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موضوع  :شاخصهاي قطعي تعديل مربوط به نيمه اول سال 1397
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 تعديل نيمه اول
سال  »1397از نوع گروه اول (الزماالجرا) كه به تصويب شورايعالي فني رسيده است ،در يك پيوست و 25
صفحه ابالغ ميشود ،تا براي پيمانهاي مشمول تعديل آحادبها -حسب مورد -با رعايت نكات زير به مورد اجرا
گذاشته شود:
1ـ شاخصهاي مندرج در پيوست ( )3مورد استفاده براي محاسبه تعديل پيمانهايي كه:
1ـ1ـ براساس فهرستهاي پايه سال  1382و پس از آن منعقد شده يا ميشوند.
1ـ2ـ براساس فهرستهاي پايه سال  1381با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسليم پيشنهاد پيمانكار،در سال
 1382منعقد شدهاند.
1ـ3ـ براساس فهرستهاي غيرپايه و شاخص مبناي سه ماهه اول سال  1382و پس از آن منعقد شده يا
ميشوند.
2ـ در شـاخصهاي پيوسـت ( )3تغييـرات دسـتم د نيـروي انسـاني ،كرايـه ماشـي آالت ،ه ينـه حمـل و
نقل و نرخ تمام مصالح در دورههاي مربوط منظـور شـده اسـت و هي گونـه تفـاوت بهـاي مصـالح (بـه جـ
قير در كارهـاي آسـفالتي فهرسـت بهـاي پايـه راه ،راهآهـ و بانـد فرودگـاه و راهـداري) بـه آنهـا تعلـ
نميگيرد.
4

3ـ از تاريخ  1397/01/01در شاخصهاي تعديل كارهاي آسفالتي در فهرستهاي واحد پايه رشتههاي راه،
راهآه و باند فرودگاه و راهداري ،تغييرات بهاي قير لحاظ نميشود و تفاوت بهاي قير به طور جداگانه اعمال
ميگردد .نحوه محاسبه تعديل و مابهالتفاوت بهاي قير و كسر بهاي قيرهاي تحويلي مطاب مندرجات <<نحوه
محاسبه مابهالتفاوت قير در كارهاي آسفالتي رشتههاي راه ،راهآه و باند فرودگاه و راهداري >>  ،پيوست اي
بخشنامه ميباشد.

ه

همچني ه ينه تمام شده قيرهاي تحويلي به پيمانكار براساس "بند هـ تبصره  1قانون بودجه سال 1397
كشور (يا طب قانون بودجه سنوات قبل)" طب نرخهاي اعالمي اي بخشنامه منظور مي شود.
4ـ با توجه به مطالب مندرج در بند ( )7بخشنامه شماره  100/99406مورخ  ،1388/10/19شاخصهاي مندرج در
پيوست ( )2براي دورههاي سه ماهه سال  1388و پس از آن ،ابالغ نخواهد شد .چنانچه برخي از دستگاههاي
اجرايي پيمان هايي را در دست اجرا دارند كه بر طب

مفاد پيمان بايد از شاخصهاي تعديل پيوست ()2

استفاده كنند ،الزم است در هر مورد اطالع ات كامل قراردادي و داليل توجيهي متق

پايان نيافت

كار را

همراه با برنامه زماني و تاريخ خاتمه كار به دبيرخانه شورايعالي فني ارسال دارند ،تا چنانچه پرداخت تعديل
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موضوع  :شاخصهاي قطعي تعديل مربوط به نيمه اول سال 1397
به اي گونه پيمانها مورد تصويب شورايعالي فني قرار گيرد ،شاخصهاي مربوط در پيوست ( )2براي كار
مربوط ابالغ شود.
5ـ براي تعديل ه ينه تجهي و برچيدن كارگاه در پيمانهاي منعقده و همچني پيمانهايي كه پس از تـاريخ
اي بخشنامه منعقد خواهد شد ،ميانگي شاخص رشـتهاي فهرسـتبهاي واحـد پايـه من ـم بـه پيمـان و
فهرستبهاي واحد پايه ابنيه ،مالك عمل خواهد بود .در پيمانهايي كه بيش از يك فهرست پايه مبناي تهيـه
برآورد باشد ،شاخص رشته اي فهرستي كه باالتري برآورد را دارا است ،مورد استفاده در رابطه بـاال خواهـد
بود.
6ـ دوره مبناي پيمان در مناقصاتي كه آخري روز مهلت تسليم پيشنهاد قيمت (با لحاظ تمام تمديدها) بعـد
از  1397/09/30باشد ،مطاب با دستورالعمل شماره  101/173073مورخ  ،1382/09/15يك دوره سه ماهه قبل
از دوره سه ماههاي است كه آخري روز مهلت تعيي شده توسـ كارفرمـا بـراي تسـليم پيشـنهاد قيمـت
پيمانكار در آن واقع شده است .پيمانكاران موظف به لحاظ كردن قيمتهـاي دوره مبنـاي پيمـان در ارايـه
پيشنهاد قيمت هستند.
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محمد باقر نوبخت

شش2892578 :

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۳
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎد ﺑﻬﺎ
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ،اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی
اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۱از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ردﯾﻒ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

۱

اﺑﻨﯿﻪ

۷۱۴٫۲

۱۰۸۸٫۳ ۱۰۵۴٫۸ ۹۱۸٫۵ ۸۲۳٫۲

۲

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۸۲۱٫۷

۱۳۰۰٫۸ ۱۱۹۰٫۶ ۱۰۵۹٫۸ ۹۴۲٫۲

۳

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ

۸۴۵٫۷

۱۵۴۴٫۴ ۱۳۷۸٫۱ ۱۲۱۶٫۶ ۱۰۶۵٫۲

۴

راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

۷۶۳٫۱

۱۰۱۶٫۵ ۹۸۰٫۶ ۹۱۹٫۵ ۸۳۷٫۹

۵

راﻫﺪاری

۸۸۸٫۲

۱۱۹۹٫۵ ۱۱۳۳٫۲ ۱۰۸۳٫۹ ۱۰۱۱٫۳

۶

ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺗﻌﻤﯿﺮ روﺳﺎزی و اﺑﻨﯿﻪ ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ

۷۲۶٫۰

۸۶۳٫۹ ۸۵۶٫۷ ۸۴۲٫۲ ۸۱۳٫۱

۷

ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب

۸۳۸٫۱

۱۱۲۸٫۸ ۱۰۸۶٫۷ ۱۰۳۲٫۲ ۹۴۴٫۵

۸

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب

۸۶۵٫۷

۱۱۷۸٫۱ ۱۱۱۶٫۶ ۱۰۶۱٫۱ ۹۸۵٫۶

۹

ﭼﺎه

۸۶۷٫۷

۱۱۸۰٫۵ ۱۱۳۳٫۸ ۱۰۷۱٫۰ ۹۷۵٫۸

۱۰

آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ

۸۶۹٫۱

۱۲۰۸٫۳ ۱۱۶۰٫۷ ۱۰۸۴٫۵ ۹۷۵٫۳

۱۱

ﺳﺪﺳﺎزی

۸۱۶٫۶

۱۱۲۴٫۵ ۱۰۸۴٫۵ ۱۰۱۶٫۱ ۹۱۶٫۷

۱۲

آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

۹۱۸٫۸

۱۱۵۸٫۴ ۱۱۳۷٫۳ ۱۱۱۳٫۸ ۱۰۴۷٫۰

۱۳

ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب

۸۲۹٫۰

۱۱۷۶٫۴ ۱۱۲۴٫۶ ۱۰۵۳٫۵ ۹۳۷٫۰

۱۴

اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ

۸۰۹٫۷

۱۲۱۱٫۴ ۱۱۰۳٫۳ ۱۰۳۱٫۲ ۹۰۴٫۷

۱۵

ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﻨﺎت

۷۴۷٫۶

۱۰۴۶٫۰ ۱۰۳۵٫۰ ۹۴۹٫۷ ۸۷۴٫۶

۱۶

آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

۸۴۹٫۲

۱۰۵۷٫۳ ۱۰۳۹٫۶ ۱۰۱۶٫۰ ۹۶۸٫۷

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۲از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﺑﻨﯿﻪ
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
اول
ﭼﻬﺎرم ۹۶

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۹۷۱٫۱

۱۱۶۱٫۴ ۱۱۵۹٫۵ ۱۱۵۷٫۵ ۱۱۲۰٫۳

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۸۶۱٫۲

۱۰۵۱٫۶ ۱۰۴۴٫۰ ۱۰۳۱٫۴ ۹۸۶٫۴

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۹۹۶٫۳

۱۳۹۳٫۶ ۱۳۲۴٫۳ ۱۲۵۲٫۹ ۱۱۰۴٫۱

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ

۷۰۰٫۱

۸۶۶٫۷ ۸۵۸٫۰ ۸۳۱٫۷ ۷۸۳٫۷

ﭘﻨﺠﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی ﭼﻮﺑﯽ

۵۸۳٫۴

۸۰۱٫۰ ۷۴۶٫۸ ۶۶۸٫۲

۸۴۱٫۳

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی ﻓﻠﺰی

۷۶۹٫۶

۹۸۵٫۹ ۹۷۰٫۵ ۹۶۰٫۶ ۸۶۵٫۲

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۷۲۴٫۹

۱۳۶۶٫۶ ۱۳۱۷٫۲ ۱۰۳۹٫۳ ۸۸۶٫۳

ﻫﺸﺘﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۷۰۵٫۵

۸۷۴٫۶ ۸۶۸٫۴ ۸۲۵٫۴ ۷۹۰٫۲

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۷۹۴٫۱

۱۲۲۰٫۴ ۱۱۸۷٫۴ ۱۰۰۹٫۴ ۹۰۱٫۱

دﻫﻢ

ﺳﻘـﻒ ﺳﺒـﮏ ﺑﺘﻨﯽ

۶۵۷٫۰

۸۲۲٫۶ ۸۱۳٫۶ ۷۸۲٫۱ ۷۴۳٫۳

ﯾﺎزدﻫﻢ

آﺟﺮﮐﺎری وﺷﻔﺘﻪ رﯾﺰی

۸۰۱٫۰

۹۶۹٫۹ ۹۶۴٫۰ ۹۴۹٫۷ ۸۹۸٫۸

دوازدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻠﻮک ﭼﯿﻨﯽ

۷۹۱٫۸

۹۸۴٫۸ ۹۷۱٫۶ ۹۵۱٫۴ ۸۸۴٫۲

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری رﻃﻮﺑﺘﯽ

۸۱۱٫۳

۱۳۵۸٫۷ ۱۱۸۲٫۷ ۱۱۴۴٫۳ ۹۳۹٫۳

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﺣﺮارﺗﯽ

۳۹۸٫۹

۵۸۰٫۶ ۵۷۲٫۳ ۴۷۸٫۹ ۴۳۲٫۸

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۳۳۵٫۰

۳۳۹٫۰ ۳۳۸٫۰ ۳۳۷٫۰ ۳۳۶٫۰

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒـﮏ

۶۹۹٫۲

۱۲۰۷٫۱ ۱۱۵۵٫۱ ۹۲۹٫۱ ۸۰۸٫۳

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ

۴۱۰٫۲

۸۱۹٫۱ ۷۶۵٫۷ ۵۲۸٫۶ ۴۵۵٫۹

ﻫﺠﺪﻫﻢ

اﻧﺪودﮐﺎری وﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۷۵۳٫۸

۹۱۳٫۰ ۹۰۸٫۸ ۸۹۶٫۰ ۸۶۳٫۸

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ

۵۵۵٫۳

۹۳۰٫۰ ۸۸۴٫۲ ۸۰۲٫۹ ۶۳۸٫۶

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﺎری

۴۶۳٫۴

۶۰۶٫۶ ۵۷۴٫۶ ۵۷۱٫۸ ۵۲۳٫۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻓﺮش ﻣﻮزاﯾﯿﮏ

۶۷۷٫۹

۸۳۲٫۸ ۷۹۴٫۷ ۷۷۸٫۰ ۷۳۸٫۶

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ ﭘﻼک

۵۰۶٫۷

۶۷۷٫۱ ۶۷۰٫۱ ۶۵۰٫۷ ۵۷۳٫۷

۵۴۶٫۴

۸۵۲٫۲ ۷۵۱٫۹ ۶۸۱٫۹ ۶۳۲٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۳از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﺑﻨﯿﻪ
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۶

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﺮش و ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺸﻪ

۳۹۰٫۲

۴۹۱٫۹ ۴۹۰٫۳ ۴۸۲٫۷ ۴۴۳٫۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ رﻧـﮓ آﻣﯿﺰی

۶۴۰٫۰

۹۰۴٫۴ ۸۹۳٫۷ ۸۵۶٫۰ ۷۸۸٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ زﯾﺮاﺳﺎس و اﺳﺎس

۶۷۴٫۶

۸۹۵٫۹ ۸۹۱٫۶ ۸۲۹٫۴ ۷۵۳٫۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ آﺳﻔﺎﻟـﺖ

۹۶۴٫۲

۱۸۰۸٫۵ ۱۲۸۳٫۸ ۱۱۷۲٫۵ ۱۰۶۱٫۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۷۳۸٫۷

۱۰۰۶٫۷ ۹۹۲٫۶ ۹۰۱٫۲ ۸۲۴٫۶

۸۸۴٫۳

۱۰۸۰٫۲ ۱۰۷۰٫۹ ۱۰۶۱٫۲ ۱۰۱۵٫۲

۷۱۴٫۲

۱۰۸۸٫۳ ۱۰۵۴٫۸ ۹۱۸٫۵ ۸۲۳٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ اﺑﻨﯿﻪ

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۴از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۸۵۰٫۳

۱۳۳۱٫۹ ۱۲۰۸٫۲ ۱۰۵۸٫۴ ۹۷۳٫۳

دوم

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ

۹۸۳٫۳

۱۲۲۴٫۷ ۱۱۸۸٫۰ ۱۱۶۴٫۴ ۱۰۴۹٫۹

ﺳﻮم

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ  ۰وی  ۰ﺳﯽ

۸۷۰٫۸

۱۳۵۵٫۰ ۱۱۸۰٫۸ ۱۰۲۷٫۷ ۹۸۸٫۵

ﭼﻬﺎرم

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ

۳۸۵٫۳

۵۷۴٫۲ ۵۴۴٫۵ ۵۱۶٫۴ ۴۵۱٫۷

ﭘﻨﺠﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۴۰۲٫۰

۴۰۶٫۰ ۴۰۵٫۰

ﺷﺸﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﯽ

۱۴۴۹٫۹ ۱۳۶۰٫۱ ۱۲۷۰٫۱ ۱۱۳۱٫۲ ۱۰۷۳٫۱

ﻫﻔﺘﻢ

ﺷﯿﺮﻫﺎ

۹۱۱٫۹

ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﻔﺼﻞ اﻧﺒﺴﺎط

۲۳۸۱٫۲ ۲۱۵۱٫۱ ۱۸۰۵٫۸ ۱۴۵۳٫۶ ۱۲۱۵٫۶

ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ

۱۹۶۰٫۲ ۱۷۸۷٫۹ ۱۵۲۷٫۵ ۱۲۸۲٫۲ ۱۰۷۷٫۶

ﻧﻬﻢ

۴۰۳٫۰

۴۰۴٫۰

۱۸۲۵٫۵ ۱۷۰۰٫۴ ۱۴۶۶٫۶ ۱۱۵۹٫۸

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺻﺎﻓﯽ

۹۸۲٫۳

۱۷۳۵٫۱ ۱۵۸۵٫۱ ۱۳۶۱٫۳ ۱۰۸۵٫۷

دوازدﻫﻢ

دﯾﮕﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ آﺑﮕﺮم

۸۷۸٫۲

۱۴۸۷٫۵ ۱۴۰۶٫۸ ۱۳۱۲٫۱ ۱۰۳۱٫۵

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

دﯾﮓ ﺑﺨﺎر

۲۵۸۲٫۰ ۲۴۶۳٫۳ ۲۲۲۳٫۵ ۱۷۳۲٫۹ ۱۲۵۶٫۲

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﻣﺸﻌﻞ

۴۰۱٫۷

۵۵۵٫۹ ۵۱۹٫۲ ۴۸۲٫۳ ۴۴۳٫۷

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی

۴۸۲٫۱

۹۷۷٫۶ ۸۰۰٫۱ ۶۲۲٫۶ ۵۵۴٫۵

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

آﺑﮕﺮم ﮐﻦ )ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی(

۵۵۹٫۴

۶۷۶٫۹ ۶۵۱٫۲ ۶۲۴٫۴ ۵۹۴٫۴

ﻫﻔﺪﻫﻢ

رادﯾﺎﺗﻮر

۷۵۳٫۴

۱۴۶۶٫۴ ۱۲۱۹٫۸ ۹۶۵٫۳ ۸۶۴٫۸

ﻫﺠﺪﻫﻢ

آب ﺳﺮدﮐﻦ

۳۸۶٫۲

۵۷۴٫۱ ۵۵۵٫۴ ۴۶۳٫۸ ۴۱۴٫۷

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎﻧﺎل ﻫﻮا ،درﯾﭽﻪ ﻫﻮا و دودﮐﺶ

۶۸۸٫۴

۱۰۵۷٫۳ ۹۹۵٫۷ ۸۵۹٫۷ ۷۷۱٫۴

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﻫﻮاﮐﺶ

۵۲۰٫۲

۷۱۶٫۱ ۷۰۴٫۸ ۵۷۶٫۲

۷۲۰٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ و ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺘﺮ

۶۵۹٫۱

۱۱۸۶٫۸ ۱۰۶۸٫۲ ۸۹۰٫۳ ۷۶۹٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﮐﻮﻟﺮآﺑﯽ

۴۵۱٫۲

۵۵۴٫۴ ۵۵۳٫۶ ۵۵۱٫۶ ۵۰۶٫۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﮐﻮﻟﺮﮔﺎزی

۸۱۲٫۵

۱۵۱۸٫۴ ۱۳۳۸٫۱ ۱۲۱۳٫۱ ۹۳۲٫۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤـﭗ

۵۷۴٫۸

۷۳۶٫۹ ۷۱۴٫۱ ۶۷۷٫۶ ۶۳۰٫۵

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۵از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻋﺎﯾﻖ

۴۳۷٫۵

۵۳۸٫۵ ۵۳۱٫۲ ۵۱۳٫۴ ۴۸۹٫۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺮد

۶۸۲٫۳

۱۰۷۱٫۶ ۸۹۷٫۲ ۸۵۱٫۳ ۸۰۳٫۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺧﻨـﮏ ﮐﻨﻨﺪه

۶۹۲٫۱

۱۰۲۱٫۱ ۸۹۵٫۷ ۸۶۲٫۶ ۷۶۴٫۰

ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺷﯿﺮآﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

۷۹۹٫۷

۱۰۸۴٫۳ ۱۰۸۳٫۰ ۹۵۹٫۷ ۸۸۹٫۰

وﺳﺎﯾﻞ آﺗـﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

۱۸۹۷٫۹ ۱۷۹۶٫۷ ۱۶۹۵٫۱ ۱۳۰۱٫۹ ۱۰۸۰٫۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
ﺳﯽ ام
ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ

ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

۴۹۸٫۸

۵۹۲٫۱ ۵۷۵٫۵ ۵۳۹٫۲ ۵۳۵٫۹

ﺳﯽ و دوم

ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ

۶۱۵٫۹

۸۴۵٫۹ ۸۴۳٫۱ ۸۳۹٫۶ ۸۰۸٫۵

ﺳﯽ و ﺳﻮم

ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻣﺒﺪﻟﻬﺎ

۱۶۳۳٫۷ ۱۵۷۱٫۶ ۱۳۷۳٫۰ ۱۲۱۵٫۵ ۱۱۳۱٫۰

ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم

ﺑﺴﺘﻬﺎ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهﻫﺎ

۶۳۸٫۱

۸۸۲٫۷ ۸۶۳٫۱ ۷۸۶٫۷ ۷۰۸٫۲

ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۸۹۶٫۴

۱۰۹۵٫۰ ۱۰۸۵٫۵ ۱۰۷۵٫۷ ۱۰۲۹٫۱

۸۲۱٫۷

۱۳۰۰٫۸ ۱۱۹۰٫۶ ۱۰۵۹٫۸ ۹۴۲٫۲

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۶از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨـﺖ

۶۰۱٫۰

۹۲۴٫۴ ۸۸۷٫۱ ۷۶۰٫۶ ۷۳۳٫۷

دوم

ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف

۷۸۷٫۵

۱۱۴۰٫۹ ۱۱۰۴٫۴ ۹۸۴٫۱ ۹۴۸٫۳

ﺳﻮم

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

۶۷۸٫۲

۱۰۹۱٫۰ ۱۰۴۴٫۸ ۹۳۴٫۲ ۸۴۹٫۳

ﭼﻬﺎرم

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻓﻀﺎی آزاد

۷۰۰٫۵

۱۰۷۶٫۶ ۱۰۰۸٫۰ ۹۴۳٫۷ ۸۶۲٫۲

ﭘﻨﺠﻢ

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص

۶۸۴٫۱

۱۱۱۸٫۵ ۱۰۴۲٫۵ ۹۶۵٫۴ ۸۸۶٫۳

ﺷﺸﻢ

ﺳﯿﻢﻫﺎ

۱۸۸۲٫۵ ۱۶۵۶٫۳ ۱۴۲۴٫۹ ۱۳۸۸٫۹ ۱۱۶۹٫۳

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﺸﺎرﺿﻌﯿﻒ

۲۲۰۶٫۷ ۱۸۳۹٫۸ ۱۸۱۹٫۰ ۱۴۵۹٫۹ ۱۲۱۸٫۳

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎﺑﻠﺸﻮﻫﺎ

۱۴۳۸٫۲ ۱۳۴۷٫۱ ۱۲۸۶٫۳ ۱۲۰۲٫۸ ۱۰۵۵٫۶

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

۸۷۹٫۰

۱۵۸۲٫۵ ۱۳۴۹٫۷ ۱۲۳۲٫۲ ۱۱۸۷٫۲

دﻫﻢ

ﺳﺮﮐﺎﺑﻠﻬﺎو ﻣﻔﺼﻠﻬﺎ

۵۳۴٫۲

۹۱۳٫۷ ۷۸۴٫۵ ۶۸۶٫۷ ۶۰۶٫۴

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﻠﯿﺪﭘﺮﯾﺰ

۷۶۲٫۶

۱۲۹۷٫۱ ۱۱۱۰٫۱ ۱۰۷۳٫۳ ۱۰۲۹٫۱

دوازدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۸۲۱٫۴

۱۲۰۵٫۳ ۱۰۷۷٫۴ ۹۰۲٫۰ ۸۷۳٫۷

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ ۰وی ۰ﺳﯽ

۸۷۶٫۴

۱۲۷۰٫۸ ۱۱۳۹٫۳ ۱۰۴۷٫۲ ۱۰۰۰٫۹

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ

۱۸۳۱٫۵ ۱۶۷۸٫۳ ۱۳۸۸٫۶ ۱۲۱۸٫۷ ۱۰۳۵٫۶

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی

۷۱۰٫۴

۱۵۳۴٫۹ ۱۲۴۰٫۸ ۱۰۱۳٫۴ ۸۳۳٫۱

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

۵۳۸٫۸

۱۰۱۰٫۱ ۹۴۰٫۶ ۶۶۵٫۱ ۶۰۷٫۵

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺑﺮق

۵۷۲٫۷

۱۵۷۸٫۷ ۱۳۶۲٫۹ ۱۱۷۷٫۰ ۹۹۰٫۰

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺧﺎزﻧﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

۶۴۹٫۲

۱۰۹۰٫۴ ۹۸۵٫۲ ۸۲۷٫۰ ۷۶۰٫۷

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

۷۰۰٫۹

۱۵۵۸٫۸ ۱۲۰۵٫۶ ۸۵۷٫۸ ۷۳۰٫۰

ﺑﯿﺴﺘﻢ

وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺒﮑﻪ

۲۳۶۸٫۹ ۲۲۳۲٫۰ ۲۰۵۹٫۹ ۱۸۷۵٫۴ ۱۷۴۲٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﺗﻠﻔﻦ

۸۳۱٫۲

۱۳۱۹٫۴ ۱۱۶۰٫۹ ۹۸۷٫۲ ۹۷۸٫۶

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

۳۰۸٫۶

۴۴۳٫۹ ۴۱۸٫۴ ۳۷۰٫۴ ۳۵۳٫۵

۷۰۶٫۷

۱۳۶۱٫۶ ۱۳۵۲٫۵ ۱۰۹۵٫۷ ۱۰۸۳٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﻀﺎر و در ﺑﺎزﮐﻦ

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۷از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

۵۹۰٫۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎدر ﺳﺎﻋـﺖ

۳۴۰۱٫۳ ۲۵۹۴٫۲ ۲۴۲۷٫۰ ۲۳۰۱٫۰ ۱۴۰۸٫۰

۹۴۷٫۵ ۸۵۷٫۷ ۷۹۷٫۸ ۷۴۲٫۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ وﺳﺎﯾﻞ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ

۸۰۱٫۸

۱۵۵۵٫۶ ۱۵۱۱٫۱ ۱۴۳۲٫۵ ۹۳۵٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ

۷۵۰٫۵

۱۴۹۱٫۶ ۱۴۴۴٫۱ ۱۱۳۴٫۱ ۸۷۲٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۵۶۰٫۳

۸۱۶٫۴ ۷۷۰٫۷ ۶۶۸٫۶ ۶۱۵٫۶

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ

۷۶۶٫۸

۱۰۵۲٫۵ ۹۸۶٫۱ ۹۱۹٫۳ ۸۴۹٫۱

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۸۹۶٫۴

۱۰۹۵٫۰ ۱۰۸۵٫۵ ۱۰۷۵٫۷ ۱۰۲۹٫۱

۸۴۵٫۷

۱۵۴۴٫۴ ۱۳۷۸٫۱ ۱۲۱۶٫۶ ۱۰۶۵٫۲

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

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ١٣٩٧

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29

ﺻﻔﺤﻪ  ٨از ٢۵

ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﺮ در ﮐﺎرﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ
رﺷﺘﻪﻫﺎي راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه و راﻫﺪاري

در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﻗﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و

ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﯾﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ راﻫﺪاري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻗﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﺑﺮاﺳﺎس "ﺑﻨﺪ ﻫـ ﺗﺒﺼﺮه  1ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1397ﮐﺸﻮر )ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ(" ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ

اﻗﺪام ﺷﻮد :

1ـ ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ )اﻧﺪودﻫﺎي ﻧﻔﻮذي و ﺳﻄﺤﯽ ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﻔﺎﻟﺖﻫﺎي ﮔﺮم ،ﺳﺮد ،ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ

و ﺳﻄﺤﯽ( ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﯾﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ
راﻫﺪاري ،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 ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

2ـ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ دوره اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ) (Aﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ دوره ﻣﺒﻨﺎ
) (Bﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮﯾﺐ  1/14راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪرج در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد.

3ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺗﻬﯿﻪ ﻗﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه ،ﺑﺎ ﺑﻬﺎي ارزانﺗﺮ از ﻧﺮخ اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ،

ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪور ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻗﯿﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎراﻧﻪاي ،ﺗﻬﯿﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و  (...اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 100/7135
ﻣﻮرخ  1388/01/31در ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ،ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر از ﻃﺮف ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺒﻮده و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻋﻼﻣﯽ ﺟﺪول

ﺷﻤﺎره ) (1ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

4ـ 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  100/7135ﻣﻮرخ

 1388/1/31ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
𝒙𝒙  :ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ در ﻣﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﻗﯿﻤﺖ

𝒎𝒎  :آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻗﺒﻞﺗﺮ از ﻣﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﻗﯿﻤﺖ

𝟐𝟐𝐄𝐄  :ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ  60/70در ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮاي آن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
𝟏𝟏𝐄𝐄  :ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ  60/70در ﻣﺎه ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ 𝒎𝒎

-ﺗﻮﺟﻪ :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ از ﺗﺎرﯾﺦ  1397/01/01ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻬﺎي اﻋﻼمﺷﺪه ﺑﺮاي ﻗﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ  60/70ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌی ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ١٣٩٧

ﺻﻔﺤﻪ  ٩از ٢۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ٣ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
5ـ 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.

6ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺎس "ﺑﻨﺪ ﻫـ ﺗﺒﺼﺮه  1ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1397ﮐﺸﻮر )ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ(" ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻗﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻗﯿﺮ ،ﻃﺒﻖ ﻧﺮخﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﮑﺎري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﺮخ ﻗﯿﺮ در ﺣﻮاﻟﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻗﯿﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺮخ ﺣﻮاﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﮑﺎري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد .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.

7ـ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

ﯾﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ راﻫﺪاري )ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺪﯾﻞ( ،ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻮع
ﻗﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ
ﻗﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل
ﻗﯿﺮ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن زود ﺷﮑﻦ
ﻗﯿﺮ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن دﯾﺮ ﺷﮑﻦ

اﺳﻔﻨﺪ 96
13536
16669
14092
17491

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1ـ ﺑﻬﺎي ﻗﯿﺮ
ﺧﺮداد 97
ﻓﺮوردﯾﻦ  97اردﯾﺒﻬﺸﺖ 97
15810
13080
14010
21250
17340
17500
--13880
13970
19610
-----

ﺗﯿﺮ 97
16340
21020
-----

ﻣﺮداد 97
18270
22890
-----

ﺷﻬﺮﯾﻮر 97
32320
23570
17480
24500

واﺣﺪ  :ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رﯾﺎل

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

ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ

ﻗﯿﺮ

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )(1

اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )(2

اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد

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

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

آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻬﻠﺖ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ
ﻗﺒﻞ از 1393/07/01
از  1393/07/01ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
از  1393/07/01ﺑﻪ ﺑﻌﺪ

دوره اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﻫﺮ دوره
از  1393/07/01ﺗﺎ
1396/12/29
از  1397/01/01ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۰از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29

در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔـﺎوت ﺑﻬـﺎي ﻗﻴـﺮ ،ﻣﻘـﺪار ) (Bدرﻓﺮﻣـﻮل ﺑﻨـﺪ ﻳـﻚ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ  100/7135ﻣـﻮرخ 1388/01/31
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ردﻳﻒ  1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  (B) : 2ﻣﻌﺎدل ﺑﻬﺎي ﻗﻴﺮ در ﻣﺎه ﺳﻮم دوره ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻴﻤﺎن اﺳﺖ.
ردﻳﻔﻬﺎي  3و  5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره :2
 ) (Bﺑﺮاي ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠـﺖ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤـﺖ ﻗﺒـﻞ از  ،1396/12/29ﻣﻌـﺎدل ﺑﻬـﺎي ﻗﻴـﺮدر اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  1396اﺳﺖ.
 ) (Bﺑﺮاي ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ آﺧـﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠـﺖ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤـﺖ ﺑﻌـﺪ از  ،1397/01/01ﻣﻌـﺎدل ﺑﻬـﺎي ﻗﻴـﺮدر ﻣﺎه ﺳﻮم دوره ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻴﻤﺎن اﺳﺖ.
 -8در ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺑﻬـﺎي ﭘﺎﻳـﻪ راه ،راه آﻫـﻦ و ﺑﺎﻧـﺪ ﻓﺮودﮔـﺎه ﻳـﺎ راﻫـﺪاري ﻣﺸـﻤﻮل
ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎره  97/376049ﻣــﻮرخ  1397/07/18ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان "دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤــﻮه ﺟﺒــﺮان آﺛــﺎر ﻧﺎﺷــﻲ از
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ارز در ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎي رﻳﺎﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌـﺪﻳﻞ" ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ﺟﺒـﺮان آﺛـﺎر ﻧﺎﺷـﻲ از اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ
ارز ﻛﺎرﻫـﺎي آﺳـﻔﺎﻟﺘﻲ اﺟـﺮا ﺷـﺪه ﺑﻌـﺪ از  1397/01/01ﻋــﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺒﻠـﻎ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻋﻤـﺎل ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ارز ،ﺗﻔــﺎوت
ﺑﻬﺎي ﻗﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  100/7135ﻣﻮرخ  1388/01/31ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻬﺎي ﻗﻴﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ ورود ﺑـﻪ ﻛﺎرﮔـﺎه ) (Aﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  2و ﺑﻬـﺎي ﻗﻴـﺮ ﻣﺒﻨـﺎ ) (Bﻧﻴـﺰ ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺑﻬﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻗﻴﺮ در اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه  96ﻃﺒـﻖ ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  2و اﻋﻤـﺎل ﺿـﺮﻳﺐ ﺗـﻮرم ﻓﺮﺿـﻲ  1/04ﺑـﺮاي
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول و  1/07ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  97ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎي ﻗﻴـﺮ  PG64-16ﻛـﻪ در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه  97وارد ﻛﺎرﮔـﺎه ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﻘـﺪار
 Aﺑﺮاﺑﺮ  18270رﻳﺎل و ﻣﻘﺪار  Bﺑﺮاﺑﺮ  14484رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۹۰۹٫۸

۱۱۴۶٫۴ ۱۱۲۵٫۴ ۱۱۰۳٫۱ ۱۰۳۶٫۵

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳـﺖ

۸۸۱٫۳

۱۰۷۶٫۴ ۱۰۶۵٫۵ ۱۰۵۴٫۲ ۱۰۰۱٫۸

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۹۶۵٫۷

۱۳۴۱٫۷ ۱۲۷۶٫۹ ۱۲۱۰٫۳ ۱۰۶۸٫۸

ﭼﻬﺎرم

ﺣﻔﺎری ﺗﻮﻧﻞ

۸۲۰٫۹

۱۰۴۸٫۴ ۱۰۱۶٫۸ ۹۸۴٫۱ ۸۸۶٫۴

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ،ﺷﻤﻊ ﮐﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ

۹۲۵٫۰

۱۲۷۸٫۱ ۱۲۱۹٫۰ ۱۱۵۸٫۲ ۱۰۲۸٫۷

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ

۷۹۶٫۵

۹۸۲٫۸ ۹۶۸٫۰ ۹۴۲٫۶ ۹۰۵٫۴

ﻫﻔﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۷۷۳٫۰

۹۵۴٫۵ ۹۴۷٫۱ ۹۱۴٫۹ ۸۸۳٫۶

ﻫﺸﺘﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی وﭼﻮب ﺑﺴـﺖ

۶۹۱٫۸

۸۹۳٫۱ ۸۷۶٫۶ ۸۵۲٫۳ ۷۸۱٫۹

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۷۲۳٫۶

۱۳۶۶٫۰ ۱۳۱۷٫۴ ۱۰۳۶٫۱ ۸۸۵٫۲

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۷۷۵٫۲

۱۱۸۱٫۲ ۱۱۴۴٫۲ ۹۸۹٫۱ ۸۷۳٫۶

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒـﮏ

۷۸۱٫۷

۱۲۳۸٫۰ ۱۲۰۱٫۱ ۹۵۱٫۶ ۸۷۴٫۲

دوازدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۷۲۴٫۴

۹۵۲٫۳ ۹۳۰٫۷ ۸۷۰٫۰ ۸۱۵٫۷

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۸۰۷٫۷

۱۰۴۶٫۵ ۱۰۲۱٫۷ ۹۷۸٫۱ ۹۱۳٫۲

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

زﯾﺮاﺳﺎس ،اﺳﺎس و ﺑﺎﻻﺳﺖ

۸۵۷٫۸

۱۱۶۶٫۳ ۱۱۱۳٫۹ ۱۰۶۰٫۱ ۹۴۶٫۲

آﺳﻔﺎﻟﺖ

۴۰۷٫۵

۴۴۸٫۷ ۴۴۱٫۷ ۴۳۴٫۸ ۴۲۰٫۱

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری

۱۸۸۲٫۹ ۱۴۶۹٫۲ ۱۳۷۹٫۹ ۱۲۰۲٫۳ ۱۰۴۵٫۲

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

) (۱

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ ﭘﻠﻬﺎ ،ﻧﻘﺎط ﻣﻪ ﮔﯿﺮ و ﺳﻄﻮح ﭘﺮوازی

۸۲۷٫۱

۱۱۴۹٫۵ ۱۰۹۲٫۹ ۱۰۲۷٫۲ ۹۳۴٫۰

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﻋﻼﯾﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ

۴۳۰٫۳

۷۴۵٫۹ ۷۵۰٫۸ ۶۷۹٫۸ ۶۲۰٫۶

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۶۳۵٫۴

۹۰۳٫۶ ۸۹۰٫۳ ۸۱۹٫۹ ۷۴۵٫۳

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۷۶۰٫۱

۱۰۵۵٫۲ ۱۰۲۶٫۲ ۹۲۴٫۲ ۸۴۲٫۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۸۸۴٫۳

۱۰۸۰٫۲ ۱۰۷۰٫۹ ۱۰۶۱٫۲ ۱۰۱۵٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

رﯾﻞ ،ﺳﻮزن و ﻣﻠﺤﻘﺎت

۵۰۸٫۳

۱۱۱۸٫۲ ۹۶۵٫۷ ۸۵۳٫۹ ۶۵۵٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم اﺟﺮای روﺳﺎزی راه آﻫﻦ

۲۳۲۳٫۸ ۲۲۸۳٫۰ ۲۲۴۲٫۲ ۲۱۴۰٫۳ ۲۰۳۸٫۴

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

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
اول
ﭼﻬﺎرم ۹۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮏﻫﺎ
ﭘﺎﻧﺰدهﻢ

)(٢

آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

۷۱۲٫۹

۱۲۴۷٫۶ ۱۱۳۳٫۵ ۹۶۹٫۵ ۷۸۴٫۲

۴۹۸٫۳

۵۴۸٫۶ ۵۴۰٫۲ ۵۳۱٫۷ ۵۱۳٫۷

۷۶۳٫۱

۱۰۱۶٫۵ ۹۸۰٫۶ ۹۱۹٫۵ ۸۳۷٫۹

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:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راﻫﺪاری
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺮﭼﯿﺪن

۷۸۵٫۰

۹۹۲٫۶ ۹۷۳٫۳ ۹۵۳٫۰ ۸۹۳٫۶

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۸۹۶٫۶

۱۰۹۰٫۹ ۱۰۸۲٫۳ ۱۰۷۳٫۱ ۱۰۲۵٫۹

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۹۴۰٫۳

۱۳۱۱٫۹ ۱۲۴۷٫۶ ۱۱۸۱٫۴ ۱۰۴۲٫۸

ﭼﻬﺎرم

زﻫﮑﺸﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ

۸۵۷٫۱

۱۱۰۱٫۰ ۱۰۶۸٫۶ ۱۰۳۹٫۹ ۹۵۸٫۳

ﭘﻨﺠﻢ

ﺣﻔﺎری ،ﺷﻤﻌﮑﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ

۸۴۰٫۹

۱۱۴۱٫۴ ۱۱۰۲٫۷ ۱۰۳۳٫۲ ۹۴۰٫۶

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺳﻨﮕﯽ

۷۸۴٫۵

۹۷۵٫۸ ۹۵۳٫۸ ۹۲۶٫۰ ۸۹۰٫۵

ﻫﻔﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۷۸۹٫۴

۹۶۷٫۴ ۹۶۱٫۴ ۹۳۵٫۲ ۹۰۴٫۰

ﻫﺸﺘﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۶۸۵٫۹

۸۸۱٫۴ ۸۶۹٫۷ ۸۴۷٫۱ ۷۷۲٫۶

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۷۱۴٫۹

۱۳۰۴٫۴ ۱۲۵۷٫۱ ۹۸۳٫۸ ۸۷۰٫۶

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۷۶۵٫۶

۱۱۸۷٫۳ ۱۱۵۹٫۶ ۹۸۵٫۸ ۸۶۶٫۷

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒﮏ

۸۴۴٫۶

۱۳۵۳٫۸ ۱۳۲۶٫۶ ۱۰۳۱٫۱ ۹۳۹٫۲

دوازدﻫﻢ

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺘﻨﯽ

۷۷۴٫۳

۱۰۲۰٫۵ ۹۹۴٫۲ ۹۳۸٫۶ ۸۷۲٫۷

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۷۸۵٫۷

۱۰۱۱٫۲ ۹۸۸٫۴ ۹۴۸٫۹ ۸۹۰٫۲

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

زﯾﺮاﺳﺎس و اﺳﺎس

۸۴۵٫۲

۱۱۴۷٫۶ ۱۰۹۶٫۰ ۱۰۴۲٫۹ ۹۳۰٫۹

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮﻣﺖ روﯾﻪﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ

۱۵۰۵٫۰ ۱۴۸۱٫۷ ۱۴۵۸٫۵ ۱۴۰۹٫۳ ۱۳۶۶٫۹

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ،رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ

۷۲۱٫۴

۱۱۰۱٫۵ ۱۰۰۵٫۴ ۹۵۲٫۹ ۸۵۷٫۴

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات

۸۶۰٫۱

۱۱۱۵٫۱ ۱۰۸۴٫۶ ۱۰۵۳٫۲ ۹۷۲٫۹

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﻋﻼﯾﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ

۳۱۵٫۵

۴۹۷٫۷ ۴۹۳٫۱ ۴۴۸٫۴ ۳۹۳٫۹

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ

۹۱۸٫۷

۱۲۷۹٫۹ ۱۲۱۷٫۷ ۱۱۵۳٫۷ ۱۰۱۹٫۳

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۸۳۱٫۰

۱۱۴۹٫۵ ۱۱۰۳٫۳ ۱۰۲۸٫۷ ۹۲۲٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺿﻄﺮاری راﻫﺪاری

۹۳۸٫۰

۱۲۸۳٫۴ ۱۲۲۷٫۳ ۱۱۶۹٫۶ ۱۰۴۴٫۹

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

۷۱۵٫۳

۸۹۷٫۷ ۸۸۲٫۲ ۸۶۰٫۶ ۸۱۲٫۸

۸۹۱٫۹

۱۱۵۱٫۳ ۱۱۲۰٫۴ ۱۰۸۸٫۵ ۱۰۰۶٫۶

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

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۴از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راﻫﺪاری
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۶

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل

۸۴۵٫۳

۱۰۷۲٫۵ ۱۰۵۰٫۱ ۱۰۲۷٫۱ ۹۶۰٫۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۷۸۴٫۸

۹۱۱٫۱

۱۰۲۶٫۲ ۹۶۸٫۸ ۹۵۱٫۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ

۹۲۸٫۴

۱۱۵۳٫۰ ۱۱۳۵٫۹ ۱۱۱۹٫۵ ۱۰۶۱٫۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۸۸۴٫۳

۱۰۸۰٫۲ ۱۰۷۰٫۹ ۱۰۶۱٫۲ ۱۰۱۵٫۲

۸۸۸٫۲

۱۱۹۹٫۵ ۱۱۳۳٫۲ ۱۰۸۳٫۹ ۱۰۱۱٫۳

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

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺗﻌﻤﯿﺮ روﺳﺎزی و اﺑﻨﯿﻪ ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۶

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻂ و اﺑﻨﯿﻪ

۶۵۴٫۰

۸۰۴٫۴ ۷۹۷٫۹ ۷۸۴٫۸ ۷۵۲٫۱

دوم

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺧﻂ

۹۴۸٫۰

۹۹۵٫۴ ۹۸۵٫۹ ۹۸۱٫۲ ۹۷۶٫۴

ﺳﻮم

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ

۶۶۰٫۰

۹۲۴٫۰ ۸۷۷٫۸ ۸۳۱٫۶ ۷۳۲٫۶

ﭼﻬﺎرم

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۶۷۵٫۰

۸۰۳٫۳ ۸۰۳٫۳ ۸۰۳٫۳ ۷۸۳٫۰

ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﮕﻬﺪاری راهآﻫﻦ

۸۵۲٫۰

۱۳۲۰٫۶ ۱۱۹۲٫۸ ۱۰۶۵٫۰ ۹۶۲٫۸

۷۲۶٫۰

۸۶۳٫۹ ۸۵۶٫۷ ۸۴۲٫۲ ۸۱۳٫۱

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۶۸۸٫۰

۶۹۲٫۰ ۶۹۱٫۰ ۶۹۰٫۰ ۶۸۹٫۰

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۹۰۹٫۰

۱۱۷۴٫۲ ۱۱۴۵٫۰ ۱۱۱۰٫۶ ۱۰۲۹٫۵

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۹۰۷٫۲

۱۱۸۸٫۰ ۱۱۵۴٫۴ ۱۱۱۲٫۷ ۱۰۲۳٫۸

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﺟﻮﺷﯽ

۹۰۷٫۶

۱۱۹۴٫۹ ۱۱۵۸٫۴ ۱۱۱۷٫۰ ۱۰۲۲٫۳

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ

۹۰۶٫۷

۱۱۹۳٫۵ ۱۱۵۷٫۴ ۱۱۱۴٫۳ ۱۰۲۱٫۷

ﺷﺸﻢ

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

۸۵۴٫۶

۱۱۳۴٫۹ ۱۰۹۷٫۳ ۱۰۵۶٫۳ ۹۶۳٫۱

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

۹۲۲٫۷

۱۱۷۵٫۷ ۱۱۵۰٫۷ ۱۱۲۲٫۵ ۱۰۴۸٫۷

ﻧﻬﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮآﻻت

۶۷۴٫۷

۹۷۴٫۵ ۹۰۷٫۰ ۸۴۳٫۰ ۷۶۳٫۷

دﻫﻢ

ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ

۸۰۰٫۸

۱۰۶۶٫۳ ۱۰۲۹٫۷ ۹۸۵٫۰ ۸۹۵٫۶

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۸۵۲٫۴

۱۱۱۷٫۰ ۱۰۶۱٫۴ ۱۰۲۷٫۵ ۹۵۱٫۶

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۷۶۲٫۲

۱۳۰۳٫۱ ۱۲۵۵٫۲ ۱۰۳۸٫۳ ۹۱۳٫۲

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۷۲۱٫۸

۹۱۳٫۱ ۹۰۲٫۲ ۸۵۲٫۶ ۸۰۷٫۵

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۷۵۹٫۹

۱۰۵۲٫۵ ۱۰۲۵٫۹ ۹۲۷٫۱ ۸۴۳٫۴

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۹۲۷٫۶

۱۲۰۵٫۹ ۱۱۲۲٫۵ ۱۱۲۲٫۵ ۱۰۲۰٫۴

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۷۱۰٫۳

۹۸۷٫۳ ۹۴۴٫۷ ۸۳۸٫۲ ۷۸۱٫۴

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪه

۵۹۵٫۲

۱۰۴۱٫۶ ۱۰۱۷٫۸ ۹۴۰٫۴ ۷۰۲٫۳

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس )(G.R.P

۶۰۹٫۹

۱۲۱۹٫۹ ۱۲۱۹٫۹ ۹۱۴٫۹ ۷۳۱٫۹

۸۳۸٫۱

۱۱۲۸٫۸ ۱۰۸۶٫۷ ۱۰۳۲٫۲ ۹۴۴٫۵

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

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۷از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۶۸۱٫۰

۶۸۵٫۰ ۶۸۴٫۰ ۶۸۳٫۰ ۶۸۲٫۰

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۹۱۷٫۶

۱۱۶۰٫۴ ۱۱۳۹٫۱ ۱۱۱۳٫۲ ۱۰۴۴٫۹

ﺳﻮم

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

۹۱۹٫۴

۱۱۶۹٫۱ ۱۱۴۳٫۷ ۱۱۱۷٫۱ ۱۰۴۶٫۳

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ

۹۱۹٫۸

۱۱۶۷٫۰ ۱۱۴۳٫۷ ۱۱۱۷٫۵ ۱۰۴۶٫۸

ﭘﻨﺠﻢ

ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

۹۲۴٫۲

۱۱۷۱٫۹ ۱۱۴۸٫۵ ۱۱۲۲٫۷ ۱۰۵۱٫۸

ﺷﺸﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮ

۷۲۲٫۷

۱۰۰۰٫۳ ۹۴۴٫۴ ۸۸۸٫۴ ۸۱۶٫۴

ﻫﻔﺘﻢ

ﻧﺼـﺐ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎ

۹۱۱٫۷

۱۱۲۹٫۹ ۱۱۱۵٫۳ ۱۰۹۹٫۱ ۱۰۴۳٫۲

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ وﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۸۸۳٫۶

۱۱۹۳٫۹ ۱۱۰۸٫۳ ۱۰۷۲٫۶ ۹۹۷٫۳

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۷۳۷٫۷

۱۳۸۰٫۳ ۱۳۱۶٫۸ ۱۰۲۵٫۹ ۹۰۸٫۷

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ وﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی

۶۹۷٫۹

۹۱۸٫۳ ۹۰۰٫۵ ۸۳۹٫۸ ۷۸۲٫۴

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۷۵۹٫۹

۱۰۵۲٫۵ ۱۰۲۵٫۹ ۹۲۷٫۱ ۸۴۳٫۴

دوازدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۹۱۳٫۹

۱۱۸۸٫۱ ۱۱۰۵٫۸ ۱۱۰۵٫۸ ۱۰۰۵٫۳

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس )(G.R.P

۶۳۶٫۳

۱۲۷۲٫۶ ۱۲۷۲٫۶ ۹۵۴٫۴ ۷۶۳٫۵

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

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

۷۵۵٫۳

۱۴۵۱٫۶ ۱۱۹۷٫۹ ۱۰۱۲٫۱ ۸۳۵٫۳

۸۶۵٫۷

۱۱۷۸٫۱ ۱۱۱۶٫۶ ۱۰۶۱٫۱ ۹۸۵٫۶

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

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۸از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺎه
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۶

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﺎرﮔﺎه

۷۶۴٫۳

۱۰۱۴٫۷ ۹۹۳٫۵ ۹۳۶٫۳ ۸۵۹٫۳

دوم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ

۸۷۹٫۴

۱۰۵۸٫۱ ۱۰۵۲٫۹ ۱۰۴۷٫۵ ۱۰۰۵٫۷

ﺳﻮم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش ﺿﺮﺑﻪ ای

۸۹۳٫۸

۱۱۸۵٫۳ ۱۱۴۴٫۸ ۱۱۰۳٫۰ ۱۰۰۵٫۱

ﭼﻬﺎرم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش دوراﻧﯽ

۹۰۶٫۰

۱۲۵۳٫۱ ۱۱۹۴٫۷ ۱۱۳۴٫۷ ۱۰۰۷٫۱

ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻬﯿﻪ وﻧﺼـﺐ ﻟﻮﻟﻪ

۷۷۲٫۰

۱۱۷۵٫۴ ۱۰۷۹٫۰ ۸۸۶٫۱ ۸۸۲٫۱

ﺷﺸﻢ

آزﻣﺎﯾﺶ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ

۸۶۲٫۶

۱۰۹۸٫۸ ۱۰۷۵٫۷ ۱۰۴۶٫۸ ۹۷۸٫۲

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۷۵۷٫۱

۹۳۱٫۹ ۹۲۶٫۲ ۸۹۵٫۲ ۸۵۸٫۴

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۸۵۲٫۵

۱۱۰۵٫۳ ۱۰۷۵٫۵ ۱۰۴۴٫۸ ۹۶۳٫۹

ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ

۸۴۳٫۴

۱۱۸۷٫۵ ۱۱۳۳٫۲ ۱۰۴۳٫۲ ۹۵۴٫۲

۸۶۷٫۷

۱۱۸۰٫۵ ۱۱۳۳٫۸ ۱۰۷۱٫۰ ۹۷۵٫۸

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۹از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۹۲۴٫۸

۱۱۵۶٫۹ ۱۱۳۸٫۶ ۱۱۱۸٫۵ ۱۰۵۵٫۵

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳـﺖ

۹۲۶٫۴

۱۱۲۷٫۵ ۱۱۱۹٫۴ ۱۱۱۰٫۲ ۱۰۶۳٫۹

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۹۴۳٫۸

۱۲۹۹٫۷ ۱۲۳۹٫۹ ۱۱۷۸٫۴ ۱۰۴۷٫۴

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ

۸۹۴٫۱

۱۱۳۵٫۴ ۱۱۱۰٫۰ ۱۰۸۱٫۶ ۱۰۰۹٫۵

ﭘﻨﺠﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۷۷۷٫۵

۹۶۰٫۷ ۹۵۳٫۱ ۹۲۰٫۲ ۸۸۸٫۴

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟـﺐﺑﻨﺪی

۶۷۹٫۸

۸۷۷٫۶ ۸۶۳٫۳ ۸۴۰٫۰ ۷۷۰٫۹

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۷۳۱٫۵

۱۳۸۴٫۴ ۱۳۳۰٫۱ ۱۰۲۹٫۴ ۹۰۱٫۹

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۸۲۳٫۴

۱۲۸۰٫۹ ۱۲۵۲٫۷ ۱۰۵۱٫۸ ۹۲۵٫۴

ﻧﻬﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۷۴۹٫۶

۹۸۳٫۱ ۹۵۷٫۴ ۹۰۲٫۳ ۸۳۹٫۷

دﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۷۷۷٫۸

۹۸۷٫۶ ۹۷۰٫۷ ۹۳۴٫۹ ۸۸۲٫۸

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻧﯿﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﯿﻢ ﺑﯿﻀﯽ ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۸۲۵٫۸

۱۰۷۹٫۵ ۱۰۵۲٫۹ ۱۰۰۷٫۱ ۹۳۳٫۱

دوازدﻫﻢ

زﻫﮑﺸﻬﺎ و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

۹۲۵٫۱

۱۲۷۰٫۶ ۱۲۱۴٫۱ ۱۱۵۵٫۸ ۱۰۳۰٫۵

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری

۱۹۰۵٫۱ ۱۴۷۸٫۴ ۱۳۸۶٫۳ ۱۲۰۹٫۹ ۱۰۵۴٫۷

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۶۰۶٫۰

۸۶۲٫۷ ۸۱۹٫۵ ۷۷۴٫۳ ۷۰۱٫۸

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۷۴۸٫۰

۱۰۳۰٫۷ ۱۰۰۸٫۳ ۹۱۲٫۶ ۸۳۱٫۸

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۸۸۴٫۳

۱۰۸۰٫۲ ۱۰۷۰٫۹ ۱۰۶۱٫۲ ۱۰۱۵٫۲

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮏﻫﺎ

۸۳۱٫۸

۱۴۱۴٫۱ ۱۲۴۷٫۷ ۱۰۷۳٫۰ ۹۲۳٫۳

۸۶۹٫۱

۱۲۰۸٫۳ ۱۱۶۰٫۷ ۱۰۸۴٫۵ ۹۷۵٫۳

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ ۲۰از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺪﺳﺎزی
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ

۹۵۱٫۰

۱۲۶۵٫۰ ۱۲۱۸٫۸ ۱۱۷۱٫۱ ۱۰۵۷٫۶

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ

۸۱۹٫۳

۱۰۴۶٫۴ ۱۰۱۴٫۸ ۹۸۲٫۲ ۸۸۴٫۷

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻄﻮح

۷۸۷٫۲

۱۰۵۳٫۲ ۱۰۱۸٫۴ ۹۶۹٫۳ ۸۸۴٫۷

ﭼﻬﺎرم

ﭼﺎﻟﺰﻧﯽ ،ﺗﺰرﯾﻖ و دﯾﻮار آب ﺑﻨﺪ

۸۵۰٫۷

۱۱۴۸٫۱ ۱۱۰۲٫۳ ۱۰۵۵٫۵ ۹۵۱٫۵

ﭘﻨﺠﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۸۲۳٫۲

۱۵۰۴٫۰ ۱۴۵۰٫۱ ۱۱۶۹٫۵ ۹۸۶٫۳

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۵۸۱٫۷

۷۴۱٫۳ ۷۳۰٫۸ ۷۱۰٫۸ ۶۶۲٫۵

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

۷۳۴٫۶

۹۹۸٫۱ ۹۶۳٫۵ ۹۰۱٫۶ ۸۲۴٫۹

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ

۷۷۸٫۳

۹۸۳٫۰ ۹۴۹٫۳ ۹۱۱٫۹ ۸۷۴٫۵

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۷۸۱٫۰

۱۱۱۵٫۷ ۱۰۴۸٫۲ ۹۷۲٫۵ ۸۷۸٫۶

دﻫﻢ

ﺣﻤﻞ

۷۷۶٫۹

۱۰۷۶٫۰ ۱۰۴۸٫۸ ۹۴۷٫۸ ۸۶۲٫۳

۸۱۶٫۶

۱۱۲۴٫۵ ۱۰۸۴٫۵ ۱۰۱۶٫۱ ۹۱۶٫۷

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۲۱از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۶۸۲٫۰

۶۸۶٫۰ ۶۸۵٫۰ ۶۸۴٫۰ ۶۸۳٫۰

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

۹۲۱٫۸

۱۱۶۳٫۵ ۱۱۴۱٫۸ ۱۱۱۸٫۰ ۱۰۵۰٫۳

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ .وی .ﺳﯽ

۹۲۲٫۵

۱۱۶۵٫۶ ۱۱۴۳٫۵ ۱۱۱۹٫۳ ۱۰۵۰٫۹

ﭼﻬﺎرم

ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

۹۲۵٫۸

۱۱۷۳٫۲ ۱۱۴۹٫۷ ۱۱۲۴٫۵ ۱۰۵۳٫۷

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری

۸۸۳٫۲

۱۱۹۳٫۲ ۱۱۰۷٫۵ ۱۰۷۲٫۲ ۹۹۷٫۱

ﺷﺸﻢ

اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ

۸۹۰٫۴

۱۰۷۶٫۴ ۱۰۷۱٫۵ ۱۰۶۵٫۲ ۱۰۲۵٫۳

ﻫﻔﺘﻢ

اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۸۷۰٫۶

۱۰۸۵٫۷ ۱۰۶۹٫۴ ۱۰۵۲٫۶ ۹۹۳٫۳

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ

۷۸۰٫۹

۹۱۶٫۱ ۸۸۴٫۰

۹۴۲٫۰ ۹۴۱٫۰

ﻧﻬﻢ

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺑﺪه

۹۰۶٫۴

۱۰۷۹٫۱ ۱۰۷۸٫۹ ۱۰۷۸٫۸ ۱۰۴۶٫۸

دﻫﻢ

ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی آﺑﯿﺎری

۸۹۲٫۲

۱۱۲۱٫۹ ۱۱۰۱٫۹ ۱۰۸۱٫۳ ۱۰۱۷٫۱

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۹۰۹٫۸

۱۱۴۶٫۴ ۱۱۲۵٫۴ ۱۱۰۳٫۱ ۱۰۳۶٫۵

دوازدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۸۸۱٫۳

۱۰۷۶٫۴ ۱۰۶۵٫۵ ۱۰۵۴٫۲ ۱۰۰۱٫۸

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۹۶۵٫۷

۱۳۴۱٫۷ ۱۲۷۶٫۹ ۱۲۱۰٫۳ ۱۰۶۸٫۸

۹۱۸٫۸

۱۱۵۸٫۴ ۱۱۳۷٫۳ ۱۱۱۳٫۸ ۱۰۴۷٫۰

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۲۲از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۶۹۱٫۰

۶۹۵٫۰ ۶۹۴٫۰ ۶۹۳٫۰ ۶۹۲٫۰

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۸۸۳٫۳

۱۱۷۱٫۶ ۱۱۳۶٫۰ ۱۰۸۹٫۳ ۹۹۵٫۴

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۸۶۶٫۹

۱۱۴۹٫۵ ۱۱۱۰٫۴ ۱۰۶۷٫۹ ۹۷۳٫۰

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۹۱۳٫۰

۱۲۱۲٫۷ ۱۱۷۲٫۱ ۱۱۲۸٫۵ ۱۰۲۹٫۰

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری در ﻧﻘـﺐ

۸۵۴٫۸

۱۱۵۴٫۱ ۱۱۲۸٫۷ ۱۰۵۴٫۹ ۹۷۸٫۱

ﺷﺸﻢ

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

۸۵۴٫۶

۱۱۳۴٫۹ ۱۰۹۷٫۳ ۱۰۵۶٫۳ ۹۶۳٫۱

ﻫﻔﺘﻢ

اﺣﺪاث آدم روﻫﺎ

۷۸۰٫۲

۱۰۲۶٫۴ ۱۰۰۴٫۵ ۹۴۵٫۷ ۸۷۷٫۰

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۸۹۴٫۵

۱۱۷۰٫۴ ۱۱۳۷٫۵ ۱۰۹۸٫۴ ۱۰۱۳٫۳

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۷۸۷٫۱

۱۳۹۲٫۵ ۱۲۶۴٫۴ ۱۰۷۲٫۹ ۹۵۱٫۱

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﻓﻮﻻدی

۸۹۴٫۹

۱۲۲۹٫۲ ۱۱۷۵٫۷ ۱۱۱۳٫۶ ۹۹۸٫۲

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۷۴۶٫۲

۹۱۱٫۰ ۸۷۲٫۹ ۸۳۱٫۱

۹۱۸٫۰

دوازدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۷۵۹٫۹

۱۰۵۲٫۴ ۱۰۲۵٫۹ ۹۲۷٫۱ ۸۴۳٫۴

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ راﻧﯽ

۹۲۳٫۶

۱۲۷۹٫۷ ۱۲۲۰٫۰ ۱۱۵۷٫۴ ۱۰۲۶٫۴

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۴۵۹٫۶

۸۰۴٫۲ ۷۸۵٫۸ ۷۲۶٫۱ ۵۴۲٫۳

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۱۸۸۷٫۸ ۱۶۲۹٫۶ ۱۳۹۲٫۴ ۱۱۸۳٫۸ ۱۰۴۳٫۰

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ،اﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت

۳۵۰٫۰

۳۵۴٫۰ ۳۵۳٫۰ ۳۵۲٫۰ ۳۵۱٫۰

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ،اﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت

۸۵۲٫۳

۱۴۱۴٫۸ ۱۲۰۱٫۸ ۱۰۰۵٫۷ ۹۳۷٫۵

ﻫﺠﺪﻫﻢ

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

۶۹۹٫۹

۱۳۹۹٫۹ ۱۳۹۹٫۹ ۱۰۴۹٫۹ ۸۳۹٫۹

۸۲۹٫۰

۱۱۷۶٫۴ ۱۱۲۴٫۶ ۱۰۵۳٫۵ ۹۳۷٫۰

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۲۳از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾ ﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۴۳۲٫۰

دوم

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۱۶۵۹٫۱ ۱۵۵۲٫۴ ۱۵۴۷٫۳ ۱۴۱۱٫۶ ۱۲۷۸٫۴

ﺳﻮم

۴۳۶٫۰ ۴۳۵٫۰ ۴۳۴٫۰ ۴۳۳٫۰

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

۶۳۸٫۳

۱۱۴۷٫۳ ۹۷۷٫۴ ۸۵۵٫۱ ۷۰۸٫۷

ﭼﻬﺎرم

ﺷﯿﺮﻫﺎ

۷۹۶٫۰

۱۵۱۳٫۴ ۱۶۲۰٫۷ ۱۴۱۰٫۶ ۹۴۲٫۶

ﭘﻨﺠﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮ

۷۲۳٫۲

۱۰۰۳٫۹ ۹۴۶٫۴ ۸۸۹٫۹ ۸۱۶٫۸

ﺷﺸﻢ

اﻧﺸﻌﺎب

۹۳۰٫۳

۱۶۵۳٫۳ ۱۴۷۵٫۶ ۱۲۸۹٫۲ ۱۱۰۳٫۳

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ

۸۴۰٫۷

۱۷۵۵٫۱ ۱۴۴۵٫۱ ۱۳۹۵٫۶ ۱۱۲۳٫۲

ﻫﺸﺘﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺳﻨﮕﯿﻦ

۹۴۷٫۷

۱۴۱۲٫۴ ۱۳۴۸٫۴ ۱۱۵۳٫۸ ۱۰۸۵٫۶

ﻧﻬﻢ

اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ

۴۱۵٫۹

۵۴۰٫۱ ۵۳۹٫۸ ۴۹۹٫۲ ۴۵۸٫۰

دﻫﻢ

ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺗﻮر

۶۴۵٫۶

۹۰۶٫۸ ۹۰۶٫۷ ۹۰۶٫۱ ۸۶۷٫۵

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮﻣﺖ ﻧﻮار ﺣﻔﺎری

۹۰۴٫۴

۱۱۶۲٫۲ ۱۱۲۴٫۹ ۱۰۹۸٫۴ ۱۰۲۷٫۲

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۷۵۹٫۹

۱۳۵۷٫۹ ۱۲۵۹٫۲ ۱۰۶۳٫۱ ۹۰۵٫۴

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۷۱۲٫۸

۹۱۹٫۳ ۹۰۵٫۶ ۸۴۸٫۸ ۸۰۰٫۳

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۷۵۹٫۹

۱۰۵۲٫۵ ۱۰۲۵٫۹ ۹۲۷٫۱ ۸۴۳٫۴

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ) (G.R.Pﻣﺨﺼﻮص آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ

۹۲۶٫۰

۱۷۸۷٫۰ ۱۷۸۷٫۰ ۱۳۶۵٫۶ ۱۱۰۵٫۷

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۸۱۲٫۳

۱۱۱۵٫۶ ۱۰۷۱٫۷ ۹۶۲٫۱ ۸۹۶٫۱

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽویﺳﯽ ﺳﺨﺖ )(U.P.V.C

۸۶۴٫۰

۱۳۳۱٫۱ ۱۱۷۳٫۴ ۱۰۲۷٫۵ ۹۵۹٫۳

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۸۸۴٫۳

۱۰۸۰٫۲ ۱۰۷۰٫۹ ۱۰۶۱٫۲ ۱۰۱۵٫۲

۸۰۹٫۷

۱۲۱۱٫۴ ۱۱۰۳٫۳ ۱۰۳۱٫۲ ۹۰۴٫۷

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۲۴از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﻨﺎت
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۹۵۰٫۷

۱۱۳۲٫۶ ۱۱۳۲٫۲ ۱۱۳۱٫۸ ۱۰۹۷٫۸

دوم

ﺣﻔﺎری و ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ

۸۷۰٫۴

۱۰۴۲٫۵ ۱۰۴۰٫۳ ۱۰۳۷٫۹ ۱۰۰۳٫۷

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۱۳۸۳٫۰ ۱۳۲۵٫۰ ۱۲۶۵٫۴ ۱۱۳۴٫۵ ۱۰۱۶٫۰

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ،اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ و ﻋﺎﯾﻖﮐﺎری

۷۳۵٫۲

۹۰۷٫۵ ۸۹۶٫۲ ۸۷۱٫۷ ۸۳۳٫۳

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۶۸۱٫۶

۹۹۹٫۷ ۹۶۲٫۰ ۸۶۶٫۹ ۷۷۳٫۳

ﺷﺸﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

۸۳۸٫۲

۱۲۰۵٫۰ ۱۱۹۱٫۱ ۱۰۷۷٫۵ ۹۸۳٫۷

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺰی

۹۷۷٫۶

۱۸۳۷٫۴ ۱۷۷۷٫۰ ۱۳۲۸٫۳ ۱۱۶۹٫۰

ﻫﺸﺘﻢ

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

۹۲۱٫۴

۱۱۷۳٫۲ ۱۱۴۷٫۹ ۱۱۲۱٫۰ ۱۰۴۷٫۵

ﻧﻬﻢ

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۶۸۱٫۰

۶۸۵٫۰ ۶۸۴٫۰ ۶۸۳٫۰ ۶۸۲٫۰

دﻫﻢ

ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ و ﭘﻤﭗ

۹۰۱٫۵

۱۱۵۳٫۹ ۱۱۲۶٫۸ ۱۰۹۹٫۰ ۱۰۲۳٫۱

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۷۵۵٫۳

۱۰۴۶٫۲ ۱۰۱۹٫۷ ۹۲۱٫۵ ۸۳۸٫۴

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۸۸۴٫۳

۱۰۸۰٫۲ ۱۰۸۰٫۲ ۱۰۶۱٫۲ ۱۰۱۵٫۲

۷۴۷٫۶

۱۰۴۶٫۰ ۱۰۳۵٫۰ ۹۴۹٫۷ ۸۷۴٫۶

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 ،ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺻﻔﺤﻪ  ۲۵از ۲۵

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  97/529906ﻣﻮرخ 1397/09/29
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑ ﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم  ۹۶اول

ﺗﯿﺮ

ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﯾﻮر

اول

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎر

۷۶۵٫۰

۹۵۰٫۷ ۹۳۷٫۲ ۹۲۳٫۴ ۸۷۴٫۶

دوم

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ

۹۴۶٫۷

۱۱۳۳٫۷ ۱۱۳۱٫۳ ۱۱۲۸٫۸ ۱۰۹۱٫۷

ﺳﻮم

ﮐﺎﺷﺖ

۸۹۸٫۱

۱۱۲۵٫۸ ۱۱۰۶٫۸ ۱۰۸۷٫۳ ۱۰۲۴٫۶

ﭼﻬﺎرم

ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻔﺎﻇﺖ

۸۳۳٫۰

۱۰۸۷٫۶ ۱۰۵۴٫۰ ۱۰۱۹٫۷ ۹۴۱٫۴

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۹۲۴٫۱

۱۱۳۲٫۷ ۱۱۲۱٫۷ ۱۱۱۰٫۴ ۱۰۶۰٫۰

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۹۲۰٫۸

۱۲۶۸٫۸ ۱۲۱۰٫۸ ۱۱۵۰٫۹ ۱۰۲۳٫۵

ﻫﻔﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ

۸۱۰٫۱

۱۰۰۶٫۲ ۹۸۴٫۹ ۹۵۷٫۷ ۹۱۷٫۶

ﻫﺸﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۸۳۱٫۰

۱۰۱۲٫۷ ۱۰۰۷٫۶ ۹۸۶٫۳ ۹۵۳٫۹

ﻧﻬﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ،ﭼﻮب ﺑﺴﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ

۶۰۵٫۲

۹۳۳٫۴ ۸۷۵٫۴ ۷۶۹٫۲ ۶۸۴٫۵

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺰی

۷۸۶٫۹

۱۴۹۱٫۸ ۱۴۳۲٫۹ ۱۱۰۵٫۸ ۹۷۳٫۹

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

۷۲۸٫۹

۹۵۲٫۴ ۹۳۱٫۳ ۸۷۵٫۵ ۸۲۰٫۵

دوازدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ﭼﺎه و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ

۹۲۵٫۰

۱۱۰۹٫۲ ۱۱۰۵٫۱ ۱۱۰۰٫۹ ۱۰۵۹٫۴

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۲۱۴۴٫۱ ۱۵۷۲٫۸ ۱۴۴۸٫۷ ۱۲۷۹٫۵ ۱۱۴۳٫۹

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ

۷۶۱٫۵

۱۰۵۴٫۸ ۱۰۲۸٫۱ ۹۲۹٫۱ ۸۴۵٫۳

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻤﻞ دﺳﺘﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ

۹۱۹٫۸

۱۱۱۷٫۷ ۱۱۱۰٫۰ ۱۱۰۲٫۰ ۱۰۵۷٫۱

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

۵۹۱٫۲

۷۹۷٫۴ ۷۸۹٫۶ ۷۳۷٫۷ ۶۸۱٫۵

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

۵۰۸٫۷

۵۸۵٫۰ ۵۸۵٫۰ ۵۸۵٫۰ ۵۸۵٫۰

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۸۸۴٫۳

۱۰۸۰٫۲ ۱۰۷۰٫۹ ۱۰۶۱٫۲ ۱۰۱۵٫۲

۸۴۹٫۲

۱۰۵۷٫۳ ۱۰۳۹٫۶ ۱۰۱۶٫۰ ۹۶۸٫۷

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

