير براساس دستورالعمل شماره  100/7135مورخ  1388/1/31براي
ماههايي كه در آنها بهاي قير دوره انجام كار ( )Aكمتر از بهاي قير در ماه دوره مبناي پيمان ()B
باشد ،ضريب  1/14رابطه مندرج در دستورالعمل ياد شده ،اعمال نميشود.
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چنانچه كارفرما در تهيه قير مورد نياز پروژه ،با بهاي ارزانتر از نرخ ارايه شده در بورس فرآوردههاي
نفتي ،مساعدتي براي پيمانكار (مانند صدور حواله براي خريد قير با قيمت يارانهاي ،تهيه قير بهطور
مستقيم توسط كارفرما و تحويل آن به پيمانكار و  )...انجام نداده باشد ،در محاسبه تفاوت بهاي قير
طبق بخشنامه شماره  100/7135مورخ  1388/1/31در پيمانهاي مشمول ،نيازي به ارايه فاكتور از طرف
پيمانكار نبوده و مقادير اعالمي جدول شماره ( )1مبناي محاسبه مابهالتفاوت بهاي قير خواهد بود
در ضم مبلغ تعديل مربوظ به كار آسفالتي نيي بر اساس شاخص فصل پانيدهم ( )1حسا ميشود.
تبصره :چنانچـه بـراي تهيـه آسـفالت از قيـر بـا طبقهبنـدي عملكـردي PGاسـتفاده شـود ،بـراي
محاسبه تفاوت بهاي قير ،حسـب مـورد ويیگـي قيـر ،قيمتهـاي اعـالم شـده بـراي قيـر بـا درجـه
نفوذ  60/70يا ( 85/100و مابهالتفاوت حاصله با دوره مبناي پيمان) مبناي عمل خواهد بود.
جدول شماره ()1
شرح

95/7

95/8

95/9

95/10

95/11

95/12

قير 60/70

7150

8830

6860

8970

9420

8950

قير 85/100

7170

8965

7245

9050

9385

8920

قير ام سي 250

10550

12000

10550

12500

13070

12550

قير امولسيون زودشكن

8750

9670

7380

---

9825

9120

قير امولسيون ديرشكن

---

12100

10880

12030

11850

---

قيمتها ريال بر كيلوگرم است

در پيمانهايي كه شاخص مبناي پيمان آنها ،سه ماهه چهـارم سـال  1386باشـد و پيمانكـار منتخـب
براساس قيمت افيايش يافته قير پس از افتتـاح بـورس فرآوردههـاي نفتـي پيشـنهاد مـالي را ارايـه
كرده باشد ،بهاي قير در سه ماهه شـاخص مبنـاي پيمـان ( )Bدر بخشـنامه شـماره  100/7135مـورخ
 1388/1/31برابر با بهاي قير منظور شده در تجييه بهاي پيشنهادي پيمانكار براساس بخشنامه شـماره
 102/5453-54/4951مورخ  1377/9/9در نظر گرفته ميشود.
 -2-3برايپيمانهايي كـه تـاريخ آخـري روز مهلـت تسـليم پيشـنهاد قيمـت در مناقصـه بعـد از
 1393/06/31باشد ،تغييرات بهاي قير در محاسبه شاخصهاي تعديل اعمال خواهد شد و لذا
تفاوت بهاي قير به طور جداگانه براي آنها قابل پرداخت نخواهد بود .بنابراي براي پيمانهـاي بـا
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آخري روز تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت بعد از  ،1393/06/31تنها شـاخص فصـل پـانيدهم ()2
مالک محاسبه تعديل است و پرداخت جداگانهاي بابت تفاوت بهاي قير صورت نميگيرد.
 -4همانگونه كه در بند ( )7بخشنامه شماره  100/3517مورخ  1386/1/19اعالم شده است ،شاخصهاي
مندرج در پيوست  1براي دورههاي سه ماهه سال  1384و پس از آن ،ابالغ نميشود.
 -5با توجه به مطالب مندرج در بند ( )7بخشنامه شماره  100/99406مـورخ  ،1388/10/19شـاخصهاي
مندرج در پيوست ( )2براي دورههاي سه ماهه سال  1388و پس از آن ،ابالغ نخواهد شد .چنانچـه
برخي از دستگاههاي اجرايي پيمانهايي را در دست اجرا دارند كه بـر طبـق مفـاد پيمـان بايـد از
شاخصهاي تعديل پيوست ( )2استفاده كنند ،الزم است در هر مورد اطالعـات كامـل قـراردادي و
داليل توجيهي متق پايان نيافت كار را همراه با برنامه زماني و تـاريخ خاتمـه كـار بـه دبيرخانـه
شورايعالي فني ارسال دارند ،تا چنانچه پرداخت تعـديل بـه اي گونـه پيمانهـا مـورد تصـويب
شورايعالي فني قرار گيرد ،شاخصهاي مربوظ در پيوست ( )2براي كار مربوظ ابالغ شود.
 -6براي تعديل هيينه تجهيي و برچيدن كارگاه در پيمانهاي منعقده و همچني پيمانهايي كه پـس از
تاريخ اي بخشنامه منعقد خواهد شد ،ميانگي شاخص رشتهاي فهرستبهاي واحد پايه منضم بـه
پيمان و فهرستبهاي واحد پايه ابنيه ،مالک عمل خواهد بود.
در پيمان هايي كه بيش از يك فهرست پايه مبناي تهيه برآورد باشد ،شاخص رشتهاي فهرستي كـه
باالتري برآورد را دارا است ،مورد استفاده در رابطه باال خواهد بود.

محمد باقر نوبخت
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ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

دﻫﻢ

ﺳﻘـﻒ ﺳﺒـک ﺑﺘﻨی

ﯾﺎزدﻫﻢ

٨۶٠٫١ ٨۵٢٫٣ ٨۴۴٫۶ ٨٣۶٫٨

٨٣٨٫۴

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی ﻓﻠﺰی

ﻧﻬﻢ

۶٩٩٫٠

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

٩٠۵٫۶ ٨٩٧٫٢ ٨٨٨٫٨ ٨٨٠٫۴

ﭼﻬﺎرم

ﻫﻔﺘﻢ

٧٧۵٫۴

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ دﺳﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـگ

ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴
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۵٧٧٫۵
۵٢٧٫۶

۶٢۴٫٩ ۶٢٠٫۴ ۶١٢٫٨ ۶٠٧٫٢
۶٣٨٫٧ ۶٢٩٫٨ ۵٩۵٫۴ ۵٩٣٫٩

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠگﺮد

۴١٧٫٨

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۵٢٨٫٩

۶۵۶٫٠ ۶٢۶٫٩ ۵٨۴٫٠ ۵٨٠٫٧

آﺟﺮﮐﺎری وﺷﻔﺘﻪ رﯾﺰی

۶٩۶٫٩

٧٣٨٫۶ ٧٣۶٫١ ٧٢٩٫٠ ٧٢٣٫٣

۶١٩٫۵

٧١۵٫٧ ۶٩٠٫٢ ۶۵١٫٢ ۶٣٧٫۶

۵٧٨٫١

۵۴١٫۵

۵١٩٫١ ۵٣٠٫٢ ۴٩٩٫٨ ۵٠٠٫٩

۶٣۶٫٩ ۶٢٩٫۶ ۶٠٣٫٧ ۵٩۵٫٩
۵٩٣٫٠ ۵٨٧٫۴ ۵٧١٫٠ ۵۶۵٫٠

دوازدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻠﻮک ﭼﯿﻨی

۶۵٣٫١

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﺣﺮارﺗی

٣۴٣٫٨

٣۶٨٫٩ ٣۶٨٫۴ ٣۴٩٫٩ ٣۴٩٫٠

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒـک

۴۵۶٫٩

۵۶٠٫٧ ۵۵١٫۴ ۵١۵٫۵ ۵٢٠٫٧

ﻫﺠﺪﻫﻢ

اﻧﺪودﮐﺎری وﺑﻨﺪﮐﺸی

۶١٠٫٧

۶٧۶٫١ ۶٧٠٫١ ۶۶٠٫٢ ۶۵۴٫٠

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﮐﺎﺷی و ﺳﺮاﻣﯿک ﮐﺎری

۴١٢٫٣

ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕی ﺑﺎ ﺳﻨـگ ﭘﻼک

۴٢٩٫۵

ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾکﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری رﻃﻮﺑﺘی

ﮐﺎرﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

٣٢٧٫٠

ﮐﺎرﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣی

٣٣٩٫٩

ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ

ﻓﺮش ﻣﻮزاﯾﯿک

ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿکی

٧٠۵٫٧ ٧٠٢٫١ ۶٨٠٫٩ ۶٧۶٫٣

٣٣١٫٠ ٣٣٠٫٠ ٣٢٩٫٠ ٣٢٨٫٠

٣۶٨٫٣ ٣۶٧٫٩ ٣۵٠٫٢ ٣۴٩٫٧

۴۶۴٫٨

۵١١٫٠ ۴٩٩٫٧ ۴٨٣٫٣ ۴٨١٫٩

۵٩٩٫۵

۶٢٢٫١ ۶٢٠٫٠ ۶٣٠٫٩ ۶٢۴٫۴

۴٣۵٫٢

۴٩٠٫١ ۴٨٣٫٠ ۴۵٧٫٠ ۴۵۴٫٠

۴٣١٫۴ ۴٢٩٫٧ ۴٢۶٫٩ ۴٢۵٫١

۴۴٣٫٧ ۴۴٣٫٠ ۴٣٧٫٠ ۴٣۵٫٩

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺻﻔﺤﻪ  ٣از ٢١
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﺑﻨﯿﻪ
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﺮش و ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺸﻪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

٣٣٠٫٢

رﻧـگ آﻣﯿﺰی

زﯾﺮاﺳﺎس و اﺳﺎس

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

٣۵۴٫٧ ٣۵٣٫٠ ٣۴٨٫٩ ٣۴۶٫٩

۵٢٩٫٩
۵٨٩٫۴

٨٠٠٫٧ ٧٠٨٫٧ ۶۵۶٫١ ۶٠٩٫٠

٧١٠٫٧

٧٨٩٫۶ ٧٨٢٫۵ ٧٧۵٫۴ ٧۶٨٫٣

۶٢٨٫۴
۵٢٩٫٠

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ اﺑﻨﯿﻪ

اول

دوم

ﺳﻮم

۶٠٨٫٠ ۶٠٠٫۶

۶٠٨٫٠ ۶٠٨٫٠

۶٧١٫۵ ۶۶٩٫٢ ۶۶١٫٠ ۶۴٠٫۵

۵٩٩٫١ ۵٩٢٫۶ ۵۶٨٫٢ ۵۶۵٫٢

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

ﭼﻬﺎرم

۵٧٣٫٨ ۵٧٠٫٠ ۵۶٣٫٣ ۵۵٩٫۶

۵٨٢٫١

آﺳﻔﺎﻟـﺖ

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣکﺎﻧﯿکی
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

دوم

ﺳﻮم

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ  ٠وی  ٠ﺳی

۶٣۵٫۴

٧۵٩٫٣ ٧۵۶٫۶ ۶٧٧٫٧ ۶۶۵٫۴

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

٣٩۴٫٠

٣٩٨٫٠ ٣٩٧٫٠ ٣٩۶٫٠ ٣٩۵٫٠

ﺷﯿﺮﻫﺎ

٧٧۶٫٨

٨٠۶٫٢ ٧۵٠٫٧ ٧٨٨٫٣ ٧٨٧٫۵

٧٣١٫٢

٨٠۵٫٨ ٧٨٣٫۴ ٨٠۴٫٣ ٨٠٣٫۴

٨٧١٫۴

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧی

ﭼﻬﺎرم
ﺷﺸﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺴی

ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﻔﺼﻞ اﻧﺒﺴﺎط

٩٧٢٫۵

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺻﺎﻓی

٨٣٧٫١

ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻬﻢ

دوازدﻫﻢ

دﯾگﻬﺎی ﺣﺮارﺗی آﺑگﺮم

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﻣﺸﻌﻞ

٣٧٧٫١

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

آﺑگﺮم ﮐﻦ )ﻧﻔﺘی و ﮔﺎزی(

ﻫﺠﺪﻫﻢ

آب ﺳﺮدﮐﻦ

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﻫﻮاﮐﺶ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾکﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

٣٣۵٫١ ٣٣۴٫٢ ٣٣٣٫٢ ٣٣٢٫٢

۶٩٠٫۴

ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ

دﯾگ ﺑﺨﺎر

۶٩٢٫٧ ۶۶٩٫٩ ۶٣١٫٧ ۶٢۶٫۵
٨٨٣٫٩ ٨٨٢٫٨ ٨٨١٫٣ ٨٨٠٫١

٣٢۴٫۶

۶٩٢٫٨

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

۵٨۶٫١

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠیاﺗﯿﻠﻦ

ﭘﻨﺠﻢ
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٨٢۴٫۶ ٧۶٩٫۶ ۶٩٨٫٩ ۶٨۴٫۴
١٠۵۶٫٩ ١٠۴٨٫۴ ١٠۵۵٫٨ ١٠۵۵٫٠
٨۶۴٫۶ ٨۵١٫٨ ٨٣٢٫۶ ٨٣٢٫٠
٨٠۴٫٩ ٧٨۵٫۵ ٧٢٢٫٨ ٧٢٢٫١

١٠٢٩٫٢

١١١٠٫٣ ١٠٣۶٫۴ ١٠٣۵٫۶ ١٠٣۴٫٨

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی

٣٩٧٫٢

٣٩۶٫۶ ٣٩۶٫٣ ٣٨٧٫۵ ٣٨٩٫۴

رادﯾﺎﺗﻮر

۶۵٨٫١

۶۶٧٫٩ ۶۶٧٫١ ۶۶۶٫٢ ۶۶۵٫٣

۴۶١٫۶
٢٩۴٫١

٣٩٧٫۵ ٣٩٧٫٢ ٣٨٠٫٠ ٣٧٩٫٧
۵٠٧٫٧ ۵٠٧٫١ ۵٠٣٫٩ ۵٠٣٫٢

٣٢٣٫۴ ٣١٢٫٢ ٢٩۵٫۶ ٢٩۵٫٣

ﮐﺎﻧﺎل ﻫﻮا ،درﯾﭽﻪ ﻫﻮا و دودﮐﺶ

۴٨٣٫۶

۵٨٨٫٩ ۵۶٩٫٣ ۵۴١٫۶ ۵٣۶٫٢

ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ و ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺘﺮ

۶٠۶٫٧

۶١١٫٣

ﮐﻮﻟﺮﮔﺎزی

۶٢۶٫۴

۴٠٣٫٣
۴١۶٫٧

ﮐﻮﻟﺮآﺑﯽ

۵٠٢٫۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﻟکﺘﺮوﭘﻤـﭗ

۴٣١٫٠ ۴٢۶٫۶ ۴٣۴٫٧ ۴٣۴٫٣
۶١٠٫١

۶١٠٫۵

۶١٠٫٩

۴٢٠٫۴ ۴٢٠٫١ ۴۴٠٫۴ ۴٣٩٫٩
۶٧١٫١ ۶۶۵٫٢ ۶۴١٫٣ ۶٣٩٫٢

۵٣٠٫٢ ۵٢٨٫٠ ۵٢١٫٠ ۵٢٠٫٣

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ۵از ٢١
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣکﺎﻧﯿکی
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح

٣٧٠٫٢

ﻋﺎﯾﻖ

۵٢١٫٨

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺮد

ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ

ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘی و ﺷﯿﺮآﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘی

۵٩٨٫٧

ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

۴۴٣٫١

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺧﻨـک ﮐﻨﻨﺪه
ﺳی ام

ﺳی و ﯾکﻢ

ﺳی و دوم

ﺳی و ﺳﻮم

ﺳی و ﭼﻬﺎرم
ﺳی و ﭘﻨﺠﻢ

وﺳﺎﯾﻞ آﺗـﺶ ﻧﺸﺎﻧی

ﺳﺨﺘی ﮔﯿﺮ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۵۴٩٫٧ ۵۴٩٫۴ ۵٢۴٫۶ ۵٢۴٫٣

٧۵٣٫۵

٩١٩٫٢ ٨٩٨٫٧ ٧٧۶٫۴ ٧۵٣٫۵

۶٨١٫٨ ۶۵٨٫۶ ۶٢٩٫۶ ۶٢٧٫٩
۴۴۴٫۵ ۴۴۴٫٢ ۴٨۶٫۴ ۴٨۶٫٠

۵۵۵٫۶ ۵۵۴٫١ ۵۴١٫١ ۵٣٩٫۵
٩٢٧٫۴ ٨۵٨٫٨ ٧٩٨٫٩ ٧٩١٫۵

۴٣٧٫۶

۵١۴٫٧ ۵١٢٫۶ ۴٨٩٫٢ ۴٨۵٫٩

۶٣۴٫٣

٧٠٣٫١ ۶٨٩٫٠ ۶۶۵٫٨ ۶۶٣٫٠

٧٢٠٫۴

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣکﺎﻧﯿکی

٣٨٨٫٠ ٣٨۶٫٩ ٣٨٢٫۴ ٣٨١٫١

۵٧۵٫۴

٧٠٨٫۶

ﺑﺴﺘﻬﺎ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهﻫﺎ

اول

دوم

ﺳﻮم

٨٠٠٫۴ ٧٩٣٫٢ ٧٨۶٫٠ ٧٧٨٫٨

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

ﭼﻬﺎرم

۵٨١٫۶ ۵٨١٫٠ ۵٨٠٫۴ ۵٧٩٫٨

۵٠٩٫۶

ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻣﺒﺪﻟﻬﺎ

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗی
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح

۴۵٧٫۵

ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨـﺖ

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵
اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

۵٠٨٫٩ ۵٠٨٫۴ ۴۶٢٫۶ ۴۶١٫٩

ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف

۶۴٨٫٠

ﭼﻬﺎرم

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻓﻀﺎی آزاد

۵١٩٫٣

ﺷﺸﻢ

ﺳﯿﻢﻫﺎ

٧٧٣٫٣

٩٠۶٫٢ ٨۶۶٫١ ٧٧٩٫۴ ٧٧۶٫٩

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎﺑﻠﺸﻮﻫﺎ

٨٣٧٫۵

٩٢٠٫٧ ٩١۴٫٨ ٨۶٨٫٩ ٨۶٢٫۴

دﻫﻢ

ﺳﺮﮐﺎﺑﻠﻬﺎو ﻣﻔﺼﻠﻬﺎ

۴٢١٫٧

۴۶٠٫٩ ۴۵٨٫٣ ۴٢٠٫٩ ۴١٨٫٢

دوم

ﺳﻮم

ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻬﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

۵۴٠٫۴

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘی

۵٢۶٫٠

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص

۶۶٩٫١ ۶۶۶٫٩

٧٠١٫١

٧٠٣٫٢

۵٩٢٫٣ ۵٩١٫۶ ۵۶١٫٩ ۵۶١٫٠

۵٧٩٫۵ ۵٧٨٫٧ ۵٣٩٫٠ ۵٣٧٫٩
۵۵٧٫٠ ۵۵۶٫٧ ۵۵٣٫٩ ۵۵٣٫٣

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﺸﺎرﺿﻌﯿﻒ

٧۴١٫٢

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

۵۵۶٫٧

ﮐﻠﯿﺪﭘﺮﯾﺰ

۵٨٨٫٣

۶۴٠٫٣ ۶٣۶٫٨ ۶٣٣٫٢ ۶٢٩٫٧

۶٨٠٫۵

٧٧١٫٠ ٧۵۵٫٩ ٧٣۴٫٢ ٧٢٨٫۶

۶۵٧٫۴ ۶٢٢٫١ ۵۴۵٫٢ ۵۴۴٫۴

دوازدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ

۶٨٠٫٩

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

۴٣۴٫١

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺧﺎزﻧﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

۶٠٣٫٩

ﺑﯿﺴﺘﻢ

وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺒکﻪ

١١٧٢٫٠

١٣٨۶٫۶ ١٣٢٧٫١ ١٢٠٨٫٠ ١٢٠٣٫٧

٢٣٢٫۵

٢۶٨٫٨ ٢۶٠٫٣ ٢٣٩٫۵ ٢٣٨٫٧

ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾکﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

۵٩٠٫٢

٨٩۶٫٠ ٨۴۵٫۵ ٧۴٠٫٩ ٧۴٠٫۴

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ ٠وی ٠ﺳی
وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺑﺮق

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

۵٣٢٫٧
۴١٨٫۶

۵١۵٫٠ ۴٧٩٫۶ ۴٧٩٫۴

۵١۵٫١

۶١٠٫٠

۶١٠٫٢

۶٣٩٫۴

وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃی

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﻀﺎر و در ﺑﺎزﮐﻦ

٨۴٣٫٣ ٧٩٩٫٩ ٧۴٧٫١ ٧۴۵٫٧
۶٠۶٫۵ ۶٠۵٫٨ ۵۶۶٫٩ ۵۶۵٫٨

۶۶٠٫٩

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﺗﻠﻔﻦ

۶٩٧٫٧ ۶٧١٫۴ ۶١٧٫٠ ۶١۴٫٣

۵٠٠٫۵

۴٣۶٫۴ ۴٣۶٫٣ ۴٣۶٫١ ۴٣۵٫٩
۶٢٣٫۴ ۶٢٣٫١ ۶٠٣٫٧ ۶٠٢٫٩
۶١٩٫٣ ۶١٩٫٠

۶٩۴٫٢ ۶۶٣٫٠ ۶٠۴٫٩ ۶٠٣٫٠

۶٣٨٫٩ ۶٣٨٫٠ ۵۵۶٫٣ ۵۵۵٫۴

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗی
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

۴۶٨٫٨

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎدر ﺳﺎﻋـﺖ

وﺳﺎﯾﻞ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
ﺳی و ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۵٣٠٫٨

۶١٨٫٩ ۶١٨٫۵ ۵٨٢٫٧ ۵٨٢٫٣

۶۶٧٫۶ ۶٣٢٫٩ ۵٩٧٫٠ ۵٩۶٫٠
۴٧٧٫١ ۴۶٠٫٣ ۴٣٣٫٩ ۴٣١٫٧

۵٨۵٫٣

۶۴۵٫٣ ۶۴۴٫۵ ۶١٨٫۵ ۶١٧٫٧

۵٩٧٫١

٧٠١٫٢ ۶٨١٫٢ ۶٣١٫٨ ۶٣٠٫٢

٧٢٠٫۴

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗی

۵٢٠٫٣ ۵١٨٫٠ ۴٩٩٫٧ ۴٩٧٫۴

١٠٣٩٫۴

۴١٢٫٩

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒکﻪﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧی

اول

دوم

ﺳﻮم

٨٠٠٫۴ ٧٩٣٫٢ ٧٨۶٫٠ ٧٧٨٫٨

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

ﭼﻬﺎرم

١١٧۴٫٣ ١١٧۴٫٢ ١٠۴٠٫٧ ١٠۴٠٫۵

۵۵٩٫٨

وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗی

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ٨از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

دوم

ﺳﻮم

ﺷﺮح
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ،ﺷﻤع ﮐﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ

٧٧۵٫٠

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸی

۶١٩٫٣

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـگ

ﻫﺸﺘﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی وﭼﻮب ﺑﺴـﺖ

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﻧﻬﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

٧١٧٫۶
٨١٣٫٩

ﭼﻬﺎرم

ﻫﻔﺘﻢ

٧٣٩٫٠

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ دﺳـﺖ
ﺣﻔﺎری ﺗﻮﻧﻞ

ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

٧١٢٫۴

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒـک

۵١٩٫٩

۵٢۴٫٠

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

زﯾﺮاﺳﺎس ،اﺳﺎس و ﺑﺎﻻﺳﺖ

٧٢۵٫٨

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری

۶۶۵٫۵

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻫﻔﺪﻫﻢ

۵٢٠٫۴ ۵٣٠٫٨ ۵٠٠٫٣ ۵٠١٫٣

۶٢٧٫۵ ۵٩۶٫١ ۵۶۵٫۵ ۵۶٨٫٨
۶۴٧٫٩ ۶١٧٫٣ ۵٧۶٫٩ ۵٧۴٫٠

۵٩٢٫٣

۶۶٣٫٧ ۶۵٣٫۴ ۶٢٢٫٧ ۶١٣٫٠

٧٨٣٫۶ ٧٧٧٫٠ ٧۶٧٫٢ ٧۶٠٫۶

٨۴٠٫٧ ٧٨١٫٧ ٧٢۶٫۵ ۶٩۵٫٨

۶۵٨٫١

٣۵٣٫۵

٧٣١٫۴ ٧٢٢٫۶ ٧٠٣٫٧ ۶٩۵٫٣

٣٧٧٫۵ ٣٧۴٫٩ ٣٧١٫٩ ٣۶٩٫٢

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۴٣٢٫٢
٧١٠٫٧

٧٨٩٫۶ ٧٨٢٫۵ ٧٧۵٫۴ ٧۶٨٫٣

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

۶٩٩٫٠ ۶٨٩٫٨ ۶۶۶٫٧ ۶۵٨٫٠

۵١٣٫٣ ۴٨۵٫٧ ۴۶٧٫٣ ۴۴٨٫٩

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

٨٣٩٫۴ ٨٣١٫٧ ٨٢٣٫٩ ٨١۶٫٢

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ ﭘﻠﻬﺎ ،ﻧﻘﺎط ﻣﻪ ﮔﯿﺮ و ﺳﻄﻮح ﭘﺮوازی

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾکﻢ

٧۵٢٫٧ ٧۴٨٫١ ٧۴٣٫۴ ٧٣٨٫٨

۶۶٨٫٠

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﻋﻼﯾﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨی

ﻧﻮزدﻫﻢ

٨٧٨٫١ ٨٧٠٫٢ ٨۶٢٫٢ ٨۵۴٫٣

۵١٣٫٨

دوازدﻫﻢ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )*(١

٧٨٩٫٠ ٧٨٢٫۴ ٧٧۵٫٧ ٧۶٩٫١

۵٩١٫٣ ۵٨۴٫۴ ۵۶٢٫٠ ۵۵٩٫۵

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠگﺮد

آﺳﻔﺎﻟﺖ

٨١۴٫٩ ٨٠٧٫۵ ٨٠٠٫٢ ٧٩٢٫٨

۶٣٣٫٨

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

٧١۵٫٩ ٧٠٩٫۶ ۶٩۶٫۴ ۶٨٩٫۴

۴١٩٫۴

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵

٣۶١٫٢
۶٣١٫٠

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۴٢١٫٢

رﯾﻞ ،ﺳﻮزن و ﻣﻠﺤﻘﺎت

اﺟﺮای روﺳﺎزی راه آﻫﻦ

٧٣٨٫٣ ٧٢۶٫۵ ٧١٠٫٠ ٧٠۴٫٢

٣٩١٫٧ ٣٩١٫۵ ٣٧٢٫۵ ٣٧٢٫٣
۶٩١٫٠ ۶٨۶٫٠ ۶۶٧٫٩ ۶٣٧٫٧

٣٩۵٫٩ ٣٩۵٫٩ ۴٢١٫٢ ۴٢١٫٢

١٣۴٨٫٢ ١٣٢٩٫٧ ١٢۵٧٫١ ١٢۵٣٫۴ ١٢٣١٫٢

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ٩از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿکﻫﺎ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )(٢

آﺳﻔﺎﻟﺖ

۶٠٠٫٠

٢۶٨٫٣
۶٢١٫٣

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵
اول

۶٠١٫٨

دوم

ﺳﻮم

۶٠۴٫٢ ۶٠٣٫۶ ۶٠٢٫١

٣٧۵٫٩ ٣٣٣٫٨ ٣٠۶٫٣ ٢٨۵٫۵

۶٨٢٫۶ ۶٧۶٫١ ۶۶٣٫٠ ۶۵۶٫٩

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

ﭼﻬﺎرم

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ١٠از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راﻫﺪاری
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

دوم

ﺳﻮم

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح

۶٣٨٫۴

ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺮﭼﯿﺪن

٧٢٣٫٩

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ دﺳﺖ

٧٩٠٫۵

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﭼﻬﺎرم

زﻫکﺸی ،ﺟﻤع آوری و دﻓع آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤی

۶٩٣٫٠

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺳﻨﮕی

۶٢۴٫۶

ﻫﺸﺘﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۵١٧٫٩

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻬﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺣﻔﺎری ،ﺷﻤﻌﮑﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸی

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵
اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

٧٠٢٫٩ ۶٩۶٫۶ ۶٩٠٫٣ ۶٨٣٫٨
٧٩٣٫١ ٧٨۶٫٢ ٧٧٩٫١

٨٠٠٫١

٨۵۴٫۴ ٨۴۶٫۵ ٨٣٨٫۶ ٨٣٠٫٧

٧٧٣٫٨ ٧۶٨٫٨ ٧۶٣٫۶ ٧۵٧٫٣

۶۶٩٫۶

٧۴٨٫٩ ٧۴٠٫١ ٧١٩٫٣ ٧١٣٫١

۶٣١٫٨

٧١١٫٨

٧٠٢٫٧ ۶٩٧٫٨ ۶٨٨٫٩ ۶٨٣٫١

٧٠٣٫٠ ۶٨٢٫٩ ۶٧۴٫۵

۵٩٠٫۶ ۵٨٣٫٩ ۵۶٢٫٨ ۵۶٠٫٣

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠگﺮد

۴٣٨٫۶

۵٣١٫١ ۵٣۵٫١ ۵٠٩٫۵ ۵٠۶٫۴

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒک

۵٣٢٫١

٧٠٢٫٨ ۶۶٠٫۶ ۶٠٧٫۶ ۶٠۵٫٠

۵١۵٫١

۶٢٨٫٧ ۶٠۴٫٢ ۵۶٧٫٧ ۵۶٧٫٣

دوازدﻫﻢ

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺘﻨی

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

زﯾﺮاﺳﺎس و اﺳﺎس

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ،رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨی

۵۶١٫۴

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﻋﻼﯾﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨی

٢٧٣٫٣

٢٨٩٫۶ ٢٨٨٫٩ ٢٨٣٫۴ ٢٨٢٫٧

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۶٩۵٫٢

٧۵۴٫۴ ٧۴٨٫۴ ٧٣٨٫٨ ٧٢۴٫۶

۵٨٧٫٨

۶۴۴٫٧ ۶۴٠٫٩ ۶٢۴٫۴ ۶١٩٫٣

ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾکﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

۶٣۴٫۶

٧٠۶٫۵ ۶٩۶٫٨ ۶٧١٫١ ۶۶١٫٩

٧١۶٫۴

٧٧٣٫٠ ٧۶۶٫۵ ٧۵۶٫۵ ٧۵٠٫٠

ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۶٣٨٫٩

ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮﻣﺖ روﯾﻪﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘی

٧٩۴٫٢

١٠۶٠٫۵ ٩۵۶٫۵ ٨٨٧٫٩ ٨٣۶٫١

٧٠۵٫١

٧٧۴٫٩ ٧۶٧٫٩ ٧۶٠٫٨ ٧۵٣٫٨

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات

٧٧٢٫٠

ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﺴﺘﺎﻧی

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺿﻄﺮاری راﻫﺪاری

٧٨۴٫٢

ﭘﺎﮐﺴﺎزی

٧٣٣٫٩

ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

٧٠٢٫١ ۶٨٣٫٨ ۶٧۵٫٧

۶٢٨٫٩ ۶١۴٫١ ۵٩٨٫٣ ۵٨٨٫٨

٨٣۴٫٧ ٨٢٧٫٠ ٨١٩٫٣ ٨١١٫۵

٨۵٠٫۴ ٨۴٢٫٧ ٨٣۴٫۶ ٨٢۶٫٨
٨٠٣٫۴ ٧٩۶٫٢ ٧٨٩٫١ ٧٨١٫٩

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

٧١٠٫٢

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ١١از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راﻫﺪاری
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزرﺳی و ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

۶٨٨٫۵
۶٢۵٫۵

ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

٧۴٩٫١

ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻌی

٧١٠٫٧

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۶٨٨٫٧

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ راﻫﺪاری

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵
اول

دوم

ﺳﻮم

٧۶٠٫٠ ٧۵٣٫١ ٧۴۶٫٣ ٧٣٩٫۴
٧٠١٫۴ ۶٩۴٫۴ ۶٨٠٫٧ ۶٧۴٫٠

٨٢٧٫٨ ٨٢٠٫١ ٨١٢٫۵ ٨٠۴٫٨

٧٨٩٫۶ ٧٨٢٫۵ ٧٧۵٫۴ ٧۶٨٫٣

٧٧٧٫٧ ٧۶٣٫۴ ٧۴٨٫۵ ٧٣٩٫۴

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

ﭼﻬﺎرم

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ١٢از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

دوم

ﺳﻮم

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح

۶٨٠٫٠

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

٧۴۴٫٠

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧی ﻧﺸکﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨی ﻣﺴﻠح

٧۴۶٫٩

٨١۵٫٢ ٨٠٧٫٩ ٨٠٠٫۴ ٧٩٢٫٧

ﺷﺸﻢ

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

۵٣١٫۶

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی و ﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۶٩۵٫۶

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨی و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۵٨٧٫٨

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧی ﻧﺸکﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

٧٣٠٫۴

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨی ﻣﺴﻠح ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪه

۴٨٧٫٩

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

دﻫﻢ

ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس )(G.R.P

ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻫﻔﺪﻫﻢ

٨٠٠٫۵ ٧٩٢٫٩

٨١۵٫٣ ٨٠٨٫٠

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﻣکﺎﻧﯿکی

٧٠٧٫٠

ﯾﺎزدﻫﻢ

۶٨۴٫٠ ۶٨٣٫٠ ۶٨٢٫٠ ۶٨١٫٠

٧۴۵٫٩

ﭼﻬﺎرم

ﻧﻬﻢ

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

٨١۴٫۶ ٨٠٧٫۴ ٧٩٩٫٨ ٧٩٢٫١

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﺟﻮﺷی

ﭘﻨﺠﻢ

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵

٧۴٨٫۵

٧٧١٫٣ ٧۶۴٫٣ ٧۵٧٫٢ ٧۵٠٫١

٧۵١٫٢

٨٢۵٫۵ ٨١٧٫٩ ٨١٠٫۴ ٨٠٢٫٩

۶۶٧٫۶

٧٢۶٫٠ ٧١٩٫١ ٧٠٩٫۶ ٧٠٢٫۵

۴٩۶٫٢

۵٨٨٫۵ ۵٩۴٫٩ ۵٧٠٫۶ ۵۶٨٫۴

۶٢۶٫٩

۵٩۴٫٩ ۵٨۵٫۶ ۵۶۴٫٣ ۵۵٧٫۶
٧۶١٫٧ ٧۵١٫٨ ٧۴٢٫٣ ٧٣٣٫٣

۶۴۵٫۶ ۶٣٨٫۶ ۶١٧٫۵ ۶١٠٫٣

۶٩٠٫٨ ۶٨۴٫۵ ۶۶١٫۶ ۶٢۶٫٩
٧٣٠٫۴ ٧٣٠٫۴ ٧٣٠٫۴ ٧٣٠٫۴

۴٩٣٫۴

۵١٠٫٧

۵٣١٫٩

۵٢١٫٣ ۵٢١٫٣ ۵٣١٫٩ ۵٣١٫٩

۶٨٠٫٠

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب

٨١۶٫٨ ٨٠٩٫۵ ٨٠٢٫٢ ٧٩۴٫۵

۶٠٢٫٠ ۵٨٢٫٢ ۵١٨٫١

۴٨٧٫٩ ۴٨٧٫٩ ۴٨٧٫٩ ۴٨٧٫٩
٧۴۶٫۵ ٧٣٩٫۶ ٧٢٨٫۶ ٧٢٠٫٩

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ١٣از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒکﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

دوم

ﺳﻮم

ﺷﺮح
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۶٧٣٫٠

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧی ﻧﺸکﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۶٧٧٫٠ ۶٧۶٫٠ ۶٧۵٫٠ ۶٧۴٫٠

٧۴۵٫٨
٧۴٧٫١

٨٢٢٫١ ٨١۴٫۶ ٨٠۶٫٩ ٧٩٩٫۶

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

ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

٧۵٠٫٧

ﭼﻬﺎرم

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

٨٢٠٫۴ ٨١٣٫١ ٨٠۵٫۶ ٧٩٨٫١

٧۴۶٫٩

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠیاﺗﯿﻠﻦ

ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵

٨٢١٫۶ ٨١۴٫١ ٨٠۶٫٧ ٧٩٩٫٢
٨٢۶٫٠ ٨١٨٫۴ ٨١٠٫٨ ٨٠٣٫۴

ﺷﺸﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮ

۵٧۶٫٣

۶۴٠٫٢ ۶٣٠٫١ ۶١٣٫٣ ۶٠۵٫٢

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی وﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

٧٠٠٫٩

٧٨۵٫۴ ٧٧٠٫٨ ٧۵٧٫۴ ٧۴۵٫۵

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨی وﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی

۵۵٧٫۵

دوازدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧی ﻧﺸکﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

٧١٩٫۶

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

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

۵۴٧٫٧

ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻬﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

٧٣۵٫٣

ﻧﺼـﺐ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی
ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس )(G.R.P

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺷﺒکﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب

٨١٣٫۶ ٨٠۶٫٢ ٧٩٨٫٧ ٧٩١٫۵

۴۴۶٫۶

۵۴١٫٢ ۵۴٩٫٨ ۵٢٣٫٢ ۵٢٢٫۵

۶٢۶٫٩

۶٩٠٫٨ ۶٨۴٫۵ ۶۶١٫۶ ۶٢۶٫٩

۵٩٠٫٧ ۵٨۵٫٣

۶١١٫١

٧١٩٫۶ ٧١٩٫۶ ٧١٩٫۶ ٧١٩٫۶

۵۵۴٫٩

۵۴٣٫٨ ۵۴٣٫٨ ۵۵۴٫٩ ۵۵۴٫٩

۶٨٠٫٧

٧۶١٫٣ ٧۵١٫٢ ٧٣٧٫٩ ٧٢٨٫۴

۶٠٩٫١ ۵٨٨٫۵ ۵۶٩٫٨ ۵۵۶٫۶

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

۶١٧٫۵

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ١۴از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺎه
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

دوم

ﺳﻮم

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح

۶۴٢٫١

ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﺎرﮔﺎه

٧٠٩٫٨

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش دﺳﺘی

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵
اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

۶٩١٫۵ ۶٨٧٫۶ ۶٨٣٫۵ ۶٧٣٫٧
٧٨۴٫١ ٧٧٧٫٣ ٧٧٠٫٣ ٧۶٣٫٧

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش ﺿﺮﺑﻪ ای

٧٣٨٫٣

٨٠۶٫٩ ٧٩٩٫۶ ٧٩٢٫٢ ٧٨۴٫٨

ﺗﻬﯿﻪ وﻧﺼـﺐ ﻟﻮﻟﻪ

۵٣٢٫٨

۶۴۶٫۴ ۶٣٣٫۶ ۵۶٨٫٩ ۵۶٧٫٩

ﭼﻬﺎرم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش دوراﻧی

ﺷﺸﻢ

آزﻣﺎﯾﺶ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ

٧٠٣٫٢

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۶٩٩٫٨

٧۶٧٫٧ ٧۶٠٫٨ ٧۵۴٫٢ ٧۴٧٫١

٧٠۵٫٣

٧٧۶٫۶ ٧۶٩٫۴ ٧۵۶٫٢ ٧۴٨٫٨

ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻬﻢ

٧۵٩٫۶

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺰﻧی

۶١١٫٣

۶۵٩٫١

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﭼﺎه

٨٢٢٫۴ ٨١۴٫٨ ٨٠٧٫٢ ٧٩٩٫۶
٧٧۴٫٣ ٧۶٧٫٣ ٧۵٨٫٨ ٧۵١٫٧

۶٧٨٫۵ ۶٧٠٫٩ ۶۵٢٫۶ ۶۴۴٫٧
٧۴١٫۵ ٧٣۴٫۴ ٧١١٫٩ ٧٠۴٫۵

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ١۵از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫکﺸی
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

دوم

ﺳﻮم

ﺷﺮح
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ
اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸی

۶٢٣٫١

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟـﺐﺑﻨﺪی

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

دﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﻧﻬﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

٧۴۴٫۵
٧٩٣٫٠

ﭼﻬﺎرم

ﻫﻔﺘﻢ

٧۴٩٫۶

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ دﺳـﺖ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـگ

ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

٨٢۴٫٣ ٨١٧٫٠ ٨٠٩٫٧ ٨٠٢٫١

٨۵٨٫٠ ٨۵٠٫٢ ٨۴١٫٨ ٨٣۴٫٠

۵١١٫٧

۵٨۵٫۵ ۵٧٩٫۶ ۵۵٨٫٧ ۵۵۶٫٢

٧٠٢٫٩ ۶٩٣٫۶ ۶٧٠٫٢ ۶۶١٫۴

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠگﺮد

۴٢۴٫۴

۵٢۶٫٢ ۵٣٧٫٠ ۵٠٧٫٠ ۵٠۶٫٢

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۶٢٠٫۶

۶٨۴٫٠ ۶٨٠٫١ ۶۵٢٫٢ ۶۴۴٫١

۵٨٣٫٣
۶٢٨٫۴
٧٧٣٫۵

٨٣٨٫۶ ٨٣٠٫٨ ٨٢٣٫١ ٨١۵٫٣

ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻧﯿﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﯿﻢ ﺑﯿﻀی ﺑﺘﻨی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۶٧٧٫۴

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری

۶۶۵٫٨

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

٧١٠٫٧

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿکﻫﺎ

۶٢٣٫٢
٧٠٠٫٠

٧٠٩٫٣

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫکﺸی

۶٧٨٫٨ ۶۶۵٫٢ ۶٣٩٫٠ ۶۴١٫٢

٧٠١٫۴ ۶٩٢٫٩ ۶٧۴٫٩ ۶۶۶٫٧

۴٩۶٫٧

ﻫﻔﺪﻫﻢ

٨٢۶٫٧ ٨١٩٫۴ ٨١٢٫٠ ٨٠۴٫۴

٧٣٢٫٣

دوازدﻫﻢ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

٨٠۴٫٨ ٧٩٨٫٠ ٧٨٩٫١ ٧٨١٫٩

زﻫکﺸﻬﺎ و ﺟﻤع ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨی

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵

٧۴١٫۵ ٧٣۴٫۶ ٧٢٣٫٩ ٧١۶٫۴

٨۴۴٫٨ ٧٨۴٫٠ ٧٢٨٫٢ ۶٩۶٫۵
۵۵٣٫٧ ۵۴٧٫٢ ۵٢۴٫٣ ۵١٩٫٠

۶٨٠٫٠ ۶٧۵٫٠ ۶۵٧٫١ ۶٢٧٫٢

٧٨٩٫۶ ٧٨٢٫۵ ٧٧۵٫۴ ٧۶٨٫٣
٧٠۴٫٩ ٧٠۴٫٢ ٧٠٢٫۵ ٧٠٢٫١

٧٧٧٫۶ ٧٧١٫١ ٧۵٧٫٨ ٧۵٠٫٢

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ١۶از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺪﺳﺎزی
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

دوم

ﺳﻮم

ﺷﺮح
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی و ﺗﺨﺮﯾﺐ

٧٩٧٫٩

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ

٧١١٫٠

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

٨۶٣٫۶ ٨۵۶٫٢ ٨۴٨٫٨ ٨۴١٫۵

٧۵١٫٢ ٧۴۶٫۶ ٧۴١٫٩ ٧٣٧٫٣

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻄﻮح

۶۴٨٫٢

٧١١٫٣ ٧٠٣٫٨ ۶٩١٫۶ ۶٨۴٫۴

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۴٨۴٫١

۶٠٠٫۶

ﭼﻬﺎرم

ﭼﺎﻟﺰﻧی ،ﺗﺰرﯾﻖ و دﯾﻮار آب ﺑﻨﺪ

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵

٧٠۵٫٨

٧۶٨٫٩ ٧۶١٫٧ ٧۵٣٫٧ ٧۴۶٫٧
۶١١٫٢ ۵٧۴٫۵ ۵٧٢٫٢

۴۵٣٫۴

۵٠۴٫۶ ۴٩٨٫۵

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ

۶٢۶٫٣

۶٩۶٫٩ ۶٩٣٫١ ۶٨۶٫۴ ۶٨١٫۵

دﻫﻢ

ﺣﻤﻞ

۶۴٠٫٩

٧٠۶٫٣ ۶٩٩٫٨ ۶٧۶٫۴ ۶۴٠٫٩

ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻬﻢ

۶٠٧٫٣

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨی

۶١٨٫٠

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۶۶۴٫٨

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺳﺪﺳﺎزی

۵١١٫٠

۶٧١٫۴ ۶۶١٫۴ ۶٣٩٫٣ ۶٣٠٫٣

۶٩٠٫٣ ۶٨١٫١ ۶۵۵٫٠ ۶۴٩٫۶
٧٣١٫١ ٧٢۴٫۶ ٧١٠٫١ ٧٠٢٫٢

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

۵١٧٫۴

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ١٧از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

دوم

ﺳﻮم

ﺷﺮح
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۶٧۴٫٠

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ .وی .ﺳی

٧۴٨٫٠

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری

٧٠٠٫۴

اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣکﺎﻧﯿکی

٧٠۶٫١

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠی اﺗﯿﻠﻦ

ﭼﻬﺎرم

ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

ﺷﺸﻢ

اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗی

ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

٧۴٧٫٠
٧۵١٫٧

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵
اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

۶٧٨٫٠ ۶٧٧٫٠ ۶٧۶٫٠ ۶٧۵٫٠

٨٢٣٫٢ ٨١۵٫۵ ٨٠٧٫٩ ٨٠٠٫٧
٨٢۴٫٠ ٨١۶٫۴ ٨٠٨٫٧ ٨٠١٫۵

٨٢٧٫٣ ٨١٩٫۶ ٨١٢٫٠ ٨٠۴٫٧

٧٨۵٫١ ٧۶٩٫٠ ٧۵٧٫١ ٧۴۵٫٢

٧١٣٫۵

٧٩٣٫٣ ٧٨۶٫٢ ٧٧٩٫٢ ٧٧٢٫١

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎراﻧی ﮐﻼﺳﯿک

۶٣١٫۶

۶٩٧٫٠ ۶٩٠٫۶ ۶٧٢٫١ ۶۶۴٫٨

دﻫﻢ

ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی آﺑﯿﺎری

٧٢۴٫١

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ دﺳﺖ

٧١٧٫۶

ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻬﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

دوازدﻫﻢ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺑﺪه

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

٧٢٢٫٧

٨٠۶٫٢ ٧٩٩٫٠ ٧٩١٫٨ ٧٨۴٫۶

٧٣٨٫٩

٨١۴٫٩ ٨٠٧٫۵ ٨٠٠٫٢ ٧٩٢٫٨

٨١٣٫٩

٨٧٨٫١ ٨٧٠٫٢ ٨۶٢٫٢ ٨۵۴٫٣

٧۴۴٫۵

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

٧٨٠٫٣ ٧٧٣٫۴ ٧۶۶٫٧ ٧۵٩٫۶

٨٠٠٫٣ ٧٩٣٫٠ ٧٨۵٫٨ ٧٧٨٫۶

٧٨٩٫٠ ٧٨٢٫۴ ٧٧۵٫٧ ٧۶٩٫١

٨٢٠٫۶ ٨١٢٫٩ ٨٠۵٫٢ ٧٩٨٫٠

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ١٨از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒکﻪ ﺟﻤعآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

دوم

ﺳﻮم

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۶٨٣٫٠

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

٧٢٠٫١

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری در ﻧﻘـﺐ

۶٨٠٫٧

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵
اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

۶٨٧٫٠ ۶٨۶٫٠ ۶٨۵٫٠ ۶٨۴٫٠

٧٣٢٫٩

٧٩٧٫١ ٧٩٠٫۶ ٧٨۴٫١ ٧٧۶٫٠

٧۵۵٫١

٨٢٣٫٧ ٨١۶٫٣ ٨٠٨٫٩ ٨٠١٫٢
٧٧١٫٣ ٧۶۴٫٣ ٧۵٧٫٢ ٧۵٠٫١

٧٨٢٫٨ ٧٧۶٫٠ ٧۶٩٫٢ ٧۶٢٫٠

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠی اﺗﯿﻠﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

ﺷﺸﻢ

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

٧٠٧٫٠

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی و ﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

٧٣٧٫۵

٨٠۴٫٧ ٧٩٧٫٧ ٧٩٠٫٧ ٧٨٣٫٠

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﻓﻮﻻدی

٧٣٨٫۵

٨٠٣٫٢ ٧٩۵٫۵ ٧٨۶٫۴ ٧٧٩٫٧

دوازدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۶٢۶٫٩

۶٩٠٫٨ ۶٨۴٫۵ ۶۶١٫۶ ۶٢٧٫٠

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

٣٧۶٫٧

٣٧۶٫٧ ٣٧۶٫٧ ٣٧۶٫٧ ٣٧۶٫٧

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ،اﺗﺼﺎﻟیﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت

٣۵٠٫٠

٣۵٠٫٠ ٣۵٠٫٠

ﻫﺠﺪﻫﻢ

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

۶١٠٫۴

ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻬﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻫﻔﺪﻫﻢ

۶١٨٫۴

اﺣﺪاث آدم روﻫﺎ

۵۴٠٫٧

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۶١۶٫٨

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨی و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

٧٧۵٫٠

ﻟﻮﻟﻪ راﻧی

٨٢٣٫٧

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠی اﺗﯿﻠﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳی ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ،اﺗﺼﺎﻟیﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺷﺒکﻪ ﺟﻤعآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب

٧۵٢٫۴ ٧۴٣٫٧ ٧٣۵٫٠ ٧٢٧٫١
۶٨٩٫۵ ۶٨٢٫٠ ۶۶۴٫٨ ۶۵٨٫٩
۶١٧٫٣ ۶٢۴٫٩ ۶٠٣٫٩ ۶٠۴٫٠

۶۶۶٫٨ ۶۶٠٫٧ ۶۴۵٫۵ ۶٣٨٫٢
٨٣٨٫۶ ٨٣٠٫٩ ٨٢٣٫٢ ٨١۵٫۴
٨٣۶٫٠ ٨٢٩٫٩ ٨۴۵٫٣ ٨٣٠٫١

٣۵٠٫٠ ٣۵٠٫٠

۵٩٢٫۵

٧٣۴٫٧ ٧٣۴٫٧ ۶٢٨٫٧ ۶١۴٫۵

۶٧۵٫۴

٧٣۴٫۵ ٧٢٨٫٨ ٧١٩٫۴ ٧١١٫۴

۵٩٨٫٢ ۵٩٨٫٢ ۶١۶٫۵ ۶١۶٫۵

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ١٩از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح

۴٢۴٫٠

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵
اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

۴٢٨٫٠ ۴٢٧٫٠ ۴٢۶٫٠ ۴٢۵٫٠

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧی ﻧﺸکﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

١٠١۴٫٣

١٠٢۵٫٨ ١٠٢۴٫٧ ١٠٢٣٫۵ ١٠٢٢٫۴

ﭼﻬﺎرم

ﺷﯿﺮﻫﺎ

۶۵٢٫٢

۶۵٢٫٨ ۶۵٠٫٨ ۶۵۵٫۴ ۶۵٣٫٩

ﺷﺸﻢ

اﻧﺸﻌﺎب

۶۶٢٫۵

٨١٣٫٧ ٨٣١٫٢ ٧٠٢٫٧ ٧٠٨٫٩

دوم

ﺳﻮم

ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﻔﺘﻢ

۴٨١٫٩

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠی اﺗﯿﻠﻦ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮ

۵٧۶٫٧

ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗی

۵٣۶٫٠

۵٢٣٫٣ ۵٠۵٫٨ ۵٠۵٫۴ ۴٩۵٫٨
۶۴٠٫۵ ۶٣٠٫۴ ۶١٣٫۴ ۶٠۵٫٣

۶۴٣٫۴ ۶١۴٫٠ ۵٢٨٫۵ ۵٢٨٫۴

ﻫﺸﺘﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺳﻨﮕﯿﻦ

۵٨٩٫۶

٧١۴٫٧ ٧١٣٫٢ ۶٣٠٫۴ ۶٠٨٫٩

دﻫﻢ

ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺗﻮر

۵٠٩٫٢

۵٨۵٫١ ۵٧۵٫٨ ۵۶٩٫۶ ۵۶٩٫۴

ﻧﻬﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

اﻟکﺘﺮوﭘﻤﭗ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی و ﻣﺮﻣﺖ ﻧﻮار ﺣﻔﺎری

٧٣١٫٧

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨی و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۵٧٣٫٢

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ) (G.R.Pﻣﺨﺼﻮص آﺑﺮﺳﺎﻧی

٨٠٢٫١

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽویﺳی ﺳﺨﺖ )(U.P.V.C

۶٢۵٫۵

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﻣکﺎﻧﯿکی

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻫﻔﺪﻫﻢ

٣٨٩٫٠

٨٠٩٫٠ ٧٩٩٫٩ ٧٩١٫١ ٧٨٢٫٧

۴٨٩٫۶

۵٨٠٫۴ ۵٨٨٫۵ ۵۵٩٫٩ ۵۵٧٫۵

۶٢۶٫٩

۶٩٠٫٨ ۶٨۴٫۵ ۶۶١٫۶ ۶٢۶٫٩

۶٣۶٫١ ۶٢٩٫٠ ۶٠۴٫٧ ۵٩٧٫٩
٧٩۴٫٨ ٧٩۴٫٠ ٨٠٧٫٩ ٨٠٧٫٢

۵٧٣٫٢

۶٩٢٫٣ ۶٧١٫١ ۶٠٣٫۵ ۵٩۵٫٢

٧١٠٫٧

٧٨٩٫۶ ٧٨٢٫۵ ٧٧۵٫۴ ٧۶٨٫٣

۶٣۶٫٢

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ

٣٨١٫٠ ٣٩٣٫٣ ٣٩٣٫٢

٧۵٢٫۴ ٧۵٠٫٩ ۶۶٧٫۴ ۶۵۴٫٩
۶٧٧٫۵ ۶۶٧٫٣ ۶۶١٫٩ ۶۵۵٫۶

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

٣٨١٫١

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ٢٠از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﻨﺎت
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

دوم

ﺳﻮم

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ دﺳﺖ

٧۵٨٫٢

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

٨۴۶٫٩

۶٩۵٫۵

ﺣﻔﺎری و ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﺑﻪ روش دﺳﺘی

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ،اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸی و ﻋﺎﯾﻖﮐﺎری

۵٨۵٫٨

ﺷﺸﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨی

۶١۴٫٢

ﻫﺸﺘﻢ

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠی اﺗﯿﻠﻦ

دﻫﻢ

ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ و ﭘﻤﭗ

ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻬﻢ

ﯾﺎزدﻫﻢ

دوازدﻫﻢ

۵١٠٫١

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی
ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺰی

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵
اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

٨۴٢٫۴ ٨٣۴٫٨ ٨٢٧٫٣ ٨١٩٫٧

٧٧۶٫۶ ٧۶٩٫٧ ٧۶٢٫٧ ٧۵۵٫٨
٩١٩٫٨ ٩١١٫٣ ٩٠٢٫٨ ٨٩۴٫۴
۶۶۴٫٠ ۶۵٧٫۴ ۶۴٢٫٠ ۶٣۴٫٩
۵٨۶٫٠ ۵٨٠٫٠ ۵۵٨٫٧ ۵۵۶٫۴
۶٨٢٫٠ ۶٨١٫٨

٧٠١٫١

٧٠٣٫١

۶٣٨٫٢

٧۴۶٫۵ ٧١٩٫۶ ۶٩٢٫٠ ۶٧٩٫۶

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۶٧۴٫٠

۶٧٧٫٠ ۶٧۶٫٠ ۶٧۵٫٠ ۶٧۵٫٠

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۶٢٣٫١

٧۴٩٫۶

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

٧٣۵٫٩

٨١١٫٢ ٨٠٣٫٨ ٧٩۶٫۵ ٧٨٩٫١

٧١٠٫٧

٧٨٩٫۶ ٧٨٢٫۵ ٧٧۵٫۴ ٧۶٨٫٣

۵۵۶٫٠

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﻨﺎت

٨٠١٫٧

٨٢۴٫٣ ٨١۶٫٧ ٨٠٩٫٠

۶٨۶٫٧ ۶٨٠٫۴ ۶۵٧٫۶ ۶٢٣٫١

۶٣١٫۵ ۶٢٩٫٧ ۶١۵٫٩ ۶١۴٫٨

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺻﻔﺤﻪ  ٢١از ٢١

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  96/1290233ﻣﻮرخ 1396/05/01
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠی رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌی
ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
اول

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ٩۴

ﺷﺮح

۶١٨٫۴

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎر

دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ١٣٩۵
اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

۶٨۶٫٢ ۶٨٠٫٠ ۶٧٣٫٨ ۶۶٧٫۶

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ

٧۵۶٫۴

٨٣٩٫۵ ٨٣١٫٩ ٨٢۴٫۴ ٨١۶٫٨

ﭼﻬﺎرم

ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻔﺎﻇﺖ

۶٨۶٫٧

٧۴٩٫٣ ٧۴٢٫٧ ٧٣۶٫٧ ٧٢٩٫٨

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

٧٧١٫٩

٨٣۶٫١ ٨٢٨٫۶ ٨٢٠٫۵ ٨١٢٫٩

ﻫﺸﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸی

۶۶۵٫٢

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺰی

دوم

ﺳﻮم

ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻬﻢ

٧٢٨٫١

ﮐﺎﺷﺖ

٧۴٣٫٨

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐی ﺑﺎ دﺳﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ

٨٠۴٫۴ ٧٩٧٫١ ٧٨٩٫٨ ٧٨٢٫۵

٨٢٣٫٢ ٨١۵٫٧ ٨٠٨٫٣ ٨٠٠٫٩
٧١١٫٣

٧٢۶٫۴ ٧٢١٫٠

۶۴٨٫۵

٧٠۵٫٠

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ،ﭼﻮب ﺑﺴﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ

۴٩٢٫١

۵٢۵٫۴ ۵٢٢٫۵ ۵١٧٫٨ ۵١۵٫٠

ﺑﺘﻦ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨی

۵٩٨٫۴

٧۴٧٫٩ ٧٣٩٫٣ ٧٢١٫٨ ٧١٣٫۶

۴۵٧٫٢

۵۶۵٫۵ ۵٧٧٫٣ ۵۴۶٫١ ۵۴۶٫٣

دوازدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ﭼﺎه و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧی

٧۴۵٫١

٨٢۴٫٠ ٨١۶٫٩ ٨٠٩٫۵ ٨٠٢٫۵

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟح ﻋﻤﻮﻣی

۶٢٨٫٢

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻧﻮزدﻫﻢ
ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۶۶۴٫۶ ۶۵۵٫٢ ۶٢۶٫٢ ۶١٧٫۶

۶۵۴٫۴

٨٧۴٫۶ ٧٩٣٫۵ ٧٢٩٫١ ۶٨٧٫۴

ﺣﻤﻞ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌی و ﺣﻤﻞ دﺳﺘی ﻣﺼﺎﻟح

٧٣٨٫٢

٨١۶٫۶ ٨٠٩٫٢ ٨٠١٫٩ ٧٩۴٫۵

ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌی

۴٢٠٫۴

۴٩٣٫٨
٧٢٢٫٣

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۶٨١٫٩

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌی

۶٩٢٫٣ ۶٨۶٫٠ ۶۶٣٫٠ ۶٢٨٫٢
۵٣٠٫٩ ۵٢٧٫۴ ۵٢٣٫٩ ۵٢٠٫۴

۴۶٢٫۵ ۴۶٢٫۵ ۴٢٠٫۴ ۴٢٠٫۴

٧٨٩٫۶ ٧٨٢٫۵ ٧٧۵٫۴ ٧۶٨٫٣

٧۵٧٫٩ ٧۵١٫٨ ٧۴٢٫٢ ٧٣۵٫۶

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣی 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
ﻧﺸﺎﻧی اﻟکﺘﺮوﻧﯿک :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

