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مًضًع:


تٍ استىاز مازٌ ( )23قاوًن تطوامٍ ي تًزجٍ ي وظام فىي ي اجطايي كشًض (مًضًع تصًيةوامٍ شماضٌ
/93224ت22943هـ مورخ َ 5231/9/32يأت محتطم يظيطان) ،تٍ پيًست «شاخصهاي قطعي
االجطا)كٍتٍتصًيةشًضايعالي


اظوًعگطيٌايل(الظم
دورههايسهماههسوموچهارم سال »9313

َايمشمًلتعسيلآحازتُا-


شًز،تاتطايپيمان

صفحٍاتالغمي
فىيضسيسٌاست،زضيكپيًستي 21
حسةمًضز-تاضعايتوكاتظيطتٍمًضزاجطاگصاشتٍشًز:
يمحاسثٍتعسيلپيمانَاييكٍ :

شاذصَايمىسضجزضپيًست()3مًضزاستفازٌتطا

-1
يپساظآنمىعقسشسٌياميشًوس.

تطاساسفُطستَايپايٍسال1332

-1-1
تاشاذصمثىاايزيضٌساٍمااٌتساپيشپيشاىُاز

-2-1تطاساسفُطستَايپايٍسال1331
مىعقسشسٌاوس .

پيماوكاضزضسال1332
-3-1تطاساسفُطستَايؼيطپايٍيشاذصمثىايسٍماٍَايلسال1332يپساظآنمىعقس
شسٌياميشًوس .

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


وطختماممصالحزضزيضٌ
)تٍآوُاتعپقوميگيطز .

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

يظيطساظيضاٌآَهسال1333يقثلاظآنيافُطست
 1332يا1333تاتاضيدآذطيهضيظتسپيشپيشىُازقيمتپيماوكااضقثالاظ1333/00/01مىعقاس
شسٌاوس،تطاساسترشىامٍشماضٌ 100/0135مًضخ1333/1/31تاعىاًان «زساتًضالعملوحاًٌ
يجسيلشيلمحاسثٍميشًز .

محاسثٍتفايتتُايقيط»

َايآتي،تفايتتُاايقياطتطاسااس%35

تاظماناتالغشاذصَايتعسيليقيمتقيطمطتًطتٍماٌ
مثپػفاكتًضقيطاضايٍشسٌتًسظپيماوكاضاظتًضسفطآيضزٌَايوفتيتٍصًضتعپيالحسابمحاساثٍي
پطزاذتميشًز.
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زيضٌتسًيٍحسابتاپيماوكاضتطاساسقيمتَايقغعياتالغشسٌماَاوٍقيطتًسظايهساظمان

زضَط
ذًاَستًز .
)حسابميشًز.

زضضمهمثپػتعسيلمطتًطتٍكاضآسفالتيويعتطاساسشاذصفصلپاوعزَش(1
جسيلشماضٌ 1

شطح
قيط62/32
قيط31/522
قيطامسي312
قيطامًلسيًنظيزشكه
قيطامًلسيًنزيطشكه

33/0

33/3

33/3

33/10

33/11

33/12

00511
00611
01051
00851
05051

01811
01611
06111
8911
00051

01551
01951
05511
7511
-

01611
01811
05951
8051
-

9065
9011
00651
8911
00051

9111
8751
00551
-

قيمتَاضيالتطكيپًگطماست 



زضپيمانَاييكٍشاذصمثىايپيمانآوُا،سٍماٍَچُاضمسال5236تاشسيپيماوكااضمىتراة
تطاساسقيمتافعايشيافتٍقيطپساظافتتاحتًضسفطآيضزٌَايوفتايپيشاىُازمااليضااضاياٍ 
كطزٌتاشس،تُايقيطزضسٍماٍَشاذصمثىايپيمان()Bزضترشاىامٍشاماضٌ522/3521ماًضخ
5233/5/25تطاتطتاتُايقيطمىظًضشسٌزضتجعيٍتُايپيشىُازيپيماوكااضتطاسااسترشاىامٍ
زضوظطگطفتٍميشًز .

شماضٌ 523/1912-19/9415مًضخ5233/4/4
زضضمهتاتًجٍتٍقيمتاوًاعقيطزضويمٍزيم،1333الظماساتصاًضتكاضكطزَاايتعاسيلي
ماتٍالتفايتقيطتٍعًضتًاميمتىاسةتاظمانتعييهشسٌزضپيمانمًضزتطضساييپطزاذاتقاطاض

گيطز .
-2-3تطايپيماانَاايي  كاٍتااضيدآذاطيهضيظمُپاتتساپيشپيشاىُازقيماتزضمىاقصاٍتعاساظ
5242/26/25تاشس،تؽييطاتتُايقيطزضمحاسثٍشاذصَايتعسيلاعمالذًاَسشسيلاصا
تفايتتُايقيطتٍعًضجساگاوٍتطايآوُاقاتلپطزاذتورًاَستًز.تىاتطايهتطايپيماانَاايتاا
،تىُاشاذصفصلپاوعزَش()2ماال 

آذطيهضيظتاضيدتسپيشپيشىُازقيمتتعساظ5242/26/25
تتفايتتُايقيطصًضتوميگيطز .

تعسيلاستيپطزاذتجساگاوٍايتات

محاسثٍ
شش 384541:
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َ-9ماانگًوااٍكاٍزضتىااس()0ترشاىامٍشااماضٌ522/2153ماًضخ5236/5/54اعااالمشاسٌاساات،
پساظآن،اتالغوميشًز .

تطايزيضٌَايسٍماٍَسال1334ي

شاذصَايمىسضجزضپيًست1

-1تاتًجٍتٍمغالةمىسضجزضتىس()0ترشىامٍشماضٌ522/44926مًضخ،5233/52/54شااذصَااي
مىسضجزضپيًست()2تطايزيضٌَايسٍماٍَسال1333يپساظآن،اتالغورًاَسشس.چىاوچاٍ
تطذياظزستگاٌَاياجطاييپيمان َاييضازضزستاجطازاضوسكاٍتاطعثاقمفاازپيماانتاياساظ
شاذصَايتعسيلپيًست()2زضسال1333يپساظآناستفازٌكىىس،الظماساتزضَاطماًضز
اعالعاتكاملقطاضزازييزاليلتًجيُيمتقهعسمپايانيافتهكاضضاَماطاٌتااتطواماٍظمااويي
تاضيدذاتمٍكاضتٍزتيطذاوٍشًضايعاليفىياضسالزاضوس،تاچىاوچٍپطزاذتتعسيلتٍاياهگًواٍ
پيمانَامًضزتصًيةشًضايعاليفىيقطاضگيطز،شاذصَايمطتاًطزضپيًسات()2تاطايكااض
مطتًطاتالغشًز.
-6تطايتعسيلَعيىٍتجُيعيتطچيسنكاضگاٌزضپيمانَايمىعقسٌيَمچىيهپيمانَاييكاٍپاساظ
تاضيدايهترشىامٍمىعقسذًاَسشس،مياوگيهشاذصضشتٍايفُطستتُايياحسپايٍمىضشتاٍ
پيمانيفُطستتُايياحسپايٍاتىيٍ،مال عملذًاَستًز .

َاييكٍتيشاظيكفُطستپايٍمثىايتُيٍتطآيضزتاشس،شاذصضشتٍايفُطستيكاٍ

زضپيمان
تاالتطيهتطآيضزضازاضااست،مًضزاستفازٌزضضاتغٍتاالذًاَستًز .
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رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرری
ﺖ
ﺸﻮر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸ
ﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن
ن

ﺖ۳
ﺳﺖ
ﭘﯿﯿﻮﺳ
ﺣﺎد ﺑﺑﻬﺎ
ﻞ آﺣ
ﯽ ﺗﻌﻌﺪﯾﻞ
ﺎﺧﺺﻫﺎﺎی ﻗﻗﻄﻌﯽ
ﺷﺎ ﺺ
ل ۱۳۹۹۳
م ﺳﺎل
ﭼﻬﺎرم
ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬ
دوره ﻫ

ﻣﻌﺎووﻧﺖ ﻓﻨﻨﯽ و ﺗﻮﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر
زﯾﺮﺑﻨﻨﺎﯾﯽ
اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ

ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :
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E-mail:

WE
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ﺷﺮح

ردﯾﻒ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

۱

اﺑﻨﯿﻪ

۵۰۷٫۵

۵۴۵٫۴ ۵۵۷٫۲ ۵۵۴٫۳ ۵۴۹٫۹

۲

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۵۶۷٫۶

۶۰۴٫۱

۶۲۴٫۸ ۶۲۳٫۷ ۶۰۸٫۱

۳

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ

۵۵۱٫۱

۶۰۳٫۲ ۵۹۷٫۰ ۶۰۲٫۸ ۵۸۷٫۰

۴

راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

۵۲۹٫۵

۵۹۶٫۲ ۵۹۵٫۵ ۵۹۳٫۵ ۵۸۰٫۳

۵

راﻫﺪاری

۵۷۱٫۰

۶۵۰٫۵ ۶۵۳٫۷ ۶۵۷٫۰ ۶۴۴٫۲

۶

ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب

۵۵۵٫۰

۶۴۰٫۶ ۶۳۷٫۸ ۶۳۲٫۰ ۶۱۶٫۳

۷

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب

۵۶۴٫۱

۶۴۹٫۶ ۶۴۷٫۴ ۶۴۳٫۶ ۶۳۱٫۵

۸

ﭼﺎه

۵۶۹٫۱

۶۵۷٫۹ ۶۵۳٫۶ ۶۴۷٫۳ ۶۳۴٫۶

۹

آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ

۵۹۱٫۹

۶۷۲٫۷ ۶۷۰٫۸ ۶۶۷٫۲ ۶۵۲٫۸

۱۰

ﺳﺪﺳﺎزی

۵۶۱٫۰

۶۳۵٫۱ ۶۳۳٫۳ ۶۳۳٫۷ ۶۱۳٫۸

۱۱

آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

۵۵۶٫۵

۶۶۸٫۷ ۶۵۹٫۷ ۶۵۱٫۳ ۶۳۹٫۴

۱۲

ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب

۵۶۵٫۶

۶۴۲٫۲ ۶۴۰٫۶ ۶۳۴٫۹ ۶۲۳٫۸

۱۳

اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ

۵۴۶٫۰

۶۲۱٫۳ ۶۱۹٫۲ ۶۱۲٫۹ ۶۰۷٫۰

۱۴

ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﻨﺎت

۴۸۱٫۷

۵۴۴٫۳ ۵۵۲٫۳ ۵۵۰٫۶ ۵۴۰٫۱

۱۵

آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

۵۲۲٫۵

۶۱۸٫۶ ۶۱۱٫۸ ۶۰۶٫۷ ۵۹۴٫۰

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
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WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۲از ۲۱

1394/03/10
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۵۴۷٫۱

۶۸۱٫۵ ۶۷۰٫۸ ۶۶۰٫۱ ۶۴۹٫۱

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۵۱۸٫۱

۶۲۵٫۰ ۶۱۷٫۰ ۶۰۸٫۳ ۵۹۹٫۱

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۶۸۶٫۸

۷۸۳٫۳ ۷۷۶٫۴ ۷۷۱٫۵ ۷۵۵٫۷

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ

۴۵۳٫۷

۵۳۷٫۲ ۵۳۵٫۴ ۵۱۸٫۳ ۵۰۰٫۷

ﭘﻨﺠﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی ﭼﻮﺑﯽ

۳۹۷٫۵

۴۵۶٫۳ ۴۵۲٫۸ ۴۴۸٫۴ ۴۴۰٫۹

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی ﻓﻠﺰی

۵۱۰٫۰

۵۴۰٫۸ ۵۶۰٫۲ ۵۵۹٫۷ ۵۶۳٫۸

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۵۴۰٫۱

۵۲۳٫۲ ۵۶۶٫۷ ۵۶۹٫۷ ۵۸۷٫۱

ﻫﺸﺘﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۴۷۸٫۷

۵۶۰٫۵ ۵۵۸٫۳ ۵۵۹٫۲ ۵۱۱٫۳

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۵۶۱٫۷

۵۸۰٫۱ ۵۸۸٫۶ ۵۸۸٫۴ ۵۹۴٫۸

دﻫﻢ

ﺳﻘـﻒ ﺳﺒـﮏ ﺑﺘﻨﯽ

۴۳۶٫۵

۵۱۱٫۹ ۵۰۸٫۶ ۵۰۳٫۲ ۴۷۴٫۳

ﯾﺎزدﻫﻢ

آﺟﺮﮐﺎری وﺷﻔﺘﻪ رﯾﺰی

۵۸۷٫۶

۶۶۳٫۲ ۶۶۱٫۸ ۶۵۸٫۹ ۶۴۰٫۶

دوازدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻠﻮک ﭼﯿﻨﯽ

۵۳۷٫۰

۶۰۱٫۱

۶۲۳٫۲ ۶۲۰٫۲ ۶۱۵٫۸

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری رﻃﻮﺑﺘﯽ

۶۹۱٫۲

۶۸۵٫۲ ۷۱۴٫۲ ۷۴۴٫۹ ۷۳۵٫۸

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﺣﺮارﺗﯽ

۳۱۸٫۵

۳۳۴٫۴ ۳۳۳٫۸ ۳۲۹٫۷ ۳۲۸٫۴

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۳۰۴٫۳

۳۲۳٫۰ ۳۲۲٫۰ ۳۲۰٫۸ ۳۱۸٫۸

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒـﮏ

۵۰۳٫۷

۵۲۳٫۸ ۵۴۷٫۶ ۵۴۱٫۰ ۵۴۹٫۸

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ

۳۴۲٫۵

۳۷۶٫۲ ۳۷۵٫۸ ۳۶۱٫۳ ۳۵۳٫۴

ﻫﺠﺪﻫﻢ

اﻧﺪودﮐﺎری وﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۴۵۶٫۹

۵۵۲٫۳ ۵۴۵٫۵ ۵۳۸٫۴ ۵۲۰٫۱

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ

۳۹۹٫۵

۴۳۵٫۰ ۴۳۳٫۲ ۴۲۸٫۰ ۴۲۵٫۹

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﮐﺎری

۳۳۹٫۷

۳۹۵٫۰ ۳۹۳٫۱ ۳۸۹٫۶ ۳۸۰٫۶

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻓﺮش ﻣﻮزاﯾﯿﮏ

۴۷۹٫۸

۵۶۲٫۰ ۵۶۰٫۳ ۵۵۶٫۳ ۵۳۲٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ ﭘﻼک

۳۶۷٫۲

۴۰۹٫۱ ۴۰۴٫۲

۴۲۰٫۸ ۴۲۰٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ

۳۷۴٫۴

۴۲۹٫۷ ۴۲۸٫۷ ۴۲۱٫۳ ۴۱۹٫۵
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ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﺮش و ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺸﻪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

رﻧـﮓ آﻣﯿﺰی

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ زﯾﺮاﺳﺎس و اﺳﺎس
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

آﺳﻔﺎﻟـﺖ

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ اﺑﻨﯿﻪ

اول

دوم

ﺳﻮم

۲۷۱٫۱

۳۰۷٫۱ ۳۰۴٫۷ ۲۹۶٫۵ ۲۹۳٫۶

۴۳۱٫۴

۴۸۸٫۹ ۴۸۴٫۱ ۴۷۷٫۴ ۴۷۱٫۶

۴۷۰٫۵

۵۵۶٫۰ ۵۵۸٫۳ ۵۳۱٫۹ ۵۲۰٫۱

۸۴۸٫۵

۸۱۴٫۰ ۸۲۵٫۹ ۸۷۰٫۵ ۸۶۴٫۳

۵۰۵٫۶

۵۸۴٫۰ ۵۸۷٫۰ ۵۷۳٫۹ ۵۵۹٫۷

۵۱۷٫۰

۶۲۹٫۲ ۶۱۹٫۶ ۶۱۰٫۲ ۵۹۹٫۷

۵۰۷٫۵

۵۴۵٫۴ ۵۵۷٫۲ ۵۵۴٫۳ ۵۴۹٫۹
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 .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 :
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E-mail:

ﭼﻬﺎرم
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۳۷٫۲

۵۹۴٫۸ ۵۹۲٫۲ ۵۸۸٫۹ ۵۸۴٫۳

دوم

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ

۷۶۴٫۳

۸۰۰٫۲ ۷۹۸٫۷

۸۵۲٫۴ ۸۵۱٫۰

ﺳﻮم

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ  ۰وی  ۰ﺳﯽ

۴۹۸٫۹

۶۱۸٫۵ ۶۱۶٫۵ ۵۸۹٫۶ ۵۸۷٫۲

ﭼﻬﺎرم

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ

۲۸۳٫۲

۳۱۴٫۲ ۳۱۳٫۰ ۲۹۵٫۱ ۲۹۳٫۵

ﭘﻨﺠﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۳۶۷٫۶

۳۹۰٫۰ ۳۸۹٫۰ ۳۸۸٫۰ ۳۸۵٫۳

ﺷﺸﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﯽ

۷۴۸٫۰

۷۷۹٫۱ ۸۱۱٫۸ ۸۴۴٫۹ ۸۲۱٫۴

ﻫﻔﺘﻢ

ﺷﯿﺮﻫﺎ

۷۱۰٫۵

۷۱۹٫۰

۷۱۴٫۶ ۷۱۳٫۸ ۷۲۰٫۱

ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﻔﺼﻞ اﻧﺒﺴﺎط

۸۳۳٫۷

۸۴۴٫۳ ۸۴۳٫۵ ۸۴۲٫۲ ۸۴۱٫۲

ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ

۵۸۳٫۳

۶۲۵٫۹ ۶۲۴٫۹ ۵۹۴٫۱ ۵۹۲٫۹

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺻﺎﻓﯽ

۷۳۰٫۳

۷۳۸٫۸ ۷۳۸٫۳ ۷۳۶٫۸ ۷۳۶٫۰

دوازدﻫﻢ

دﯾﮕﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ آﺑﮕﺮم

۵۵۷٫۸

۶۳۸٫۴ ۶۲۹٫۳ ۶۰۱٫۹ ۵۸۱٫۶

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

دﯾﮓ ﺑﺨﺎر

۸۱۶٫۷

۹۰۰٫۴

۹۰۳٫۵ ۹۰۲٫۵ ۹۰۱٫۷

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﻣﺸﻌﻞ

۳۳۶٫۸

۳۷۳٫۶ ۳۷۳٫۲ ۳۴۰٫۹ ۳۴۰٫۴

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی

۳۸۷٫۹

۳۹۱٫۸ ۳۹۱٫۶ ۳۹۱٫۸ ۳۹۱٫۴

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

آﺑﮕﺮم ﮐﻦ )ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی(

۴۱۸٫۲

۴۵۵٫۱ ۴۵۴٫۵ ۴۳۰٫۱ ۴۲۹٫۰

ﻫﻔﺪﻫﻢ

رادﯾﺎﺗﻮر

۵۵۹٫۶

۶۴۸٫۰ ۶۴۶٫۹ ۵۷۰٫۷ ۵۶۹٫۴

ﻫﺠﺪﻫﻢ

آب ﺳﺮدﮐﻦ

۲۷۶٫۴

۲۹۲٫۲ ۲۹۲٫۱ ۲۹۸٫۹ ۳۰۳٫۵

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎﻧﺎل ﻫﻮا ،درﯾﭽﻪ ﻫﻮا و دودﮐﺶ

۴۵۷٫۸

۵۱۸٫۳ ۵۰۴٫۶ ۵۰۲٫۸

۵۱۱٫۵

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﻫﻮاﮐﺶ

۳۲۹٫۱

۳۷۹٫۱ ۳۷۸٫۷ ۳۵۹٫۰ ۳۵۸٫۴

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ و ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺘﺮ

۵۴۸٫۸

۵۷۳٫۸ ۵۷۳٫۳ ۵۷۸٫۴ ۵۷۷٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﮐﻮﻟﺮآﺑﯽ

۳۷۱٫۶

۴۴۵٫۸ ۴۴۵٫۴ ۳۸۴٫۲ ۳۸۳٫۵

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

ﮐﻮﻟﺮﮔﺎزی

۵۳۹٫۴

۶۰۰٫۰

۶۰۷٫۵ ۶۰۵٫۸ ۶۰۲٫۹

۴۲۷٫۷

۴۶۵٫۵ ۴۶۴٫۶ ۴۵۴٫۰ ۴۵۲٫۹

ﻧﻬﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤـﭗ
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﺎﯾﻖ

۳۳۵٫۱

۳۵۶٫۵ ۳۵۵٫۱ ۳۵۱٫۹ ۳۴۹٫۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺒﺮد

۴۶۹٫۴

۵۱۸٫۵ ۵۱۸٫۱ ۴۹۵٫۵ ۴۹۵٫۰

۴۷۲٫۱

۵۴۴٫۹ ۵۱۹٫۹ ۵۲۶٫۲ ۵۲۵٫۳

ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺷﯿﺮآﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

۵۱۱٫۶

۵۸۰٫۸ ۵۷۸٫۹ ۵۷۹٫۴ ۵۷۶٫۹

وﺳﺎﯾﻞ آﺗـﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

۶۴۳٫۸

۷۷۲٫۵ ۷۰۳٫۰ ۶۹۴٫۸ ۶۳۳٫۶

ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ

ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

۳۶۰٫۱

۳۷۲٫۰ ۳۷۱٫۶ ۳۷۴٫۲ ۳۷۳٫۷

ﺳﯽ و دوم

ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮ

۴۳۸٫۱

۴۷۵٫۱ ۴۷۰٫۰ ۴۷۱٫۲ ۴۶۸٫۸

ﺳﯽ و ﺳﻮم

ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻣﺒﺪﻟﻬﺎ

۷۱۱٫۵

۷۹۷٫۲ ۷۹۵٫۹ ۷۹۰٫۲ ۷۸۱٫۶

ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم

ﺑﺴﺘﻬﺎ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهﻫﺎ

۴۰۶٫۴

۴۴۱٫۸ ۴۳۸٫۹ ۴۵۸٫۶ ۴۵۵٫۰

ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۵۲۴٫۱

۶۳۷٫۸ ۶۲۸٫۱ ۶۱۸٫۶ ۶۰۷٫۹

۵۶۷٫۶

۶۲۴٫۸ ۶۲۳٫۷ ۶۰۸٫۱ ۶۰۴٫۱

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺧﻨـﮏ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
ﺳﯽ ام

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۶از ۲۱

1394/03/10

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨـﺖ

۳۸۸٫۵

۴۳۲٫۰ ۴۳۱٫۴ ۴۳۰٫۲ ۴۲۹٫۳

دوم

ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف

۵۳۵٫۱

۶۰۰٫۸ ۵۹۷٫۷

۶۰۶٫۹ ۶۰۴٫۰

ﺳﻮم

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

۴۶۰٫۳

۵۱۳٫۲ ۵۱۲٫۲ ۵۲۶٫۴ ۵۲۵٫۱

ﭼﻬﺎرم

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻓﻀﺎی آزاد

۴۴۱٫۳

۴۹۰٫۸ ۴۹۰٫۰ ۵۰۷٫۴ ۵۰۵٫۷

ﭘﻨﺠﻢ

ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص

۴۵۴٫۱

۵۰۲٫۷ ۵۰۲٫۳ ۵۲۲٫۵ ۵۲۱٫۷

ﺷﺸﻢ

ﺳﯿﻢﻫﺎ

۷۷۳٫۲

۸۳۶٫۱ ۸۳۲٫۶ ۹۲۱٫۶ ۸۶۸٫۴

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﺸﺎرﺿﻌﯿﻒ

۷۷۵٫۶

۸۶۸٫۵ ۸۶۸٫۱ ۸۶۵٫۱ ۷۹۸٫۷

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎﺑﻠﺸﻮﻫﺎ

۶۴۹٫۴

۷۶۲٫۸ ۷۵۴٫۶ ۷۴۵٫۱ ۷۳۵٫۹

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

۵۷۱٫۸

۶۳۵٫۰ ۶۳۴٫۰ ۵۸۶٫۳ ۵۸۵٫۲

دﻫﻢ

ﺳﺮﮐﺎﺑﻠﻬﺎو ﻣﻔﺼﻠﻬﺎ

۳۳۷٫۵

۳۸۹٫۶ ۳۸۵٫۹ ۳۶۸٫۸ ۳۶۵٫۰

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﻠﯿﺪﭘﺮﯾﺰ

۴۹۳٫۸

۵۴۹٫۳ ۵۴۴٫۳ ۵۴۰٫۲ ۵۳۵٫۱

دوازدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۴۱٫۴

۵۶۳٫۸ ۵۶۰٫۱ ۵۶۴٫۶ ۵۸۴٫۹

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ ۰وی ۰ﺳﯽ

۵۱۰٫۹

۶۱۴٫۵ ۶۰۷٫۰ ۵۸۷٫۰ ۵۷۹٫۱

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

وﺳﺎﯾﻞ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ

۶۳۵٫۶

۶۶۷٫۱ ۶۶۵٫۹ ۶۹۰٫۶ ۶۸۸٫۷

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی

۴۲۴٫۲

۵۳۷٫۸ ۵۳۷٫۰ ۵۶۴٫۹ ۵۶۳٫۵

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ

۴۱۴٫۲

۴۱۰٫۰

۴۳۲٫۴ ۴۳۲٫۲ ۴۱۰٫۳

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺑﺮق

۳۹۴٫۵

۴۳۵٫۱ ۴۱۷٫۱ ۴۱۶٫۸ ۳۹۶٫۸

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺧﺎزﻧﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

۵۱۱٫۹

۵۴۸٫۱ ۵۴۷٫۹ ۵۴۷٫۹ ۵۴۶٫۹

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

۶۳۶٫۹

۶۰۵٫۸ ۶۰۵٫۶ ۶۵۱٫۲ ۶۵۰٫۹

ﺑﯿﺴﺘﻢ

وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺒﮑﻪ

۹۶۷٫۲

۱۱۳۳٫۴ ۱۱۲۸٫۷ ۱۰۸۱٫۴ ۱۰۷۵٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﺗﻠﻔﻦ

۶۰۰٫۵

۶۶۸٫۵ ۶۶۶٫۲ ۶۶۲٫۵ ۶۵۹٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

۲۰۸٫۹

۲۲۳٫۳ ۲۲۲٫۴ ۲۱۸٫۳ ۲۱۷٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﻀﺎر و در ﺑﺎزﮐﻦ

۴۲۵٫۸

۴۶۱٫۰ ۴۵۹٫۷ ۴۳۷٫۷ ۴۳۶٫۴
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ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

۳۹۸٫۴

۴۵۸٫۳ ۴۵۵٫۰ ۴۴۷٫۵ ۴۴۴٫۱

۹۵۹٫۸

۱۰۳۷٫۹ ۱۰۳۷٫۸ ۱۰۸۶٫۰ ۱۰۸۵٫۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ وﺳﺎﯾﻞ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ

۵۳۳٫۰

۵۲۵٫۸ ۵۲۴٫۵ ۴۷۹٫۳ ۴۷۷٫۹

وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ

۵۰۹٫۹

۵۱۶٫۳ ۵۱۵٫۸ ۵۱۰٫۴ ۵۰۹٫۹

۳۷۶٫۲

۴۱۱٫۵ ۴۰۷٫۲

۴۱۰٫۱

۴۱۲٫۸

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ

۵۳۹٫۳

۶۰۰٫۷ ۵۹۷٫۹ ۵۹۶٫۷

۶۰۱٫۸

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۵۲۴٫۱

۶۳۷٫۸ ۶۲۸٫۱ ۶۱۸٫۶ ۶۰۷٫۹

۵۵۱٫۱

۶۰۳٫۲ ۵۹۷٫۰ ۶۰۲٫۸ ۵۸۷٫۰

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎدر ﺳﺎﻋـﺖ

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
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 ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۸از ۲۱

1394/03/10

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۵۵۲٫۹

۶۶۳٫۰ ۶۵۴٫۱ ۶۴۵٫۶ ۶۳۳٫۹

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳـﺖ

۵۳۴٫۲

۶۴۳٫۶ ۶۳۵٫۰ ۶۲۴٫۸ ۶۱۱٫۹

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۶۶۷٫۲

۷۶۱٫۰ ۷۵۴٫۴ ۷۴۹٫۰ ۷۳۳٫۱

ﭼﻬﺎرم

ﺣﻔﺎری ﺗﻮﻧﻞ

۵۹۵٫۶

۶۷۷٫۲ ۶۷۳٫۰ ۶۶۰٫۰ ۶۳۷٫۵

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ،ﺷﻤﻊ ﮐﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ

۶۲۸٫۶

۷۲۰٫۶ ۷۱۳٫۹ ۷۰۸٫۹ ۶۹۴٫۶

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ

۵۰۴٫۱

۵۸۴٫۱ ۵۷۸٫۷ ۵۸۰٫۶ ۵۶۲٫۵

ﻫﻔﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۴۸۸٫۱

۵۷۲٫۲ ۵۶۶٫۰ ۵۷۳٫۰ ۵۴۱٫۵

ﻫﺸﺘﻢ

ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی وﭼﻮب ﺑﺴـﺖ

۴۶۱٫۰

۵۱۱٫۳

۵۰۸٫۰ ۵۱۵٫۷ ۵۱۱٫۲

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۵۴۱٫۱

۵۲۵٫۲ ۵۶۸٫۱ ۵۷۱٫۱ ۵۸۸٫۰

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۵۴۰٫۸

۵۷۱٫۸ ۵۷۳٫۸ ۵۷۱٫۵ ۵۸۱٫۷

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒـﮏ

۴۹۳٫۰

۵۳۰٫۴ ۵۳۵٫۳ ۵۲۷٫۴ ۵۲۸٫۸

دوازدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۵۰۸٫۳

۵۷۴٫۲ ۵۷۰٫۹ ۵۸۷٫۵ ۵۴۴٫۱

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۵۲۸٫۴

۵۸۴٫۶

۶۱۳٫۴ ۶۰۷٫۴

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

زﯾﺮاﺳﺎس ،اﺳﺎس و ﺑﺎﻻﺳﺖ

۵۸۹٫۴

۶۷۹٫۹ ۶۷۵٫۳ ۶۶۸٫۰ ۶۵۵٫۸

آﺳﻔﺎﻟﺖ

۲۹۸٫۵

۳۳۸٫۷ ۳۳۷٫۱ ۳۳۳٫۴ ۳۲۸٫۵

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری

۸۷۴٫۶

۸۰۵٫۶ ۸۷۶٫۴ ۹۵۵٫۸ ۹۱۹٫۸

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ ﭘﻠﻬﺎ ،ﻧﻘﺎط ﻣﻪ ﮔﯿﺮ و ﺳﻄﻮح ﭘﺮوازی

۵۴۸٫۷

۶۳۶٫۳ ۶۳۰٫۸ ۶۲۲٫۷ ۶۰۹٫۴

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﻋﻼﯾﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ

۳۵۵٫۸

۳۵۹٫۲ ۳۵۹٫۰ ۳۵۸٫۶ ۳۵۸٫۱

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۴۷۶٫۴

۵۰۷٫۴ ۴۹۱٫۹

۵۱۱٫۷

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۵۱۸٫۸

۵۸۶٫۴ ۵۸۵٫۱ ۵۷۶٫۹ ۵۶۱٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۵۱۷٫۰

۶۲۹٫۲ ۶۱۹٫۶ ۶۱۰٫۲ ۵۹۹٫۷

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

رﯾﻞ ،ﺳﻮزن و ﻣﻠﺤﻘﺎت

۴۸۷٫۶

۵۱۸٫۸ ۵۱۸٫۸ ۵۱۸٫۸ ۵۱۸٫۸

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

اﺟﺮای روﺳﺎزی راه آﻫﻦ

۵۵۴٫۹

۶۲۱٫۵ ۶۲۰٫۴ ۶۱۹٫۳ ۵۹۹٫۳

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )(۱

۶۱۱٫۱

۵۱۰٫۱

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ )(۲

ﺷﺮح
آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ راه ،راهآﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

---

---

۵۰۰٫۰

۵۲۹٫۵

ﺳﻮم

۳۷۷٫۱ ۴۱۹٫۹

۵۹۶٫۲ ۵۹۵٫۵ ۵۹۳٫۵ ۵۸۰٫۳

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:

ﭼﻬﺎرم

WEB : http://nezamfanni.ir
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راﻫﺪاری
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺮﭼﯿﺪن

۴۷۸٫۳

۵۷۳٫۵ ۵۶۵٫۹ ۵۵۸٫۸ ۵۴۸٫۶

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۵۲۹٫۲

۶۴۳٫۸ ۶۳۴٫۵ ۶۲۴٫۶ ۶۱۳٫۰

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۶۴۶٫۱

۷۳۷٫۸ ۷۳۱٫۳ ۷۲۶٫۵ ۷۱۱٫۷

ﭼﻬﺎرم

زﻫﮑﺸﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ

۵۵۹٫۱

۶۳۶٫۷ ۶۳۱٫۵ ۶۲۱٫۹ ۶۱۳٫۵

ﭘﻨﺠﻢ

ﺣﻔﺎری ،ﺷﻤﻌﮑﻮﺑﯽ و ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ

۵۶۳٫۶

۶۳۸٫۳ ۶۳۷٫۶ ۶۳۹٫۰ ۶۲۰٫۵

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺳﻨﮕﯽ

۵۰۴٫۴

۵۷۹٫۳ ۵۷۴٫۴ ۵۷۷٫۸ ۵۶۵٫۳

ﻫﻔﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۴۸۸٫۴

۵۷۷٫۹ ۵۷۱٫۰ ۵۷۴٫۴ ۵۴۷٫۰

ﻫﺸﺘﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۴۷۱٫۱

۵۱۲٫۳ ۵۲۰٫۳ ۵۱۸٫۱ ۵۱۷٫۳

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۵۳۳٫۱

۵۳۰٫۲ ۵۶۳٫۸ ۵۶۳٫۹ ۵۷۶٫۲

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﻨﮕﯿﻦ

۵۴۶٫۶

۵۶۲٫۸ ۵۷۲٫۶ ۵۷۲٫۲ ۵۷۸٫۵

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺒﮏ

۴۹۴٫۹

۵۳۵٫۸ ۵۴۳٫۲ ۵۴۰٫۱ ۵۴۲٫۱

دوازدﻫﻢ

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﺑﺘﻨﯽ

۵۲۸٫۵

۶۰۴٫۲ ۵۹۹٫۶ ۶۰۹٫۹ ۵۷۴٫۰

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۵۱۰٫۸

۵۹۴٫۴ ۵۸۸٫۸ ۵۹۱٫۱ ۵۶۶٫۸

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

زﯾﺮاﺳﺎس و اﺳﺎس

۵۸۵٫۲

۶۷۲٫۱ ۶۶۸٫۰ ۶۶۳٫۴ ۶۵۱٫۳

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮﻣﺖ روﯾﻪﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ

۱۲۴۶٫۷

۱۰۷۲٫۵ ۱۲۱۵٫۵ ۱۳۷۶٫۶ ۱۳۱۵٫۱

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ،رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ

۵۱۷٫۱

۵۵۵٫۲ ۵۶۴٫۷ ۵۷۳٫۱ ۵۵۹٫۹

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات

۵۴۳٫۸

۶۳۹٫۶ ۶۳۱٫۷ ۶۲۴٫۸ ۶۱۳٫۰

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﻋﻼﯾﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ

۲۵۷٫۴

۲۶۷٫۲ ۲۶۶٫۵ ۲۶۵٫۴ ۲۶۴٫۲

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ

۶۳۰٫۴

۷۲۰٫۱ ۷۱۳٫۷ ۷۰۹٫۰ ۶۹۴٫۶

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۵۶۳٫۸

۶۴۶٫۰ ۶۴۱٫۲ ۶۳۳٫۴ ۶۱۸٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺿﻄﺮاری راﻫﺪاری

۶۳۱٫۳

۷۲۷٫۲ ۷۲۰٫۲ ۷۱۴٫۸ ۷۰۰٫۶

ﺑﯿﺴﺖ و دوم

ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ

۴۵۴٫۹

۵۳۲٫۵ ۵۲۸٫۲ ۵۲۱٫۷ ۵۰۴٫۳

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

ﭘﺎﮐﺴﺎزی

۵۶۸٫۰

۶۶۷٫۵ ۶۵۹٫۶ ۶۵۲٫۵ ۶۴۰٫۵

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 ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۱از ۲۱

1394/03/10

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ راﻫﺪاری
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل

۵۲۲٫۹

۶۰۴٫۰ ۵۹۲٫۹

ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۴۷۱٫۷

۵۶۶٫۸ ۵۵۹٫۲ ۵۵۱٫۶ ۵۴۱٫۳

۵۵۲٫۰

۶۶۸٫۷ ۶۵۹٫۷ ۶۵۱٫۲ ۶۳۹٫۶

۵۱۷٫۰

۶۲۹٫۲ ۶۱۹٫۶ ۶۱۰٫۲ ۵۹۹٫۷

۵۷۱٫۰

۶۵۰٫۵ ۶۵۳٫۷ ۶۵۷٫۰ ۶۴۴٫۲

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ راﻫﺪاری

۶۱۹٫۷ ۶۱۱٫۵

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 ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۲از ۲۱

1394/03/10

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۵۶۷٫۹

۶۷۵٫۹ ۶۶۸٫۰ ۶۵۹٫۸ ۶۴۷٫۳

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۵۶۷٫۹

۶۷۴٫۶ ۶۶۶٫۷ ۶۵۸٫۶ ۶۴۶٫۱

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۵۷۶٫۵

۶۸۰٫۶ ۶۷۳٫۴ ۶۶۵٫۵ ۶۵۲٫۴

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﺟﻮﺷﯽ

۵۸۳٫۶

۶۸۵٫۱ ۶۷۷٫۸ ۶۷۰٫۶ ۶۵۷٫۸

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ

۵۸۰٫۳

۶۸۲٫۷ ۶۷۵٫۵ ۶۶۷٫۹ ۶۵۴٫۷

ﺷﺸﻢ

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

۵۵۳٫۳

۶۴۷٫۴ ۶۴۰٫۲ ۶۳۴٫۱ ۶۲۱٫۹

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

۵۶۵٫۷

۶۷۷٫۲ ۶۶۸٫۶ ۶۶۰٫۳ ۶۴۸٫۲

ﻧﻬﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮآﻻت

۴۵۶٫۹

۵۱۵٫۶ ۵۱۸٫۷ ۵۲۰٫۵ ۵۰۰٫۵

دﻫﻢ

ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ

۵۴۲٫۴

۶۲۱٫۸ ۶۱۶٫۱ ۶۱۴٫۵ ۵۹۷٫۸

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۵۶۵٫۷

۶۶۱٫۵ ۶۵۷٫۰ ۶۴۵٫۰ ۶۲۳٫۵

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۴۶٫۳

۶۰۰٫۰

۵۶۰٫۵ ۵۹۰٫۷ ۵۹۰٫۷

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۴۸۴٫۷

۵۶۸٫۱ ۵۶۶٫۸ ۵۶۴٫۱ ۵۲۰٫۴

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۵۲۲٫۸

۵۸۲٫۶ ۵۸۲٫۰ ۵۸۰٫۳ ۵۶۷٫۲

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺟﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۶۴۰٫۰

۷۲۳٫۲ ۷۲۳٫۲ ۷۱۶٫۸ ۷۱۶٫۸

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۲۸٫۰

۵۵۴٫۴ ۵۵۴٫۴ ۵۴۹٫۱ ۵۴۹٫۱

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﯿﺶﺗﻨﯿﺪه

۴۸۷٫۹

۴۸۷٫۹ ۴۸۷٫۹ ۴۸۷٫۹ ۴۸۷٫۹

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس )(G.R.P

۴۸۶٫۰

۵۳۹٫۵ ۵۳۹٫۵ ۵۲۴٫۹ ۵۲۴٫۹

۵۵۵٫۰

۶۴۰٫۶ ۶۳۷٫۸ ۶۳۲٫۰ ۶۱۶٫۳

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 اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۳از ۲۱

1394/03/10

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۵۵۴٫۴

۶۶۸٫۹ ۶۶۰٫۳ ۶۵۱٫۰ ۶۳۹٫۳

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۵۵۷٫۸

۶۷۰٫۵ ۶۶۲٫۰ ۶۵۳٫۰ ۶۴۱٫۱

ﺳﻮم

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

۵۶۰٫۶

۶۷۲٫۳ ۶۶۳٫۵ ۶۵۵٫۰ ۶۴۳٫۳

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ

۵۶۰٫۶

۶۷۲٫۲ ۶۶۳٫۵ ۶۵۵٫۰ ۶۴۳٫۳

ﭘﻨﺠﻢ

ﻧﺼـﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

۵۶۲٫۹

۶۷۵٫۴ ۶۶۶٫۶ ۶۵۸٫۱ ۶۴۶٫۳

ﺷﺸﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮ

۴۹۴٫۳

۵۵۷٫۴ ۵۵۹٫۷ ۵۶۲٫۹ ۵۳۸٫۷

ﻫﻔﺘﻢ

ﻧﺼـﺐ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎ

۵۴۱٫۹

۶۵۵٫۶ ۶۴۶٫۲ ۶۳۷٫۲ ۶۲۶٫۰

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ وﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۵۸۱٫۹

۶۷۰٫۴ ۶۶۴٫۵ ۶۶۱٫۸ ۶۴۸٫۲

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۵۸٫۰

۵۵۰٫۵ ۵۹۱٫۳ ۵۹۳٫۰ ۶۰۷٫۵

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ وﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻨﺪی

۴۷۰٫۸

۵۰۸٫۰

۵۴۱٫۴ ۵۴۲٫۴ ۵۴۰٫۱

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

۵۲۲٫۸

۵۸۲٫۶ ۵۸۲٫۰ ۵۸۰٫۳ ۵۶۷٫۲

دوازدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۶۲۵٫۰

۷۰۰٫۰

۷۱۲٫۵ ۷۱۲٫۵

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس )(G.R.P

۵۰۴٫۰

۵۵۹٫۴ ۵۵۹٫۴ ۵۴۴٫۳ ۵۴۴٫۳

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

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

۴۹۳٫۵

۵۷۴٫۴ ۵۷۴٫۴ ۵۶۳٫۶ ۵۵۹٫۶

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب

۵۶۴٫۱

۶۴۹٫۶ ۶۴۷٫۴ ۶۴۳٫۶ ۶۳۱٫۵

۷۰۰٫۰

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۴از ۲۱

1394/03/10

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺎه
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﺗﺠﻬﯿﺰﮐﺎرﮔﺎه

۵۰۲٫۴

۵۹۰٫۱ ۵۸۸٫۳ ۵۷۶٫۶ ۵۶۳٫۸

دوم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ

۵۲۰٫۵

۶۳۱٫۶ ۶۲۲٫۵ ۶۱۲٫۹ ۶۰۱٫۸

ﺳﻮم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش ﺿﺮﺑﻪ ای

۵۷۹٫۲

۶۷۵٫۷ ۶۶۸٫۱ ۶۶۱٫۷ ۶۴۸٫۹

ﭼﻬﺎرم

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ روش دوراﻧﯽ

۶۱۶٫۷

۷۰۶٫۴ ۶۹۹٫۹ ۶۹۵٫۰ ۶۸۱٫۰

ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻬﯿﻪ وﻧﺼـﺐ ﻟﻮﻟﻪ

۵۰۸٫۷

۵۵۵٫۱ ۵۵۳٫۲ ۵۵۰٫۰ ۵۴۷٫۰

ﺷﺸﻢ

آزﻣﺎﯾﺶ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ

۵۳۸٫۲

۶۳۸٫۲ ۶۳۰٫۷ ۶۲۲٫۸ ۶۰۷٫۴

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۴۸۰٫۵

۵۷۳٫۴ ۵۶۸٫۷ ۵۶۶٫۳ ۵۳۰٫۲

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۵۴۱٫۰

۶۳۶٫۴ ۶۲۸٫۷ ۶۲۱٫۹ ۶۱۰٫۴

ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ

۵۵۱٫۶

۶۳۱٫۳ ۶۳۲٫۱ ۶۲۶٫۱ ۶۱۴٫۸

۵۶۹٫۱

۶۵۷٫۹ ۶۵۳٫۶ ۶۴۷٫۳ ۶۳۴٫۶

ﻧﻬﻢ

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﭼﺎه

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵از ۲۱

1394/03/10

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۵۵۵٫۷

۶۷۰٫۶ ۶۶۱٫۵ ۶۵۲٫۵ ۶۴۰٫۸

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳـﺖ

۵۳۷٫۴

۶۵۹٫۲ ۶۴۹٫۵ ۶۳۹٫۶ ۶۲۸٫۵

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۶۴۴٫۴

۷۳۸٫۹ ۷۳۲٫۲ ۷۲۷٫۱ ۷۱۲٫۵

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨـﮓ

۵۴۱٫۸

۶۴۵٫۷ ۶۳۷٫۷ ۶۲۹٫۶ ۶۱۸٫۲

ﭘﻨﺠﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۴۹۱٫۰

۵۷۶٫۲ ۵۷۰٫۰ ۵۷۶٫۹ ۵۴۵٫۰

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟـﺐﺑﻨﺪی

۴۴۹٫۶

۴۹۸٫۹ ۵۰۴٫۷ ۵۰۰٫۲ ۴۹۹٫۳

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد

۵۴۷٫۳

۵۳۲٫۲ ۵۷۶٫۳ ۵۷۸٫۵ ۵۹۴٫۶

ﻫﺸﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۸۰٫۵

۶۰۹٫۵ ۶۲۵٫۵ ۶۲۱٫۷ ۶۲۶٫۹

ﻧﻬﻢ

ﺑﺘﻦ درﺟﺎ

۵۱۱٫۴

۵۹۸٫۰ ۵۷۸٫۱ ۵۸۰٫۹ ۵۴۸٫۷

دﻫﻢ

ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۵۰۰٫۱

۵۸۴٫۸ ۵۷۸٫۸ ۵۸۰٫۳ ۵۵۵٫۵

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻧﯿﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﯿﻢ ﺑﯿﻀﯽ ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

۵۳۳٫۳

۶۲۶٫۶ ۶۲۱٫۲ ۶۱۳٫۵ ۵۹۵٫۵

دوازدﻫﻢ

زﻫﮑﺸﻬﺎ و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ

۶۲۳٫۹

۷۱۷٫۷ ۷۱۰٫۸ ۷۰۵٫۵ ۶۹۱٫۳

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری

۸۸۳٫۸

۸۱۱٫۲ ۸۸۴٫۳ ۹۶۶٫۴ ۹۲۹٫۳

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۴۲۵٫۴

۴۸۱٫۲ ۴۷۸٫۲ ۴۶۰٫۱ ۴۵۵٫۴

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۵۱۳٫۷

۵۷۹٫۲ ۵۷۹٫۸ ۵۷۴٫۳ ۵۶۱٫۰

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۵۱۷٫۰

۶۲۹٫۲ ۶۱۹٫۶ ۶۱۰٫۲ ۵۹۹٫۷

۵۹۱٫۹

۶۷۲٫۷ ۶۷۰٫۸ ۶۶۷٫۲ ۶۵۲٫۸

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶از ۲۱

1394/03/10

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺪﺳﺎزی
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ

۶۳۹٫۰

۷۳۹٫۵ ۷۳۲٫۳ ۷۲۳٫۳ ۷۰۵٫۹

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ

۵۹۴٫۳

۶۷۵٫۷ ۶۷۱٫۳ ۶۵۸٫۶ ۶۳۶٫۱

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻄﻮح

۵۲۴٫۲

۶۰۵٫۳ ۶۰۰٫۳ ۵۹۹٫۷ ۵۷۹٫۶

ﭼﻬﺎرم

ﭼﺎﻟﺰﻧﯽ ،ﺗﺰرﯾﻖ و دﯾﻮار آب ﺑﻨﺪ

۵۶۴٫۰

۶۵۲٫۱ ۶۴۵٫۴ ۶۴۰٫۱ ۶۲۷٫۲

ﭘﻨﺠﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۶۰۶٫۱

۵۹۴٫۷ ۶۳۸٫۴ ۶۴۰٫۶ ۶۵۷٫۸

ﺷﺸﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی

۳۶۲٫۲

۴۱۰٫۵

۴۲۴٫۷ ۴۲۰٫۶ ۴۱۶٫۱

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

۵۲۲٫۹

۵۸۷٫۴ ۵۸۳٫۷ ۵۹۸٫۵ ۵۶۱٫۰

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ

۵۲۵٫۵

۵۹۱٫۳ ۵۸۷٫۶ ۵۹۰٫۱ ۵۸۰٫۹

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۵۲۲٫۷

۵۹۳٫۹ ۵۹۰٫۰ ۵۸۸٫۸ ۵۷۸٫۳

دﻫﻢ

ﺣﻤﻞ

۵۳۴٫۵

۵۹۵٫۶ ۵۹۵٫۰ ۵۹۳٫۲ ۵۷۹٫۹

۵۶۱٫۰

۶۳۵٫۱ ۶۳۳٫۳ ۶۳۳٫۷ ۶۱۳٫۸

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺳﺪﺳﺎزی

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۷از ۲۱

1394/03/10

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۵۵۸٫۰

۶۷۰٫۴ ۶۶۱٫۴ ۶۵۲٫۹ ۶۴۱٫۴

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

۵۵۸٫۴

۶۷۰٫۹ ۶۶۱٫۸ ۶۵۳٫۳ ۶۴۱٫۸

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ .وی .ﺳﯽ

۵۵۹٫۵

۶۷۲٫۰ ۶۶۳٫۰ ۶۵۴٫۵ ۶۴۲٫۹

ﭼﻬﺎرم

ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮﻫﺎ

۵۶۳٫۳

۶۷۶٫۱ ۶۶۷٫۱ ۶۵۸٫۵ ۶۴۷٫۰

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری

۵۸۲٫۰

۶۷۰٫۴ ۶۶۴٫۵ ۶۶۱٫۷ ۶۴۸٫۳

ﺷﺸﻢ

اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ

۵۱۵٫۴

۶۰۰٫۶

۶۳۰٫۳ ۶۲۰٫۵ ۶۱۰٫۹

ﻫﻔﺘﻢ

اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۵۲۹٫۰

۶۳۲٫۹ ۶۲۴٫۱ ۶۱۵٫۹ ۶۰۵٫۱

ﻫﺸﺘﻢ

ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ

۴۸۷٫۵

۵۸۷٫۹ ۵۸۳٫۱ ۵۷۶٫۵ ۵۳۹٫۹

ﻧﻬﻢ

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﺑﺪه

۵۱۴٫۵

۶۳۴٫۱ ۶۲۳٫۸ ۶۱۳٫۵ ۶۰۳٫۲

دﻫﻢ

ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی آﺑﯿﺎری

۵۴۳٫۱

۶۴۹٫۰ ۶۴۰٫۱ ۶۳۱٫۸ ۶۲۰٫۳

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ

۵۵۲٫۹

۶۶۳٫۰ ۶۵۴٫۱ ۶۴۵٫۶ ۶۳۳٫۹

دوازدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۵۳۴٫۲

۶۴۳٫۶ ۶۳۵٫۰ ۶۲۴٫۸ ۶۱۱٫۹

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۶۶۷٫۲

۷۶۱٫۰ ۷۵۴٫۴ ۷۴۹٫۰ ۷۳۳٫۱

۵۵۶٫۵

۶۶۸٫۷ ۶۵۹٫۷ ۶۵۱٫۳ ۶۳۹٫۴

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۸از ۲۱

1394/03/10

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آزﺑﺴـﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۵۷۸٫۰

۶۷۹٫۲ ۶۷۱٫۹ ۶۶۴٫۴ ۶۵۱٫۶

دوم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۵۷۲٫۳

۶۷۰٫۹ ۶۶۴٫۸ ۶۵۶٫۵ ۶۴۳٫۴

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۵۶۹٫۵

۶۶۱٫۸ ۶۵۵٫۰ ۶۴۸٫۷ ۶۳۶٫۴

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۵۹۰٫۵

۶۹۱٫۰ ۶۸۳٫۵ ۶۷۶٫۶ ۶۶۳٫۵

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری در ﻧﻘـﺐ

۵۴۸٫۰

۶۳۷٫۵ ۶۳۳٫۴ ۶۲۵٫۴ ۶۱۶٫۷

ﺷﺸﻢ

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

۵۵۳٫۳

۶۴۷٫۴ ۶۴۰٫۲ ۶۳۴٫۱ ۶۲۱٫۹

ﻫﻔﺘﻢ

اﺣﺪاث آدم روﻫﺎ

۵۱۷٫۴

۵۹۳٫۴ ۵۹۴٫۲ ۵۹۰٫۲ ۵۶۹٫۵

ﻫﺸﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮﻣـﺖ ﻧﻮارﺣﻔﺎری

۵۷۱٫۶

۶۷۶٫۴ ۶۶۹٫۷ ۶۶۰٫۲ ۶۴۶٫۷

ﻧﻬﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۶۱۱٫۵

۶۳۳٫۴ ۶۶۵٫۳ ۶۶۶٫۶ ۶۷۶٫۷

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﭙﺮﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﻓﻮﻻدی

۶۰۲٫۱

۶۸۷٫۶ ۶۸۱٫۶ ۶۷۶٫۶ ۶۶۴٫۳

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۴۹۳٫۰

۵۹۱٫۷ ۵۸۹٫۲ ۵۷۷٫۸ ۵۳۰٫۵

دوازدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۵۲۲٫۸

۵۸۲٫۶ ۵۸۲٫۱ ۵۸۰٫۹ ۵۶۷٫۹

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪ راﻧﯽ

۶۲۹٫۹

۷۲۱٫۵ ۷۱۴٫۹ ۷۰۹٫۸ ۶۹۵٫۴

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۳۶۹٫۳

۳۷۶٫۷ ۳۷۶٫۷ ۳۶۹٫۳ ۳۶۹٫۳

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

۷۸۰٫۷

۸۷۵٫۸ ۸۷۵٫۸ ۹۳۸٫۸ ۹۳۶٫۸

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ،اﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت

۳۵۰٫۰

۳۵۰٫۰

۳۵۰٫۰

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ،اﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت

۴۵۵٫۸

۵۹۲٫۵ ۵۹۲٫۵ ۵۶۰٫۶ ۵۶۰٫۶

ﻫﺠﺪﻫﻢ

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

۵۴۴٫۵

۶۰۴٫۴ ۶۰۴٫۴ ۵۸۸٫۱ ۵۸۸٫۱

۵۶۵٫۶

۶۴۲٫۲ ۶۴۰٫۶ ۶۳۴٫۹ ۶۲۳٫۸

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب

۳۵۰٫۰

۳۵۰٫۰

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱۹از ۲۱

1394/03/10

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۳۹۸٫۶

۴۲۰٫۳ ۴۱۸٫۶ ۴۱۷٫۰ ۴۱۴٫۷

دوم

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻧﺸﮑﻦ )داﮐﺘﯿﻞ(

۸۶۴٫۹

۹۹۴٫۰ ۹۹۲٫۷ ۹۷۳٫۳ ۹۷۱٫۶

ﺳﻮم

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

۴۲۷٫۵

۴۸۷٫۱ ۴۸۵٫۵ ۴۸۴٫۵ ۴۷۹٫۵

ﭼﻬﺎرم

ﺷﯿﺮﻫﺎ

۵۵۲٫۰

۵۷۶٫۶ ۵۷۵٫۹ ۵۶۱٫۷ ۵۶۰٫۰

ﭘﻨﺠﻢ

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮ

۴۹۶٫۴

۵۵۸٫۷ ۵۶۱٫۳ ۵۶۴٫۷ ۵۴۰٫۵

ﺷﺸﻢ

اﻧﺸﻌﺎب

۶۳۳٫۲

۶۶۶٫۲ ۶۶۵٫۰ ۶۴۵٫۵ ۶۴۴٫۰

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ

۵۸۴٫۷

۵۹۷٫۹ ۵۹۸٫۱ ۵۹۰٫۶ ۵۹۰٫۵

ﻫﺸﺘﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺳﻨﮕﯿﻦ

۶۱۱٫۸

۶۳۵٫۷ ۶۳۵٫۶ ۶۳۵٫۱ ۶۳۴٫۲

ﻧﻬﻢ

اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ

۳۵۱٫۸

۳۵۳٫۵ ۳۵۳٫۳ ۳۵۳٫۲ ۳۵۳٫۰

دﻫﻢ

ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺗﻮر

۴۲۵٫۶

۴۵۸٫۹ ۴۴۳٫۶ ۴۴۱٫۵ ۴۳۷٫۸

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺮﻣﺖ ﻧﻮار ﺣﻔﺎری

۵۶۲٫۹

۶۶۷٫۲ ۶۵۹٫۲ ۶۵۲٫۶ ۶۴۰٫۲

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮﻻدی

۵۸۱٫۰

۵۸۸٫۷ ۶۲۲٫۴ ۶۲۳٫۵ ۶۳۶٫۱

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۴۷۸٫۹

۵۵۴٫۹ ۵۵۴٫۵ ۵۵۵٫۰ ۵۱۵٫۶

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۵۲۲٫۸

۵۸۲٫۶ ۵۸۲٫۰ ۵۸۰٫۹ ۵۶۷٫۹

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس )(G.R.Pﻣﺨﺼﻮص آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ

۷۱۱٫۰

۷۹۴٫۳ ۷۹۳٫۳ ۷۲۱٫۹ ۷۲۰٫۶

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﺗﺼﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

۶۰۱٫۸

۶۳۱٫۳ ۶۳۰٫۴ ۶۳۸٫۹ ۶۳۴٫۹

ﻫﻔﺪﻫﻢ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﺳﺨﺖ )(U.P.V.C

۴۷۷٫۰

۶۰۶٫۹ ۶۰۴٫۹ ۵۸۰٫۰ ۵۷۷٫۳

ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۵۱۷٫۰

۶۲۹٫۲ ۶۱۹٫۶ ۶۱۰٫۲ ۵۹۹٫۷

۵۴۶٫۰

۶۲۱٫۳ ۶۱۹٫۲ ۶۱۲٫۹ ۶۰۷٫۰

ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﯾﺎدآوری :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 .۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۸۲
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺒﻨﺎی دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۲و ﭘﺲ از آن
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ آﺣﺎدﺑﻬﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  94/33105ﻣﻮرخ

ﺻﻔﺤﻪ  ۲۰از ۲۱

1394/03/10

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﻨﺎت
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۵۳۴٫۲

۶۶۵٫۴ ۶۵۴٫۸ ۶۴۴٫۱ ۶۳۳٫۴

دوم

ﺣﻔﺎری و ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ

۵۰۱٫۰

۶۰۲٫۰ ۵۹۲٫۱ ۵۸۱٫۹

۶۱۱٫۸

ﺳﻮم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۶۷۷٫۸

۷۸۲٫۹ ۷۷۵٫۰ ۷۶۸٫۹ ۷۵۳٫۷

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ،اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ و ﻋﺎﯾﻖﮐﺎری

۴۶۸٫۱

۵۴۰٫۲ ۵۳۵٫۳ ۵۳۵٫۴ ۵۱۴٫۳

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی

۴۴۹٫۳

۴۹۷٫۶ ۵۰۴٫۳ ۴۹۹٫۹ ۴۹۹٫۲

ﺷﺸﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

۵۵۰٫۶

۶۱۳٫۹ ۶۲۶٫۵ ۶۲۶٫۰ ۶۱۴٫۰

ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺰی

۷۹۵٫۷

۷۹۳٫۴ ۸۱۵٫۰ ۸۰۹٫۷ ۸۲۲٫۳

ﻫﺸﺘﻢ

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

۵۶۴٫۲

۶۷۵٫۳ ۶۶۶٫۵ ۶۵۸٫۴ ۶۴۶٫۵

ﻧﻬﻢ

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ آزﺑﺴﺖ ﺳﯿﻤﺎن

۵۵۸٫۹

۶۶۹٫۵ ۶۶۰٫۹ ۶۵۲٫۵ ۶۴۰٫۷

دﻫﻢ

ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ و ﭘﻤﭗ

۵۶۱٫۹

۶۶۴٫۲ ۶۵۵٫۶ ۶۴۷٫۸ ۶۳۵٫۸

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

۵۱۹٫۷

۵۷۹٫۱ ۵۷۸٫۵ ۵۷۷٫۴ ۵۶۴٫۵

دوازدﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۵۱۷٫۰

۶۲۹٫۲ ۶۱۹٫۶ ۶۱۰٫۲ ۵۹۹٫۷

۴۸۱٫۷

۵۴۴٫۳ ۵۵۲٫۳ ۵۵۰٫۶ ۵۴۰٫۱

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
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ رﺷﺘﻪ ای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ۹۲

اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

اول

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎر

۴۶۰٫۹

۵۵۱٫۷ ۵۴۳٫۸ ۵۳۶٫۳ ۵۲۶٫۷

دوم

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ

۵۳۶٫۰

۶۶۵٫۳ ۶۵۴٫۹ ۶۴۴٫۵ ۶۳۳٫۷

ﺳﻮم

ﮐﺎﺷﺖ

۵۴۳٫۲

۶۵۱٫۸ ۶۴۲٫۸ ۶۳۴٫۴ ۶۲۳٫۰

ﭼﻬﺎرم

ﻧﮕﻬﺪاری و ﺣﻔﺎﻇﺖ

۵۳۰٫۲

۶۰۰٫۵

۶۲۵٫۲ ۶۱۷٫۹ ۶۱۱٫۴

ﭘﻨﺠﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ

۵۴۰٫۳

۶۶۰٫۰ ۶۵۰٫۳ ۶۴۰٫۹ ۶۲۹٫۸

ﺷﺸﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

۶۲۵٫۱

۷۰۶٫۱ ۶۹۲٫۰

۷۱۷٫۹ ۷۱۱٫۳

ﻫﻔﺘﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ

۵۱۹٫۱

۵۹۸٫۸ ۵۹۳٫۴ ۵۹۲٫۵ ۵۷۹٫۰

ﻫﺸﺘﻢ

اﻧﺪود و ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ

۵۰۶٫۲

۶۰۲٫۸ ۵۹۵٫۰ ۵۹۵٫۰ ۵۷۱٫۰

ﻧﻬﻢ

ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ،ﭼﻮب ﺑﺴﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ

۴۲۱٫۱

۴۷۸٫۶ ۴۷۷٫۳ ۴۶۹٫۱ ۴۶۳٫۱

دﻫﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺰی

۵۸۸٫۰

۵۷۱٫۵ ۶۱۹٫۶ ۶۲۲٫۲ ۶۳۹٫۸

ﯾﺎزدﻫﻢ

ﺑﺘﻦ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

۵۱۳٫۴

۵۸۱٫۱ ۵۷۷٫۶ ۵۸۴٫۲ ۵۴۵٫۵

دوازدﻫﻢ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ﭼﺎه و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ

۵۴۳٫۶

۶۶۱٫۶ ۶۵۱٫۹ ۶۴۱٫۸ ۶۳۰٫۴

ﺳﯿﺰدﻫﻢ

ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

۹۷۵٫۵

۸۵۷٫۶ ۹۵۷٫۳ ۱۰۶۷٫۵ ۱۰۱۹٫۰

ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ

۵۲۳٫۹

۵۸۳٫۲ ۵۸۲٫۵ ۵۸۱٫۵ ۵۶۸٫۴

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺣﻤﻞ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻤﻞ دﺳﺘﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ

۵۲۹٫۵

۶۵۲٫۹ ۶۴۳٫۱ ۶۳۳٫۸ ۶۲۲٫۷

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

۴۰۵٫۱

۴۶۵٫۱ ۴۶۰٫۷ ۴۵۵٫۷ ۴۵۰٫۵

ﻧﻮزدﻫﻢ

ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ

۳۴۷٫۵

۳۸۲٫۲ ۳۸۲٫۲ ۳۸۲٫۲ ۳۴۷٫۵

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰدی

۵۱۷٫۰

۶۲۹٫۲ ۶۱۹٫۶ ۶۱۰٫۲ ۵۹۹٫۷

۵۲۲٫۵

۶۱۸٫۶ ۶۱۱٫۸ ۶۰۶٫۷ ۵۹۴٫۰

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

