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زيضٌَايسٍماٍَسًميچُاضمسال1392
شاذصَايقغعي 

مًضًع:


تٍ استىاز مازٌ ( )23قاوًن تطوامٍ ي تًزجٍ ي وظام فىي ي اجطايي كشًض (مًضًع تصًيةوامٍ شماضٌ
شاخصهاي قطعي

/42339تَ33497ـ مًضخ َ 1385/4/20يأت محتطم يظيطان) ،تٍ پيًست «
دورههاي سه ماهه سوم و چهارم سال  »2931اظ وًع گطيٌ ايل (الظماالجطا) كٍ مثاوي آن تٍ تصًية

شًضايعالي فىي ضسيسٌ است ،زض يك پيًست ي  20صفحٍ اتالغ ميشًز ،تا تطاي پيمانَاي مشمًل

تعسيلآحازتُا-حسةمًضز-تاضعايتوكاتظيطتٍمًضزاجطاگصاشتٍشًز:

)مًضزاستفازٌتطايمحاسثٍتعسيلپيمانَاييكٍ :

شاذصَايمىسضجزضپيًست(3

-1
يپساظآنمىعقسشسٌياميشًوس.

تطاساسفُطستَايپايٍسال1382

-1-1
تاشاذصمثىـايزيضٌسـٍمـاٌتسـپيشپيشـىُاز

-2-1تطاساسفُطستَايپايٍسال1381
مىعقسشسٌاوس .

پيماوكاضزضسال1382
-3-1تطاساسفُطستَايؼيطپايٍيشاذصمثىايسٍماٍَايلسال1382يپساظآنمىعقس
شسٌياميشًوس .

-2زضشاذصَايپيًست()3تؽييطاتزستمعزويطيياوساوي،كطايٍماشيهآالتَ،عيىٍحمليوقلي
َايسٍماٍَمطتًطمىظًضشسٌاستيَيچگًوـٍتفـايتتُـايمصـالح


وطختماممصالحزضزيضٌ
)تٍآوُاتعپقوميگيطز .

(تٍجعمًاضزشمًلتىس1-3
-1-3تفايتتُايقيطزضكاضَايآسفالتيپيمانَاييكٍتطاساسفُطستتُايپايٍضاٌ،تاوسفطيزگاٌ
تُايپايٍضاٌ،ضاٌآَهيتاوسفطيزگـاٌسـال

يظيطساظيضاٌآَهسال1388يقثلاظآنيافُطست
 1392يا1393تاتاضيدآذطيهضيظتسپيشپيشىُازقيمتپيماوكـاضقثـلاظ1393/07/01مىعقـس
شسٌاوس،تطاساسترشىامٍشماضٌ 100/7135مًضخ1388/1/31تاعىـًان «زسـتًضالعملوحـًٌ
محاسثٍتفايتتُايقيط»يجسيلشيلمحاسثٍميشًز،تاظماناتالغشاذصَايتعسيليقيمـت
َايآتي،تفايت تُايقيطتطاساس%95مثپـػفـاكتًضقيـطاضايـٍشـسٌتًسـظ

قيطمطتًطتٍماٌ
الحسابمحاسثٍيپطزاذتميشًز.


تٍصًضتعپي
پيماوكاضاظتًضسفطآيضزٌَايوفتي
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مًضًع:

زضَط زيضٌتسًيٍحسابتاپيماوكاضتطاساسقيمتَايقغعياتالغشسٌماَاوٍقيطتًسـظايـه
معايوتذًاَستًز .
زضضمهمثپػتعسيلمطتًطتٍكاضآسفالتيويعتـطاسـاسشـاذصفصـلپـاوعزَش()1حسـاب
ميشًز.



جسيلشماضٌ 1

شطح

92/7

92/8

92/9

92/10

92/11

92/12

قيط07/07

10166

10766

10066

19846

19966

10966

قيط58/077

10166

10766

10666

19866

19946

10966

قيطامسي087

19566

19546

19666

19746

18966

19066

قيطامًلسيًنظيزشكه

8646

11766

-

-

-

7866

قيطامًلسيًنزيطشكه

-

-

-

-

-

-

قيمتَاضيالتطكيپًگطماست 



زضپيمانَاييكٍشاذصمثىايپيمانآوُا،سٍماٍَچُاضمسال1386تاشسيپيماوكـاضمىترـة
تطاساسقيمتافعايشيافتٍقيطپساظافتتاحتًضسفطآيضزٌَايوفتـيپيشـىُازمـاليضااضايـٍ 
كطزٌتاشس،تُايقيطزضسٍماٍَشاذصمثىايپيمان()Bزضترشىامٍشماضٌ100/7135مـًضخ
1388/1/31تطاتطتاتُايقيطمىظًضشسٌزضتجعيٍتُايپيشىُازيپيماوكاضتطاسـاسترشـىامٍ
زضوظطگطفتٍميشًز .

شماضٌ 102/5453-54/4951مًضخ 1377/9/9
-2-3تطايپيمـانَـايي  كـٍتـاضيدآذـطيهضيظمُپـتتسـپيشپيشـىُازقيمـتزضمىاقصـٍتعـساظ
1393/06/31تاشس،تؽييطاتتُايقيطزضمحاسثٍشاذصَايتعسيلاعمالذًاَسشسيلصا
تفايتتُايقيطتٍعًضجساگاوٍتطايآوُاقاتلپطزاذتورًاَستًز.تىاتطايهتطايپيمـانَـايتـا
شاذصفصلپاوعزَش()2مالک

آذطيهضيظتاضيدتسپيشپيشىُازقيمتتعساظ،1393/06/31تىُا
تتفايتتُايقيطصًضتوميگيطز .

تعسيلاستيپطزاذتجساگاوٍايتات

محاسثٍ

ش ش965409 :
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شاذصَايقغعي 

مًضًع:

َ-4مانگًوٍكٍزضتىـس()7ترشـىامٍشـماضٌ100/3517مـًضخ1386/1/19اعـالمشـسٌاسـت،
يپساظآن،اتالغوميشًز .

تطايزيضٌَايسٍماٍَسال1384

شاذصَايمىسضجزضپيًست1

-5تــاتًجــٍتــٍمغالــةمىــسضجزضتىــس()7ترشــىامٍشــماضٌ100/99406مــًضخ،1388/10/19
شاذصَايمىسضجزضپيًست()2تطايزيضٌَايسٍماٍَسال1388يپساظآن،اتالغورًاَـس
شس.چىاوچٍتطذياظزستگاٌَاياجطاييپيمانَاييضازضزستاجطازاضوسكٍتطعثقمفازپيمـان
تايساظشاذصَايتعسيلپيًست()2زضسال1388يپساظآناستفازٌكىىس،الظماستزضَـط
مًضزاعالعاتكاملقطاضزازييزاليلتًجيُيمتقهعسمپايانيافتهكاضضاَمطاٌتاتطوامٍظماويي
تاضيدذاتمٍكاضتٍزتيطذاوٍشًضايعاليفىياضسالزاضوس،تاچىاوچٍپطزاذتتعسيلتٍايـهگًوـٍ
پيمانَامًضزتصًيةشًضايعاليفىيقطاضگيطز،شاذصَايمطتـًطزضپيًسـت()2تـطايكـاض
مطتًطاتالغشًز.
-6تطايتعسيلَعيىٍتجُيعيتطچيسنكاضگاٌزضپيمانَايمىعقسٌيَمچىيهپيمانَاييكـٍپـساظ
تاضيدايهترشىامٍمىعقسذًاَسشس،مياوگيهشاذصضشتٍايفُطستتُايياحسپايٍمىضشتـٍ
پيمانيفُطستتُايياحسپايٍاتىيٍ،مالکعملذًاَستًز .

ٍتطآيضزتاشس،شاذصضشتٍايفُطستيكـٍ

زضپيمانَاييكٍتيشاظيكفُطستپايٍمثىايتُي
تاالتطيهتطآيضزضازاضااست،مًضزاستفازٌزضضاتغٍتاالذًاَستًز.

ش ش965409 :

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۳
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎد ﺑﻬﺎ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی
اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ

ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۱از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ردﯾﻒ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

۱

اﺑﻨﯿﻪ

۴۸۱٫۹

۵۰۷٫۵ ۵۱۳٫۳ ۵۱۲٫۷ ۵۱۰٫۳

۲

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۵۳۹٫۳

۵۶۷٫۶ ۵۶۶٫۷ ۵۶۰٫۹ ۵۶۲٫۴

۳

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ

۵۲۱٫۹

۵۵۱٫۱ ۵۴۳٫۴ ۵۴۸٫۵ ۵۵۶٫۴

۴

راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

۴۶۹٫۷

۵۲۹٫۵ ۵۲۵٫۰ ۵۱۵٫۸ ۵۰۳٫۸

۵

راﻫﺪاری

۴۸۹٫۷

۵۷۱٫۰ ۵۶۴٫۸ ۵۵۴٫۶ ۵۴۵٫۵

۶

ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب

۴۸۳٫۴

۵۵۵٫۰ ۵۴۸٫۳ ۵۳۶٫۹ ۵۲۶٫۰

۷

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب

۴۹۳٫۰

۵۶۴٫۱ ۵۵۷٫۸ ۵۴۷٫۲ ۵۳۷٫۸

۸

ﭼﺎه

۴۹۶٫۴

۵۶۹٫۱ ۵۶۰٫۴ ۵۴۹٫۴ ۵۳۷٫۲

۹

آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ

۵۱۵٫۵

۵۹۱٫۹ ۵۸۵٫۷ ۵۷۲٫۰ ۵۵۷٫۳

۱۰

ﺳﺪﺳﺎزی

۴۹۲٫۰

۵۶۱٫۰ ۵۵۶٫۰ ۵۴۵٫۳ ۵۲۹٫۹

۱۱

آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

۴۶۸٫۵

۵۵۶٫۵ ۵۴۵٫۵ ۵۳۴٫۴ ۵۲۴٫۱

۱۲

ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب

۴۹۶٫۶

۵۶۵٫۶ ۵۵۹٫۴ ۵۵۱٫۶ ۵۳۸٫۲

۱۳

اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ

۴۷۵٫۹

۵۴۶٫۰ ۵۳۸٫۰ ۵۲۱٫۵ ۵۱۸٫۲

۱۴

ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﻨﺎت

۴۳۹٫۵

۴۸۱٫۷ ۴۸۴٫۶ ۴۷۸٫۷ ۴۷۲٫۴

۱۵

آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

۴۳۹٫۳

۵۲۲٫۵ ۵۱۴٫۹ ۴۹۷٫۴ ۴۸۷٫۳

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 ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۲از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﺑﻨﯿﻪ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۴۵۰٫۵

۵۴۷٫۱ ۵۳۷٫۲ ۵۲۶٫۰ ۵۱۶٫۸

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۴۳۳٫۵

۵۱۸٫۱ ۵۰۶٫۴ ۴۹۷٫۴ ۴۸۹٫۳

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۵۹۷٫۰

۶۸۶٫۸ ۶۷۴٫۸ ۶۶۲٫۹ ۶۴۵٫۰

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ

۳۸۵٫۸

۴۵۳٫۷ ۴۴۵٫۵ ۴۲۸٫۹ ۴۲۳٫۷

ﭘﻨﺠﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی ﭼﻮﺑﯽ

۳۴۸٫۴

۳۹۷٫۵ ۳۹۳٫۱ ۳۸۲٫۰ ۳۷۸٫۴

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی ﻓﻠﺰی

۴۴۶٫۵

۵۱۰٫۰ ۵۰۸٫۸ ۴۶۴٫۶ ۴۶۴٫۷

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۵۸۳٫۹

۵۴۰٫۱ ۵۷۶٫۵ ۵۸۵٫۵ ۵۸۶٫۷

ﻫﺸﺘﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۴۰۶٫۷

۴۷۸٫۷ ۴۷۲٫۵ ۴۵۹٫۷ ۴۴۱٫۹

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۵۴۶٫۸

۵۶۱٫۷ ۵۶۸٫۳ ۵۷۲٫۴ ۵۷۷٫۰

دﻫﻢ

ﺳﻘـﻒ ﺳﺒـﮏ ﺑﺘﻨﯽ

۳۷۶٫۰

۴۳۶٫۵ ۴۳۰٫۷ ۴۲۰٫۵ ۴۰۸٫۸

ﯾﺎزدﻫﻢ

آﺟﺮﮐﺎری وﺷﻔﺘﻪ رﯾﺰی

۵۲۵٫۵

۵۸۷٫۶ ۵۸۰٫۰ ۵۷۸٫۳ ۵۷۱٫۲

دوازدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻠﻮک ﭼﯿﻨﯽ

۴۵۸٫۷

۵۳۷٫۰ ۵۳۱٫۷ ۵۲۲٫۰ ۵۱۴٫۸

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری رﻃﻮﺑﺘﯽ

۶۲۲٫۷

۶۹۱٫۲ ۶۹۳٫۴ ۶۷۶٫۷ ۶۷۵٫۹

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﺣﺮارﺗﯽ

۳۰۵٫۸

۳۱۸٫۵ ۳۱۷٫۴ ۳۱۲٫۶ ۳۱۱٫۶

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۲۸۸٫۲

۳۰۴٫۳ ۳۰۲٫۱ ۳۰۰٫۲ ۲۹۸٫۵

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒـﮏ

۵۰۷٫۷

۵۰۳٫۷ ۵۱۰٫۷ ۵۲۱٫۳ ۵۳۳٫۳

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ

۳۴۹٫۶

۳۴۲٫۵ ۳۴۱٫۹ ۳۵۵٫۱ ۳۵۴٫۸

ﻫﺠﺪﻫﻢ

اﻧﺪودﮐﺎری وﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۳۸۱٫۵

۴۵۶٫۹ ۴۴۷٫۶ ۴۳۸٫۰ ۴۲۸٫۷

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ

۳۷۸٫۴

۳۹۹٫۵ ۳۹۷٫۲ ۴۰۳٫۰ ۴۰۱٫۳

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﺎری

۲۸۷٫۳

۳۳۹٫۷ ۳۳۷٫۰ ۳۳۲٫۹ ۳۳۰٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻓﺮش ﻣﻮزاﯾﯿﮏ

۳۹۷٫۸

۴۷۹٫۸ ۴۷۶٫۶ ۴۷۰٫۳ ۴۶۶٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ ﭘﻼک

۳۲۱٫۷

۳۶۷٫۲ ۳۶۱٫۴ ۳۵۳٫۹ ۳۵۲٫۳

۳۴۱٫۰

۳۷۴٫۴ ۳۷۵٫۷ ۳۶۱٫۲ ۳۶۴٫۵

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 ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۳از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﺑﻨﯿﻪ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﺮش و ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺸﻪ

۲۳۹٫۳

۲۷۱٫۱ ۲۶۷٫۸ ۲۶۵٫۵ ۲۶۳٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ رﻧـﮓ آﻣﯿﺰی

۳۶۴٫۰

۴۳۱٫۴ ۴۲۳٫۶ ۴۱۶٫۷ ۴۱۱٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ زﯾﺮاﺳﺎس و اﺳﺎس

۴۲۱٫۵

۴۷۰٫۵ ۴۴۲٫۲ ۴۲۹٫۳ ۴۲۹٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ آﺳﻔﺎﻟـﺖ

۷۸۳٫۳

۸۴۸٫۵ ۸۴۶٫۰ ۸۰۸٫۵ ۸۰۳٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۴۱۹٫۱

۵۰۵٫۶ ۴۹۹٫۹ ۴۹۱٫۳ ۴۷۴٫۳

۴۲۹٫۷

۵۱۷٫۰ ۵۰۵٫۷ ۴۹۵٫۳ ۴۸۶٫۱

۴۸۱٫۹

۵۰۷٫۵ ۵۱۳٫۳ ۵۱۲٫۷ ۵۱۰٫۳

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 ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۴از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۳۳٫۷

۵۳۷٫۲ ۵۳۳٫۴ ۵۳۲٫۹ ۵۴۳٫۳

دوم

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ

۷۱۵٫۹

۷۶۴٫۳ ۷۶۲٫۴ ۷۲۹٫۵ ۷۲۷٫۸

ﺳﻮم

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ  ۰وی  ۰ﺳﯽ

۵۳۴٫۸

۴۹۸٫۹ ۴۹۵٫۹ ۴۹۲٫۶ ۴۹۰٫۴

ﭼﻬﺎرم

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ

۲۷۰٫۵

۲۸۳٫۲ ۲۸۱٫۲ ۲۷۹٫۰ ۲۷۷٫۵

ﭘﻨﺠﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۳۴۷٫۲

۳۶۷٫۶ ۳۶۴٫۹ ۳۶۱٫۸ ۳۵۹٫۳

ﺷﺸﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﯽ

۷۸۷٫۸

۷۴۸٫۰ ۷۴۵٫۱ ۷۵۶٫۸ ۷۹۶٫۳

ﻫﻔﺘﻢ

ﺷﯿﺮﻫﺎ

۶۶۰٫۲

۷۱۰٫۵ ۷۰۹٫۴ ۶۶۷٫۲ ۶۶۶٫۴

ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﻔﺼﻞ اﻧﺒﺴﺎط

۸۲۳٫۲

۸۳۳٫۷ ۸۳۲٫۸ ۸۲۹٫۶ ۸۲۹٫۰

ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ

۵۶۳٫۰

۵۸۳٫۳ ۵۸۲٫۰ ۵۷۱٫۲ ۵۷۰٫۴

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺻﺎﻓﯽ

۶۵۷٫۹

۷۳۰٫۳ ۷۲۹٫۵ ۶۶۳٫۳ ۶۶۲٫۷

دوازدﻫﻢ

دﯾﮕﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ آﺑﮕﺮم

۴۷۴٫۵

۵۵۷٫۸ ۵۵۶٫۶ ۵۷۱٫۱ ۵۴۸٫۰

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

دﯾﮓ ﺑﺨﺎر

۷۱۵٫۵

۸۱۶٫۷ ۸۱۵٫۳ ۸۲۲٫۳ ۸۱۲٫۴

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﻣﺸﻌﻞ

۲۸۷٫۱

۳۳۶٫۸ ۳۳۶٫۲ ۳۱۴٫۲ ۳۱۳٫۷

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی

۳۸۳٫۶

۳۸۷٫۹ ۳۸۷٫۲ ۳۸۶٫۴ ۳۸۶٫۰

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

آﺑﮕﺮم ﮐﻦ )ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی(

۳۶۷٫۵

۴۱۸٫۲ ۴۰۹٫۴ ۳۷۳٫۴ ۳۷۲٫۳

ﻫﻔﺪﻫﻢ

رادﯾﺎﺗﻮر

۵۱۱٫۵

۵۵۹٫۶ ۵۵۷٫۸ ۵۴۳٫۵ ۵۴۲٫۴

ﻫﺠﺪﻫﻢ

آب ﺳﺮدﮐﻦ

۲۷۴٫۰

۲۷۶٫۴ ۲۷۶٫۱ ۲۷۵٫۷ ۲۷۵٫۴

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎﻧﺎل ﻫﻮا ،درﯾﭽﻪ ﻫﻮاو دودﮐﺶ

۴۴۵٫۶

۴۵۷٫۸ ۴۶۳٫۹ ۴۶۲٫۵ ۴۷۲٫۶

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﻫﻮاﮐﺶ

۳۰۵٫۵

۳۲۹٫۱ ۳۲۸٫۵ ۳۲۷٫۷ ۳۲۷٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ و ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺘﺮ

۵۲۳٫۰

۵۴۸٫۸ ۵۴۸٫۰ ۵۴۶٫۸ ۵۴۶٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﮐﻮﻟﺮآﺑﯽ

۴۱۲٫۱

۳۷۱٫۶ ۳۷۰٫۹ ۳۷۰٫۱ ۳۶۹٫۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﮐﻮﻟﺮﮔﺎزی

۴۷۸٫۸

۵۳۹٫۴ ۵۳۶٫۲ ۵۳۲٫۵ ۵۳۰٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤـﭗ

۳۴۶٫۴

۴۲۷٫۷ ۴۲۶٫۳ ۳۸۳٫۰ ۳۷۲٫۰

ﻧﻬﻢ

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
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻋﺎﯾﻖ

۳۱۳٫۵

۳۳۵٫۱ ۳۳۲٫۷ ۳۳۱٫۳ ۳۳۰٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺮد

۴۶۵٫۲

۴۶۹٫۴ ۴۶۸٫۷ ۴۶۸٫۰ ۴۶۷٫۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺧﻨـﮏ ﮐﻨﻨﺪه

۴۱۴٫۶

۴۷۲٫۱ ۴۵۴٫۶ ۴۵۷٫۴ ۴۵۶٫۵

ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺷﯿﺮآﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

۴۸۲٫۷

۵۱۱٫۶ ۵۱۰٫۰ ۵۰۴٫۷ ۵۰۱٫۳

وﺳﺎﯾﻞ آﺗـﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

۵۴۶٫۸

۶۴۳٫۸ ۶۴۲٫۵ ۶۳۷٫۷ ۵۱۰٫۷

ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ

ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

۳۵۵٫۶

۳۶۰٫۱ ۳۵۹٫۴ ۳۵۸٫۷ ۳۵۸٫۱

ﺳﯽ و دوم

ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ

۳۹۲٫۸

۴۳۸٫۱ ۴۳۴٫۹ ۴۱۹٫۲ ۴۱۳٫۶

ﺳﯽ و ﺳﻮم

ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻣﺒﺪﻟﻬﺎ

۶۶۲٫۳

۷۱۱٫۵ ۷۰۸٫۹ ۶۸۹٫۰ ۷۲۹٫۰

ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم

ﺑﺴﺘﻬﺎ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهﻫﺎ

۳۹۷٫۴

۴۰۶٫۴ ۴۰۲٫۹ ۴۱۰٫۴ ۴۲۳٫۱

ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۴۲۹٫۷

۵۲۴٫۱ ۵۱۰٫۱ ۴۹۵٫۳ ۴۸۶٫۱

۵۳۹٫۳

۵۶۷٫۶ ۵۶۶٫۷ ۵۶۰٫۹ ۵۶۲٫۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
ﺳﯽ ام

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
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دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﭼﺮاغﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨـﺖ

۳۴۹٫۳

۳۸۸٫۵ ۳۸۷٫۳ ۳۸۵٫۹ ۳۸۵٫۲

دوم

ﭼﺮاغﻫﺎ ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎی رﺷﺘﻪ ای و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف

۴۷۱٫۸

۵۳۵٫۱ ۵۳۰٫۲ ۵۲۴٫۷ ۵۲۲٫۱

ﺳﻮم

ﭼﺮاغﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

۴۱۲٫۵

۴۶۰٫۳ ۴۵۸٫۴ ۴۵۶٫۴ ۴۵۵٫۳

ﭼﻬﺎرم

ﭼﺮاغﻫﺎی ﻓﻀﺎی آزاد

۳۹۶٫۴

۴۴۱٫۳ ۴۳۹٫۷ ۴۳۷٫۹ ۴۳۶٫۳

ﭘﻨﺠﻢ

ﭼﺮاغﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص

۴۰۹٫۸

۴۵۴٫۱ ۴۵۳٫۲ ۴۵۱٫۹ ۴۵۱٫۲

ﺷﺸﻢ

ﺳﯿﻢﻫﺎ

۸۰۳٫۸

۷۷۳٫۲ ۷۶۷٫۵ ۸۵۰٫۳ ۸۸۸٫۲

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻓﺸﺎرﺿﻌﯿﻒ

۸۶۶٫۰

۷۷۵٫۶ ۷۵۶٫۲ ۷۹۱٫۱ ۸۶۰٫۰

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎﺑﻠﺸﻮﻫﺎ

۵۹۳٫۴

۶۴۹٫۴ ۶۳۵٫۳ ۶۵۸٫۵ ۶۵۱٫۱

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

۵۷۴٫۱

۵۷۱٫۸ ۵۷۰٫۲ ۵۲۷٫۶ ۵۶۳٫۹

دﻫﻢ

ﺳﺮﮐﺎﺑﻞﻫﺎو ﻣﻔﺼﻞﻫﺎ

۲۵۱٫۷

۳۳۷٫۵ ۳۳۱٫۳ ۳۲۴٫۵ ۲۸۱٫۳

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﻠﯿﺪﭘﺮﯾﺰ

۴۳۶٫۷

۴۹۳٫۸ ۴۷۹٫۳ ۴۷۷٫۰ ۴۷۲٫۹

دوازدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۴۹۴٫۴

۵۴۱٫۴ ۵۳۵٫۱ ۵۲۸٫۱ ۵۲۴٫۹

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ

۴۳۵٫۴

۵۱۰٫۹ ۴۹۸٫۴ ۴۸۰٫۴ ۴۷۴٫۰

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ

۶۲۵٫۸

۶۳۵٫۶ ۶۳۳٫۱ ۶۳۱٫۹ ۶۳۵٫۷

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی

۴۰۱٫۶

۴۲۴٫۲ ۴۲۲٫۴ ۴۰۷٫۰ ۴۰۵٫۹

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ

۴۱۲٫۰

۴۱۴٫۲ ۴۱۳٫۹ ۳۷۳٫۴ ۴۱۳٫۳

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺑﺮق

۳۳۹٫۶

۳۹۴٫۵ ۳۹۴٫۲ ۳۹۳٫۸ ۳۹۳٫۵

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺧﺎزنﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

۳۶۴٫۳

۵۱۱٫۹ ۵۱۰٫۹ ۵۱۰٫۵ ۴۳۸٫۲

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

۶۱۲٫۰

۶۳۶٫۹ ۶۳۶٫۵ ۶۲۸٫۷ ۶۲۸٫۴

ﺑﯿﺴﺘﻢ

وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺒﮑﻪ

۹۵۱٫۸

۹۶۷٫۲ ۹۶۰٫۷ ۹۳۰٫۵ ۹۶۳٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﺗﻠﻔﻦ

۶۱۸٫۲

۶۰۰٫۵ ۵۹۶٫۵ ۶۳۴٫۴ ۵۸۹٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

۱۹۳٫۸

۲۰۸٫۹ ۲۰۲٫۹ ۲۰۵٫۴ ۲۰۰٫۲

۴۱۱٫۵

۴۲۵٫۸ ۴۲۳٫۷ ۴۱۹٫۹ ۴۱۸٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﻀﺎر و در ﺑﺎزﮐﻦ
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

۳۶۵٫۴

۳۹۸٫۴ ۳۹۳٫۰ ۳۸۶٫۸ ۳۸۴٫۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎدر ﺳﺎﻋـﺖ

۸۲۸٫۰

۹۵۹٫۸ ۹۱۴٫۹ ۸۶۶٫۹ ۹۷۱٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ وﺳﺎﯾﻞ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ

۴۵۸٫۲

۵۳۳٫۰ ۴۸۴٫۲ ۵۰۳٫۷ ۴۷۸٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ

۴۱۴٫۸

۵۰۹٫۹ ۴۶۰٫۹ ۴۹۱٫۱ ۴۹۰٫۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۳۳۴٫۰

۳۷۶٫۲ ۳۷۲٫۵ ۳۶۵٫۷ ۳۵۹٫۴

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ

۴۰۳٫۸

۵۳۹٫۳ ۵۳۷٫۴ ۴۱۱٫۲ ۴۱۰٫۳

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۴۲۹٫۷

۵۲۴٫۱ ۵۱۰٫۱ ۴۹۵٫۳ ۴۸۶٫۱

۵۲۱٫۹

۵۵۱٫۱ ۵۴۳٫۴ ۵۴۸٫۵ ۵۵۶٫۴

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
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 .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 ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۸از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۴۶۵٫۲

۵۵۲٫۹ ۵۴۱٫۹ ۵۳۱٫۲ ۵۲۰٫۱

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳـﺖ

۴۴۹٫۱

۵۳۴٫۲ ۵۲۴٫۵ ۵۱۰٫۳ ۵۰۱٫۳

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۵۸۰٫۴

۶۶۷٫۲ ۶۵۵٫۸ ۶۴۳٫۰ ۶۲۶٫۲

ﭼﻬﺎرم

ﺣﻔﺎری ﺗﻮﻧﻞ

۵۲۵٫۷

۵۹۵٫۶ ۵۸۸٫۸ ۵۶۳٫۸ ۵۵۴٫۶

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری،ﺷﻤﻊ ﮐﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ

۵۴۴٫۵

۶۲۸٫۶ ۶۱۷٫۴ ۶۰۶٫۳ ۵۹۰٫۴

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ

۴۱۷٫۱

۵۰۴٫۱ ۴۹۷٫۱ ۴۷۴٫۱ ۴۶۰٫۱

ﻫﻔﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۴۰۶٫۹

۴۸۸٫۱ ۴۸۰٫۰ ۴۷۳٫۱ ۴۵۴٫۲

ﻫﺸﺘﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی وﭼﻮب ﺑﺴـﺖ

۴۲۰٫۸

۴۶۱٫۰ ۴۵۸٫۹ ۴۵۰٫۰ ۴۴۷٫۲

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۵۸۴٫۹

۵۴۱٫۱ ۵۷۷٫۲ ۵۸۷٫۳ ۵۸۹٫۲

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۵۶۵٫۱

۵۴۰٫۸ ۵۴۶٫۷ ۵۶۲٫۳ ۵۸۹٫۴

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒـﮏ

۵۲۵٫۸

۴۹۳٫۰ ۴۹۵٫۹ ۵۴۶٫۰ ۵۴۸٫۸

دوازدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۴۲۲٫۹

۵۰۸٫۳ ۵۰۳٫۲ ۴۸۳٫۹ ۴۵۹٫۳

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۴۴۵٫۶

۵۲۸٫۴ ۵۲۰٫۲ ۵۰۷٫۲ ۴۸۹٫۷

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

زﯾﺮاﺳﺎس،اﺳﺎس و ﺑﺎﻻﺳﺖ

۵۰۷٫۱

۵۸۹٫۴ ۵۷۹٫۸ ۵۶۲٫۸ ۵۴۸٫۲

آﺳﻔﺎﻟﺖ

۲۶۵٫۵

۲۹۸٫۵ ۲۹۴٫۷ ۲۸۶٫۷ ۲۸۱٫۱

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری

۷۷۷٫۸

۸۷۴٫۶ ۸۸۲٫۵ ۸۶۱٫۵ ۸۶۱٫۴

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ ،ﭘﻠﻬﺎ،ﻧﻘﺎط ﻣﻪ ﮔﯿﺮ و ﺳﻄﻮح ﭘﺮوازی

۴۹۲٫۹

۵۴۸٫۷ ۵۴۲٫۲ ۵۳۵٫۸ ۵۳۱٫۸

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﻋﻼﯾﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ

۳۰۹٫۳

۳۵۵٫۸ ۳۵۵٫۴ ۳۵۵٫۱ ۳۵۴٫۶

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۴۲۶٫۹

۴۷۶٫۴ ۴۷۴٫۰ ۴۷۹٫۷ ۴۷۷٫۹

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۴۲۸٫۸

۵۱۸٫۸ ۵۱۸٫۸ ۵۱۷٫۲ ۴۸۹٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۴۲۹٫۷

۵۱۷٫۰ ۵۰۵٫۷ ۴۹۵٫۳ ۴۸۶٫۱

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

رﯾﻞ،ﺳﻮزن و ﻣﻠﺤﻘﺎت

۴۶۰٫۰

۴۸۷٫۶ ۴۷۸٫۴ ۴۶۰٫۰ ۴۶۰٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم اﺟﺮای روﺳﺎزی راه آﻫﻦ

۴۷۰٫۰

۵۵۴٫۹ ۵۲۰٫۴ ۴۸۶٫۰ ۴۸۴٫۱

آﺳﻔﺎﻟﺖ

---

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )(۱
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )(۲

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

۴۶۹٫۷

---

---

۵۲۹٫۵ ۵۲۵٫۰ ۵۱۵٫۸ ۵۰۳٫۸
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺮﭼﯿﺪن

۴۳۴٫۰

۴۷۸٫۳ ۴۶۹٫۳ ۴۹۴٫۸ ۴۸۴٫۰

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۴۴۱٫۵

۵۲۹٫۲ ۵۱۸٫۹ ۵۰۶٫۸ ۴۹۷٫۶

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۵۶۱٫۴

۶۴۶٫۱ ۶۳۴٫۸ ۶۲۳٫۷ ۶۰۷٫۰

ﭼﻬﺎرم

زﻫﮑﺸﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ

۴۵۷٫۹

۵۵۹٫۱ ۵۵۰٫۲ ۵۰۹٫۰ ۴۹۶٫۱

ﭘﻨﺠﻢ

ﺣﻔﺎری،ﺷﻤﻌﮑﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ

۴۸۳٫۰

۵۶۳٫۶ ۵۵۶٫۲ ۵۳۶٫۱ ۵۲۱٫۷

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺳﻨﮕﯽ

۴۲۵٫۷

۵۰۴٫۴ ۴۹۸٫۵ ۴۷۷٫۱ ۴۶۶٫۰

ﻫﻔﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۴۰۶٫۴

۴۸۸٫۴ ۴۷۹٫۷ ۴۷۲٫۱ ۴۵۵٫۲

ﻫﺸﺘﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۴۳۰٫۷

۴۷۱٫۱ ۴۶۸٫۸ ۴۵۹٫۸ ۴۵۷٫۳

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۵۵۶٫۷

۵۳۳٫۱ ۵۶۲٫۸ ۵۷۰٫۶ ۵۶۸٫۲

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۵۳۶٫۱

۵۴۶٫۶ ۵۵۳٫۴ ۵۶۱٫۹ ۵۶۶٫۲

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒﮏ

۵۱۷٫۹

۴۹۴٫۹ ۴۹۵٫۶ ۵۵۰٫۵ ۵۵۰٫۷

دوازدﻫﻢ

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺘﻨﯽ

۴۴۳٫۷

۵۲۸٫۵ ۵۲۱٫۹ ۵۰۵٫۳ ۴۸۳٫۷

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۴۳۰٫۶

۵۱۰٫۸ ۵۰۳٫۰ ۴۹۰٫۲ ۴۷۴٫۱

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

زﯾﺮاﺳﺎس و اﺳﺎس

۵۰۲٫۲

۵۸۵٫۲ ۵۷۵٫۹ ۵۵۶٫۹ ۵۴۲٫۵

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮﻣﺖ روﯾﻪﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ

۱۲۴۶٫۷ ۱۲۶۱٫۲ ۱۲۲۴٫۲ ۱۲۱۴٫۵ ۱۰۸۲٫۸

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری،رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ

۴۴۵٫۰

۵۱۷٫۱ ۵۱۲٫۱ ۵۰۱٫۵ ۴۹۵٫۱

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات

۴۵۷٫۷

۵۴۳٫۸ ۵۳۰٫۹ ۵۱۶٫۹ ۵۰۵٫۱

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﻋﻼﯾﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ

۲۲۳٫۳

۲۵۷٫۴ ۲۵۶٫۳ ۲۵۵٫۳ ۲۵۴٫۰

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ

۵۴۷٫۵

۶۳۰٫۴ ۶۱۹٫۴ ۶۰۸٫۴ ۵۹۲٫۱

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۴۸۰٫۹

۵۶۳٫۸ ۵۵۷٫۱ ۵۴۹٫۴ ۵۲۹٫۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺿﻄﺮاری راﻫﺪاری

۵۴۳٫۱

۶۳۱٫۳ ۶۲۰٫۱ ۶۰۶٫۰ ۵۹۰٫۴

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

۳۷۲٫۲

۴۵۴٫۹ ۴۴۶٫۷ ۴۱۳٫۲ ۴۰۶٫۶

۴۸۴٫۶

۵۶۸٫۰ ۵۵۷٫۳ ۵۴۶٫۴ ۵۳۴٫۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﭘﺎﮐﺴﺎزی
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 .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 ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۰از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راﻫﺪاری
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل

۴۴۱٫۷

۵۲۲٫۹ ۵۱۱٫۷ ۵۰۱٫۷ ۴۹۰٫۹

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۳۹۵٫۰

۴۷۱٫۷ ۴۶۲٫۳ ۴۴۱٫۸ ۴۳۵٫۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ

۴۶۱٫۱

۵۵۲٫۰ ۵۴۱٫۶ ۵۳۰٫۷ ۵۲۰٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۴۲۹٫۷

۵۱۷٫۰ ۵۰۵٫۷ ۴۹۵٫۳ ۴۸۶٫۱

۴۸۹٫۷

۵۷۱٫۰ ۵۶۴٫۸ ۵۵۴٫۶ ۵۴۵٫۵

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 ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۱از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۴۸۱٫۰

۵۶۷٫۹ ۵۵۷٫۰ ۵۴۶٫۲ ۵۳۴٫۷

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۴۸۱٫۲

۵۶۷٫۹ ۵۵۶٫۹ ۵۴۵٫۹ ۵۳۴٫۲

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۴۹۱٫۸

۵۷۶٫۵ ۵۶۵٫۹ ۵۵۵٫۶ ۵۴۳٫۶

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﺟﻮﺷﯽ

۵۰۰٫۰

۵۸۳٫۶ ۵۷۳٫۶ ۵۶۲٫۳ ۵۵۰٫۶

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ

۴۹۵٫۶

۵۸۰٫۳ ۵۶۹٫۵ ۵۵۸٫۹ ۵۴۶٫۵

ﺷﺸﻢ

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

۴۷۲٫۹

۵۵۳٫۳ ۵۴۲٫۸ ۵۳۹٫۱ ۵۲۸٫۴

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

۴۷۷٫۸

۵۶۵٫۷ ۵۵۵٫۰ ۵۴۴٫۲ ۵۳۳٫۱

ﻧﻬﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮآﻻت

۴۰۹٫۶

۴۵۶٫۹ ۴۵۳٫۳ ۴۵۴٫۴ ۴۴۶٫۷

دﻫﻢ

ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ

۴۶۴٫۴

۵۴۲٫۴ ۵۳۳٫۳ ۵۲۲٫۹ ۵۰۸٫۶

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۴۸۹٫۱

۵۶۵٫۷ ۵۵۵٫۹ ۵۳۵٫۹ ۵۲۷٫۵

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۶۰٫۴

۵۴۶٫۳ ۵۷۲٫۰ ۵۷۶٫۱ ۵۷۵٫۰

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۴۱۳٫۲

۴۸۴٫۷ ۴۷۸٫۵ ۴۶۱٫۹ ۴۴۵٫۷

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۴۳۰٫۳

۵۲۲٫۸ ۵۲۲٫۸ ۵۲۱٫۵ ۴۹۵٫۲

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۵۰۰٫۰

۶۴۰٫۰ ۶۳۰٫۰ ۶۰۵٫۰ ۶۰۰٫۰

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۵۰٫۰

۵۲۸٫۰ ۵۲۸٫۰ ۵۲۸٫۰ ۵۳۹٫۰

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪه

۴۱۰٫۰

۴۸۷٫۹ ۴۸۷٫۹ ۴۸۷٫۹ ۴۷۵٫۶

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس )(G.R.P

۴۵۰٫۰

۴۸۶٫۰ ۴۸۶٫۰ ۴۸۶٫۰ ۴۸۶٫۰

۴۸۳٫۴

۵۵۵٫۰ ۵۴۸٫۳ ۵۳۶٫۹ ۵۲۶٫۰

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 ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۲از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۴۶۵٫۷

۵۵۴٫۴ ۵۴۳٫۵ ۵۳۳٫۰ ۵۲۲٫۷

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۴۶۹٫۷

۵۵۷٫۸ ۵۴۶٫۹ ۵۳۶٫۴ ۵۲۵٫۷

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس )(G.R.P

۴۷۲٫۹

۵۶۰٫۶ ۵۴۹٫۷ ۵۳۹٫۱ ۵۲۸٫۴

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ

۴۷۲٫۹

۵۶۰٫۶ ۵۴۹٫۷ ۵۳۹٫۱ ۵۲۸٫۴

ﭘﻨﺠﻢ

ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

۴۷۴٫۸

۵۶۲٫۹ ۵۵۲٫۱ ۵۴۱٫۴ ۵۳۰٫۶

ﺷﺸﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮ

۴۳۱٫۴

۴۹۴٫۳ ۴۸۹٫۶ ۴۸۴٫۴ ۴۷۳٫۵

ﻫﻔﺘﻢ

ﻧﺼـﺐ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎ

۴۵۱٫۰

۵۴۱٫۹ ۵۲۹٫۸ ۵۱۷٫۱ ۵۰۷٫۳

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ وﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۵۰۲٫۴

۵۸۱٫۹ ۵۷۱٫۹ ۵۵۸٫۱ ۵۴۸٫۵

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۹۵٫۷

۵۵۸٫۰ ۵۹۱٫۹ ۶۰۱٫۰ ۶۰۰٫۸

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ وﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی

۴۰۷٫۴

۴۷۰٫۸ ۴۶۵٫۷ ۴۵۰٫۷ ۴۳۸٫۳

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۴۳۰٫۳

۵۲۲٫۸ ۵۲۲٫۸ ۵۲۱٫۵ ۴۹۵٫۲

دوازدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۵۰۰٫۰

۶۲۵٫۰ ۶۲۰٫۰ ۵۹۰٫۰ ۵۸۵٫۰

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس )(G.R.P

۴۵۰٫۰

۵۰۴٫۰ ۵۰۴٫۰ ۴۹۵٫۰ ۴۹۵٫۰

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

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

۵۰۰٫۰

۴۹۳٫۵ ۴۸۰٫۰ ۴۷۷٫۰ ۴۷۷٫۰

۴۹۳٫۰

۵۶۴٫۱ ۵۵۷٫۸ ۵۴۷٫۲ ۵۳۷٫۸

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 ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۳از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺎه
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﺎرﮔﺎه

۴۲۳٫۸

۵۰۲٫۴ ۴۹۳٫۵ ۴۸۳٫۰ ۴۷۰٫۷

دوم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ

۴۳۳٫۰

۵۲۰٫۵ ۵۱۰٫۷ ۴۹۵٫۶ ۴۸۷٫۵

ﺳﻮم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش ﺿﺮﺑﻪ ای

۴۹۵٫۸

۵۷۹٫۲ ۵۶۸٫۱ ۵۵۷٫۴ ۵۴۴٫۰

ﭼﻬﺎرم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش دوراﻧﯽ

۵۳۴٫۵

۶۱۶٫۷ ۶۰۵٫۷ ۵۹۴٫۹ ۵۷۹٫۲

ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻬﯿﻪ وﻧﺼـﺐ ﻟﻮﻟﻪ

۵۰۹٫۷

۵۰۸٫۷ ۵۰۶٫۳ ۵۰۵٫۲ ۵۱۰٫۲

ﺷﺸﻢ

آزﻣﺎﯾﺶ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ

۴۵۶٫۸

۵۳۸٫۲ ۵۲۷٫۰ ۵۱۵٫۹ ۵۰۴٫۸

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۴۰۵٫۵

۴۸۰٫۵ ۴۷۳٫۱ ۴۵۹٫۸ ۴۴۵٫۰

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۴۶۲٫۵

۵۴۱٫۰ ۵۳۱٫۴ ۵۲۱٫۲ ۵۱۰٫۵

ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ

۴۹۴٫۸

۵۵۱٫۶ ۵۴۶٫۵ ۵۳۵٫۶ ۵۲۵٫۰

۴۹۶٫۴

۵۶۹٫۱ ۵۶۰٫۴ ۵۴۹٫۴ ۵۳۷٫۲

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 ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۴از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۴۶۶٫۱

۵۵۵٫۷ ۵۴۴٫۹ ۵۳۴٫۲ ۵۲۳٫۳

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳـﺖ

۴۴۶٫۲

۵۳۷٫۴ ۵۲۷٫۱ ۵۱۶٫۲ ۵۰۶٫۶

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۵۵۲٫۴

۶۴۴٫۴ ۶۳۳٫۲ ۶۱۴٫۲ ۵۹۸٫۲

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ

۴۴۴٫۴

۵۴۱٫۸ ۵۳۲٫۱ ۵۰۳٫۸ ۴۹۲٫۶

ﭘﻨﺠﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۴۰۹٫۲

۴۹۱٫۰ ۴۸۳٫۱ ۴۷۶٫۱ ۴۵۶٫۹

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟـﺐﺑﻨﺪی

۴۰۷٫۹

۴۴۹٫۶ ۴۴۶٫۷ ۴۴۱٫۱ ۴۳۷٫۹

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۵۹۱٫۱

۵۴۷٫۳ ۵۸۴٫۳ ۵۹۴٫۱ ۵۹۴٫۶

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۷۱٫۹

۵۸۰٫۵ ۵۸۱٫۴ ۵۸۸٫۳ ۵۹۱٫۷

ﻧﻬﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۴۳۸٫۰

۵۱۱٫۴ ۵۰۵٫۸ ۴۹۶٫۷ ۴۷۶٫۱

دﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۴۲۳٫۷

۵۰۰٫۱ ۴۹۲٫۶ ۴۸۳٫۸ ۴۶۷٫۴

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻧﯿﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﯿﻢ ﺑﯿﻀﯽ ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۴۵۵٫۳

۵۳۳٫۳ ۵۲۴٫۸ ۵۱۳٫۷ ۵۰۰٫۸

دوازدﻫﻢ

زﻫﮑﺸﻬﺎ و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

۵۳۹٫۴

۶۲۳٫۹ ۶۱۲٫۸ ۶۰۱٫۶ ۵۸۵٫۹

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری

۷۸۵٫۳

۸۸۳٫۸ ۸۹۲٫۰ ۸۷۱٫۱ ۸۷۱٫۰

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۳۶۸٫۶

۴۲۵٫۴ ۴۲۰٫۷ ۳۹۹٫۴ ۳۹۵٫۴

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۴۲۳٫۹

۵۱۳٫۷ ۵۱۲٫۰ ۵۰۸٫۲ ۴۸۵٫۱

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۴۲۹٫۷

۵۱۷٫۰ ۵۰۵٫۷ ۴۹۵٫۳ ۴۸۶٫۱

۵۱۵٫۵

۵۹۱٫۹ ۵۸۵٫۷ ۵۷۲٫۰ ۵۵۷٫۳

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 ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺪﺳﺎزی
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ

۵۵۰٫۱

۶۳۹٫۰ ۶۲۸٫۰ ۶۱۰٫۶ ۵۹۶٫۶

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ

۵۲۴٫۵

۵۹۴٫۳ ۵۸۷٫۵ ۵۶۲٫۵ ۵۵۳٫۳

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻄﻮح

۴۵۰٫۴

۵۲۴٫۲ ۵۱۶٫۳ ۵۰۸٫۲ ۴۹۲٫۱

ﭼﻬﺎرم

ﭼﺎﻟﺰﻧﯽ ،ﺗﺰرﯾﻖ و دﯾﻮار آب ﺑﻨﺪ

۴۸۶٫۷

۵۶۴٫۰ ۵۵۳٫۶ ۵۴۳٫۶ ۵۳۰٫۴

ﭘﻨﺠﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۶۴۵٫۸

۶۰۶٫۱ ۶۴۴٫۳ ۶۵۰٫۷ ۶۵۰٫۱

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۳۱۷٫۹

۳۶۲٫۲ ۳۵۶٫۳ ۳۴۹٫۲ ۳۴۳٫۸

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

۴۴۹٫۱

۵۲۲٫۹ ۵۱۶٫۶ ۵۰۸٫۹ ۴۸۵٫۲

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ

۴۵۲٫۰

۵۲۵٫۵ ۵۲۲٫۰ ۴۹۶٫۵ ۴۸۶٫۰

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۴۷۸٫۰

۵۲۲٫۷ ۵۱۵٫۶ ۵۰۵٫۹ ۵۰۲٫۷

دﻫﻢ

ﺣﻤﻞ

۴۳۹٫۹

۵۳۴٫۵ ۵۳۴٫۵ ۵۳۳٫۱ ۵۰۶٫۳

۴۹۲٫۰

۵۶۱٫۰ ۵۵۶٫۰ ۵۴۵٫۳ ۵۲۹٫۹

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 ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۴۷۰٫۱

۵۵۸٫۰ ۵۴۷٫۰ ۵۳۶٫۱ ۵۲۵٫۸

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

۴۷۰٫۴

۵۵۸٫۴ ۵۴۷٫۴ ۵۳۶٫۵ ۵۲۶٫۲

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ .وی .ﺳﯽ

۴۷۱٫۵

۵۵۹٫۵ ۵۴۸٫۵ ۵۳۷٫۷ ۵۲۷٫۳

ﭼﻬﺎرم

ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

۴۷۵٫۱

۵۶۳٫۳ ۵۵۲٫۶ ۵۴۱٫۸ ۵۳۱٫۰

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری

۵۰۲٫۴

۵۸۲٫۰ ۵۷۲٫۰ ۵۵۸٫۱ ۵۴۸٫۵

ﺷﺸﻢ

اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ

۴۲۲٫۳

۵۱۵٫۴ ۵۰۲٫۵ ۴۸۸٫۱ ۴۷۹٫۳

ﻫﻔﺘﻢ

اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۴۴۱٫۲

۵۲۹٫۰ ۵۱۶٫۸ ۵۰۱٫۸ ۴۹۲٫۷

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ

۴۰۶٫۶

۴۸۷٫۵ ۴۷۸٫۳ ۴۵۹٫۱ ۴۴۷٫۱

ﻧﻬﻢ

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺑﺪه

۴۱۸٫۳

۵۱۴٫۵ ۵۰۱٫۰ ۴۸۵٫۸ ۴۷۷٫۴

دﻫﻢ

ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی آﺑﯿﺎری

۴۵۱٫۵

۵۴۳٫۱ ۵۲۹٫۶ ۵۱۴٫۷ ۵۰۴٫۰

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۴۶۵٫۲

۵۵۲٫۹ ۵۴۱٫۹ ۵۳۱٫۲ ۵۲۰٫۱

دوازدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۴۴۹٫۱

۵۳۴٫۲ ۵۲۴٫۵ ۵۱۰٫۳ ۵۰۱٫۳

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۵۸۰٫۴

۶۶۷٫۲ ۶۵۵٫۸ ۶۴۳٫۰ ۶۲۶٫۲

۴۶۸٫۵

۵۵۶٫۵ ۵۴۵٫۵ ۵۳۴٫۴ ۵۲۴٫۱

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 ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۷از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۴۹۲٫۱

۵۷۸٫۰ ۵۶۶٫۷ ۵۵۵٫۶ ۵۴۲٫۵

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۴۸۷٫۳

۵۷۲٫۳ ۵۶۱٫۳ ۵۵۰٫۱ ۵۳۶٫۹

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۴۹۰٫۰

۵۶۹٫۵ ۵۵۹٫۱ ۵۴۸٫۹ ۵۳۶٫۱

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۵۰۴٫۷

۵۹۰٫۵ ۵۷۹٫۳ ۵۶۸٫۴ ۵۵۴٫۸

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری در ﻧﻘـﺐ

۴۷۲٫۳

۵۴۸٫۰ ۵۴۲٫۱ ۵۳۳٫۰ ۵۲۱٫۸

ﺷﺸﻢ

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

۴۷۲٫۹

۵۵۳٫۳ ۵۴۲٫۸ ۵۳۹٫۱ ۵۲۸٫۴

ﻫﻔﺘﻢ

اﺣﺪاث آدم روﻫﺎ

۴۴۶٫۶

۵۱۷٫۴ ۵۱۰٫۹ ۴۹۸٫۳ ۴۸۶٫۴

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۴۹۰٫۳

۵۷۱٫۶ ۵۵۹٫۰ ۵۴۹٫۰ ۵۳۸٫۳

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۶۳۷٫۴

۶۱۱٫۵ ۶۳۷٫۳ ۶۴۳٫۹ ۶۴۳٫۶

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﻓﻮﻻدی

۵۲۸٫۰

۶۰۲٫۱ ۵۹۳٫۴ ۵۸۷٫۱ ۵۷۴٫۱

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۴۱۸٫۳

۴۹۳٫۰ ۴۸۵٫۴ ۴۶۴٫۵ ۴۴۹٫۹

دوازدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۴۳۰٫۳

۵۲۲٫۸ ۵۲۲٫۸ ۵۲۱٫۴ ۴۹۵٫۲

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ راﻧﯽ

۵۴۵٫۹

۶۲۹٫۹ ۶۱۸٫۷ ۶۰۷٫۵ ۵۹۱٫۵

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۳۲۱٫۱

۳۶۹٫۳ ۳۶۹٫۳ ۳۶۹٫۳ ۳۵۳٫۲

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۷۲۹٫۶

۷۸۰٫۷ ۷۴۴٫۲ ۷۲۹٫۶ ۷۲۹٫۶

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

۵۳۰٫۰

۴۵۵٫۸ ۴۵۵٫۸ ۴۵۵٫۸ ۴۵۵٫۸

ﻫﺠﺪﻫﻢ

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

۴۵۰٫۰

۵۴۴٫۵ ۵۴۴٫۵ ۵۴۰٫۰ ۵۴۰٫۰

۴۹۶٫۶

۵۶۵٫۶ ۵۵۹٫۴ ۵۵۱٫۶ ۵۳۸٫۲

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 ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۸از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۳۸۱٫۵

۳۹۸٫۶ ۳۹۶٫۵ ۳۹۴٫۴ ۳۹۲٫۲

دوم

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۶۸۰٫۹

۸۶۴٫۹ ۸۶۳٫۲ ۸۱۱٫۵ ۸۰۹٫۹

ﺳﻮم

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

۳۹۷٫۰

۴۲۷٫۵ ۴۱۴٫۵ ۴۰۹٫۱ ۴۰۷٫۲

ﭼﻬﺎرم

ﺷﯿﺮﻫﺎ

۴۸۹٫۷

۵۵۲٫۰ ۵۴۹٫۹ ۴۹۵٫۹ ۴۹۳٫۷

ﭘﻨﺠﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮ

۴۳۳٫۹

۴۹۶٫۴ ۴۹۱٫۷ ۴۸۶٫۹ ۴۷۶٫۲

ﺷﺸﻢ

اﻧﺸﻌﺎب

۵۹۹٫۵

۶۳۳٫۲ ۶۳۱٫۳ ۶۲۳٫۴ ۶۲۲٫۱

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ

۶۲۳٫۹

۵۸۴٫۷ ۵۸۴٫۶ ۵۹۳٫۶ ۶۲۵٫۹

ﻫﺸﺘﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺳﻨﮕﯿﻦ

۶۱۰٫۵

۶۱۱٫۸ ۶۱۱٫۱ ۵۹۸٫۲ ۶۰۶٫۶

ﻧﻬﻢ

اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ

۳۲۸٫۰

۳۵۱٫۸ ۳۵۱٫۶ ۳۵۳٫۶ ۳۴۸٫۰

دﻫﻢ

ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺗﻮر

۳۷۹٫۵

۴۲۵٫۶ ۴۲۳٫۷ ۴۰۲٫۷ ۴۰۳٫۵

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮﻣﺖ ﻧﻮار ﺣﻔﺎری

۴۷۷٫۱

۵۶۲٫۹ ۵۵۲٫۱ ۵۴۰٫۸ ۵۲۹٫۹

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۶۱۱٫۷

۵۸۱٫۰ ۶۱۱٫۰ ۶۱۶٫۴ ۶۱۵٫۷

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۴۱۰٫۴

۴۷۸٫۹ ۴۷۳٫۰ ۴۵۸٫۳ ۴۴۳٫۰

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۴۳۰٫۳

۵۲۲٫۸ ۵۲۲٫۸ ۵۲۱٫۵ ۴۹۵٫۲

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ) (G.R.Pﻣﺨﺼﻮص آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ

۵۸۸٫۳

۷۱۱٫۰ ۷۰۹٫۷ ۶۷۵٫۹ ۷۰۱٫۲

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۶۲۵٫۲

۶۰۱٫۸ ۶۰۰٫۳ ۵۹۳٫۹ ۶۰۳٫۹

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۴۲۹٫۷

۵۱۷٫۰ ۵۰۵٫۷ ۴۹۵٫۳ ۴۸۶٫۱

۴۷۵٫۹

۵۴۶٫۰ ۵۳۸٫۰ ۵۲۱٫۵ ۵۱۸٫۲

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 ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۹از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﻨﺎت
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۴۳۹٫۵

۵۳۴٫۲ ۵۲۴٫۲ ۵۱۳٫۲ ۵۰۴٫۴

دوم

ﺣﻔﺎری و ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ

۴۱۴٫۷

۵۰۱٫۰ ۴۸۹٫۲ ۴۷۸٫۹ ۴۷۰٫۴

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۵۸۴٫۵

۶۷۷٫۸ ۶۶۵٫۶ ۶۵۳٫۵ ۶۳۶٫۸

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ،اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ و ﻋﺎﯾﻖﮐﺎری

۳۸۲٫۴

۴۶۸٫۱ ۴۶۱٫۰ ۴۳۶٫۸ ۴۲۱٫۲

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۴۰۷٫۱

۴۴۹٫۳ ۴۴۶٫۴ ۴۴۱٫۲ ۴۳۸٫۰

ﺷﺸﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

۵۱۰٫۵

۵۵۰٫۶ ۵۵۶٫۷ ۵۵۰٫۹ ۵۴۴٫۲

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺰی

۷۸۹٫۶

۷۹۵٫۷ ۸۲۵٫۸ ۸۳۰٫۹ ۸۱۶٫۶

ﻫﺸﺘﻢ

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

۴۷۶٫۵

۵۶۴٫۲ ۵۵۳٫۴ ۵۴۲٫۶ ۵۳۱٫۶

ﻧﻬﻢ

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۴۷۱٫۶

۵۵۸٫۹ ۵۴۸٫۰ ۵۳۷٫۳ ۵۲۶٫۵

دﻫﻢ

ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ و ﭘﻤﭗ

۴۷۵٫۹

۵۶۱٫۹ ۵۴۹٫۹ ۵۳۹٫۲ ۵۲۷٫۳

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۴۲۷٫۷

۵۱۹٫۷ ۵۱۹٫۷ ۵۱۸٫۳ ۴۹۲٫۳

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۴۲۹٫۷

۵۱۷٫۰ ۵۰۵٫۷ ۴۹۵٫۳ ۴۸۶٫۱

۴۳۹٫۵

۴۸۱٫۷ ۴۸۴٫۶ ۴۷۸٫۷ ۴۷۲٫۴

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 ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺻﻔﺤﻪ  ۲۰از ۲۰

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۹۳/۴۳۸۳۵ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۲

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۱

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎر

۳۸۶٫۶

۴۶۰٫۹ ۴۵۰٫۵ ۴۴۱٫۴ ۴۳۲٫۵

دوم

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ

۴۴۱٫۹

۵۳۶٫۰ ۵۲۶٫۰ ۵۱۴٫۹ ۵۰۵٫۹

ﺳﻮم

ﮐﺎﺷﺖ

۴۵۶٫۳

۵۴۳٫۲ ۵۳۲٫۰ ۵۲۱٫۴ ۵۱۰٫۷

ﭼﻬﺎرم

ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻔﺎﻇﺖ

۴۵۳٫۹

۵۳۰٫۲ ۵۲۱٫۲ ۵۱۱٫۷ ۵۰۰٫۸

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۴۴۹٫۷

۵۴۰٫۳ ۵۲۹٫۸ ۵۱۹٫۱ ۵۰۹٫۱

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۵۳۹٫۵

۶۲۵٫۱ ۶۱۳٫۶ ۶۰۰٫۵ ۵۸۵٫۱

ﻫﻔﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ

۴۳۵٫۹

۵۱۹٫۱ ۵۱۲٫۷ ۴۸۹٫۳ ۴۷۷٫۲

ﻫﺸﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۴۲۰٫۸

۵۰۶٫۲ ۴۹۶٫۳ ۴۸۷٫۹ ۴۷۲٫۵

ﻧﻬﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ،ﭼﻮب ﺑﺴﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ

۴۱۷٫۹

۴۲۱٫۱ ۴۲۶٫۴ ۴۲۹٫۲ ۴۴۰٫۷

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺰی

۶۳۵٫۱

۵۸۸٫۰ ۶۲۷٫۳ ۶۳۸٫۲ ۶۳۹٫۰

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

۴۳۷٫۷

۵۱۳٫۴ ۵۰۸٫۵ ۴۹۸٫۱ ۴۷۵٫۱

دوازدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ﭼﺎه و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ

۴۵۱٫۲

۵۴۳٫۶ ۵۳۳٫۳ ۵۱۷٫۷ ۵۰۹٫۳

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۸۶۱٫۰

۹۷۵٫۵ ۹۸۸٫۲ ۹۶۸٫۰ ۹۶۹٫۰

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ

۴۳۱٫۲

۵۲۳٫۹ ۵۲۳٫۹ ۵۲۲٫۶ ۴۹۶٫۳

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻤﻞ دﺳﺘﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ

۴۳۸٫۷

۵۲۹٫۵ ۵۱۹٫۹ ۵۰۸٫۹ ۴۹۹٫۵

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

۳۴۹٫۷

۴۰۵٫۱ ۳۹۹٫۸ ۳۹۴٫۸ ۳۸۹٫۸

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

۲۷۴٫۷

۳۴۷٫۵ ۳۴۷٫۵ ۲۷۴٫۷ ۲۷۴٫۷

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۴۲۹٫۷

۵۱۷٫۰ ۵۰۵٫۷ ۴۹۵٫۳ ۴۸۶٫۱

۴۳۹٫۳

۵۲۲٫۵ ۵۱۴٫۹ ۴۹۷٫۴ ۴۸۷٫۳

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

