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تِ استٌاز هازُ ( ) 23لاًَى تزًاهِ ٍ تَزجِ ٍ ًظام فٌي ٍ اجزايي وشَر (هَضَع تصَيةًاهِ شوارُ
/42339تّ33497ـ هَرخ ّ 1385/4/20يأت هحتزم ٍسيزاى) ،تِ پيَست «شاذصّاي تؼسيل زٍرُّاي سِ
هاِّ سَم ٍ چْارم سال  »1399اس ًَع گزٍُ اٍل (السماالجزا) وِ تِ تصَية شَرايػالي فٌي رسيسُ است ،زر
يه پيَست ٍ  34صفحِ اتالؽ هيشَز ،تا تزاي پيواىّاي هشوَل تؼسيل آحازتْا -حسة هَرز -تا رػايت
ًىات سيز تِ هَرز اجزا گذاشتِ شَز:
1ـ شاذصّاي هٌسرج زر پيَست ( )3هَرز استفازُ تزاي هحاسثِ تؼسيل پيواىّايي وِ:
1ـ1ـ تزاساس فْزستّاي پايِ سال  ٍ 1382پس اس آى هٌؼمس شسُ يا هيشًَس.
1ـ2ـ تزاساس فْزستّاي پايِ سال  1381تا شاذص هثٌاي زٍرُ سِ هاِّ تسلين پيشٌْاز پيواًىار ،زر سال
 1382هٌؼمس شسُاًس.
1ـ3ـ تزاساس فْزستّاي ؿيزپايِ ٍ شاذص هثٌاي سِ هاِّ اٍل سال  ٍ 1382پس اس آى هٌؼمس شسُ يا
هيشًَس.
2ـ زر شاذصّـاي پيَسـت ( )3تـييـزات زسـتوشز ًيـزٍي اًسـاًي ،وزايـِ هاشـييآالتّ ،شيٌـِ حوـل ٍ
ًمل ٍ ًزخ توام هصالح زر زٍرُ ّاي هزتَط هٌظَر شـسُ اسـت ٍ ّـي گًَـِ تفـاٍت تْـاي هصـالح (تـِ جـش
ليز زر وارّـاي آسـفالتي فْزسـت تْـاي پايـِ راُ ،راُ آّـي ٍ تاًـس فزٍزگـاُ ٍ راّـساري) تـِ آًْـا تؼلـك
ًويگيزز.
4

3ـ اس تاريد  1397/01/01زر شاذصّاي تؼسيل وارّاي آسفالتي زر فْزستّاي ٍاحس پايِ رشتِّاي راُ،
راُآّي ٍ تاًس فزٍزگاُ ٍ راّساري ،تـييزات تْاي ليز لحاظ ًويشَز ٍ تفاٍت تْاي ليز تِ طَر جساگاًِ اػوال
هيگزززً .حَُ هحاسثِ تؼسيل ٍ هاتِالتفاٍت تْاي ليز ٍ وسز تْاي ليزّاي تحَيلي هطاتك هٌسرجات « ًحَُ
هحاسثِ هاتِالتفاٍت ليز زر وارّاي آسفالتي رشتِّاي راُ ،راُآّي ٍ تاًس فزٍزگاُ ٍ راّساري » ،پيَست ايي
ترشٌاهِ هيتاشس.

ُ

ّوچٌيي ّشيٌِ توام شسُ ليزّاي تحَيلي تِ پيواًىار تزاساس لَاًيي تَزجِ سٌَاتي طثك ًزخّاي اػالهي ايي
ترشٌاهِ هٌظَر هي شَز.
4ـ تا تَجِ تِ هطالة هٌسرج زر تٌس ( )7ترشٌاهِ شوارُ  100/99406هَرخ  ،1388/10/19شاذصّاي هٌسرج زر
پيَست ( )2تزاي زٍرُّاي سِ هاِّ سال  ٍ 1388پس اس آى ،اتالؽ ًرَاّس شس .چٌاًچِ تزذي اس زستگاُّاي
اجزايي پيواى ّايي را زر زست اجزا زارًس وِ تز طثك هفاز پيواى تايس اس شاذصّاي تؼسيل پيَست ()2
استفازُ وٌٌس ،السم است زر ّز هَرز اطالػات واهل لزارزازي ٍ زاليل تَجيْي هتمي پاياى ًيافتي وار را
ّوزاُ تا تزًاهِ سهاًي ٍ تاريد ذاتوِ وار تِ زتيزذاًِ شَرايػالي فٌي ارسال زارًس ،تا چٌاًچِ پززاذت تؼسيل
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تِ اييگًَِ پيواىّا هَرز تصَية شَرايػالي فٌي لزار گيزز ،شاذصّاي هزتَط زر پيَست ( )2تزاي وار
هزتَط اتالؽ شَز.
5ـ تزاي تؼسيل ّشيٌِ تجْيش ٍ تزچيسى وارگاُ زر پيواىّاي هٌؼمسُ ٍ ّوچٌيي پيواىّايي وِ پس اس تـاريد
ايي ترشٌاهِ هٌؼمس ذَاّس شس ،هياًگيي شاذص رشتِاي فْزسـتتْـاي ٍاحـس پايـِ هٌضـن تـِ پيوـاى ٍ
فْزستتْاي ٍاحس پايِ اتٌيِ ،هالن ػول ذَاّس تَز .زر پيواىّايي وِ تيش اس يه فْزست پايِ هثٌاي تْيـِ
تزآٍرز تاشس ،شاذص رشتِ اي فْزستي وِ تاالتزيي تزآٍرز را زارا است ،هَرز استفازُ زر راتطِ تـاال ذَاّـس
تَز.
6ـ تا اػالم شاذصّاي لطؼي رشتِاي ٍ فصلي سال  1399تزاي رشتِ تَسيغ ًيزٍي تزق ،وـاروزز زٍرُ يـاز
شسُ ٍ زٍرُّاي تؼس تا شاذص هَلت ،تؼسيل هيشَز .هثلؾّاي تؼسيل آحازتْا وِ تا استفازُ اس جسٍل هٌسرج
زر پيَست ترشٌاهِ شوارُ  99/467479هَرخ  1399/09/02هحاسثِ هيشًَس تِ صَرت ػليالحساب تَزُ ٍ
پس اس اػالم شاذصّاي لطؼي ٍ هحاسثِ تؼسيل طثك زستَرالؼول هزتَط ،هاتِالتفاٍت آى حسة هـَرز ،تـِ
حساب تستاًىار يا تسّىار پيواًىار هٌظَر هيشَز.
 7ـ تؼسيل هثلؾ واروزز رزيفّاي پايِاي وِ ٍاحس اًـساسُگيـزي آًْـا "هتزهىؼـة ويلـَهتز" تاشـس ٍ زر
فصلّايي ؿيز اس فصل حول هٌظَر شسُ تاشس ،تزاي واروززّاي اس  1399/01/01تِ تؼس ،تا شاذصّاي تؼسيل
فصل حول ّواى رشتِ هحاسثِ هي شَز .تِ ايي هٌظَر ،هثلؾ ّز فصل تِ ترش حول (رزيـفّـاي تـا ٍاحـس
هتزهىؼة ويلَهتز) ٍ سايز رزيفّا ،تفىيه هيشَز .تؼسيل هثلؾ واروزز ترش حول تزاساس شـاذصّـاي
تؼسيل فصل حول (تا لحاظ شاذص زٍرُ هثٌا ٍ زٍرُ اًجام وار هزتَط تِ فصل حول) ٍ تؼسيل هثلـؾ وـاروزز

ترش هزتَط تِ سايز رزيفّا ،تا شاذص ّواى فصل هحاسثِ هيشَز .
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ػزح

ردیف

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

۲

اتٌیَ

۲۲۷۲٫۲

۷۷۲۲٫۶ ۷۰۸۲٫۶

۷

تاطیظات هکاًیکی

۲۲۰۸٫۲

۳۳۳۲٫۲ ۳۷۲۷٫۷

۳

تاطیظات تزلی

۲۰۷۰٫۲

۳۲۲۷٫۲ ۳۶۰۶٫۰

۲

هزهت تٌاُای تاریخی

۲۲۳۸٫۸

۷۳۲۰٫۲ ۷۷۲۷٫۲

۲

راٍ ،راٍآُي ّ تاًذ فزّدگاٍ

۲۲۰۶٫۲

۷۲۲۷٫۲ ۷۲۷۷٫۲

۶

راُذاری

۲۶۷۷٫۸

۷۰۶۸٫۸ ۷۲۸۰٫۲

۲

ًگِذاری ،تعویز رّطاسی ّ اتٌیَ خغْط راٍآُي

۲۷۷۲٫۲

۷۷۲۰٫۲ ۲۷۳۷٫۷

۰

خغْط اًتمال آب

۲۲۷۲٫۷

۷۰۳۶٫۶ ۷۶۰۲٫۲

۷

ػثکَ تْسیع آب

۲۲۷۷٫۸

۷۲۶۲٫۲ ۷۶۷۲٫۲

۲۸

چاٍ

۲۲۸۸٫۲

۳۸۶۶٫۲ ۷۰۷۰٫۳

۲۲

آتیاری ّ سُکؼی

۲۲۲۰٫۶

۳۲۲۲٫۲ ۷۷۲۷٫۲

۲۷

طذطاسی

۲۶۸۰٫۲

۷۰۲۲٫۰ ۷۲۲۶٫۸

۲۳

آتیاری تحت فؼار

۲۶۲۲٫۳

۷۲۲۲٫۷ ۷۶۸۷٫۷

۲۲

ػثکَ جوعآّری ّ اًتمال فاضالب

۲۲۸۷٫۷

۳۸۲۲٫۳ ۷۷۷۰٫۷

۲۲

اًتمال ّ تْسیع آب رّطتایی

۲۲۸۰٫۳

۷۶۲۲٫۲ ۷۲۶۲٫۳

۲۶

طاخت ّ تزهین لٌات

۲۲۲۲٫۷

۷۶۸۷٫۲ ۷۲۸۷٫۷

۲۲

آتخیشداری ّ هٌاتع عثیعی

۲۲۷۰٫۷

۷۲۶۰٫۲ ۷۳۷۷٫۲

۲۰

خغْط سهیٌی اًتمال ّ فْق تْسیع ًیزّی تزق

۲۲۸۸٫۸

۳۲۷۲٫۰ ۳۷۳۳٫۸

۲۷

خغْط ُْایی اًتمال ّ فْق تْسیع ًیزّی تزق

۲۲۸۸٫۸

۳۸۸۸٫۷ ۷۷۲۲٫۲

۷۸

پظتُای اًتمال ّ فْق تْسیع ًیزّی تزق

۲۲۸۸٫۸

۳۸۲۲٫۸ ۷۷۰۶٫۲

۷۲

ًگِذاری ّ تعویزات ػثکَ اًتمال ّ فْق تْسیع ًیزّی تزق

۲۲۸۸٫۸

۲۷۲۸٫۲ ۲۷۲۷٫۲

۷۷

تِزٍتزداری ّ ًگِذاری تأطیظات آب ػزب

۲۳۳۲٫۸

۷۳۲۷٫۷ ۷۷۲۲٫۲

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن
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شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ ابٌیَ
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

عولیات تخزیة

۲۶۳۶٫۲

۷۲۰۲٫۳ ۷۲۶۲٫۷

دّم

عولیات خاکی تا دطت

۲۲۷۰٫۲

۷۲۳۷٫۶ ۷۳۷۲٫۸

طْم

عولیات خاکی تا هاػیي

۲۷۲۳٫۲

۳۲۷۲٫۲ ۳۳۷۶٫۲

چِارم

عولیات تٌایی تا طٌـگ

۲۳۲۷٫۷

۷۳۷۲٫۰ ۷۷۷۰٫۲

پٌجن

لالـة تٌذی چْتی

۲۸۳۲٫۸

۲۰۲۰٫۲ ۲۲۸۸٫۸

ػؼن

لالـة تٌذی فلشی

۲۲۲۷٫۰

۷۰۲۷٫۶ ۷۲۲۲٫۰

ُفتن

کارُای فْالدی تا هیلگزد

۲۲۸۷٫۲

۳۲۲۸٫۷ ۳۲۳۳٫۶

ُؼتن

تتي درجا

۲۷۰۲٫۲

۷۲۲۲٫۲ ۷۸۲۳٫۲

ًِن

کارُای فْالدی طٌگیي

۲۷۷۲٫۲

۲۲۲۲٫۲ ۳۰۲۷٫۲

دُن

طمـف طثـک تتٌی

۲۲۲۲٫۷

۲۷۶۲٫۷ ۲۰۷۲٫۲

یاسدُن

آجزکاری ّػفتَ ریشی

۲۲۲۶٫۲

۷۲۷۷٫۰ ۷۲۷۷٫۲

دّاسدُن

تتي پیغ طاختَ ّ تلْک چیٌی

۲۳۲۲٫۶

۷۷۲۸٫۷ ۷۲۶۸٫۳

طیشدُن

عایك کاری رعْتتی

۲۳۲۷٫۸

۷۲۲۶٫۳ ۷۲۰۲٫۳

چِاردُن

عایك کاری حزارتی

۰۲۰٫۲

۲۲۷۲٫۳ ۲۲۲۶٫۲

پاًشدُن

کارُای آستظـت طیواى

۳۲۲٫۸

۳۲۸٫۸ ۳۲۷٫۸

ػاًشدُن

کارُای فْالدی طثـک

۲۶۷۰٫۲

۳۲۲۸٫۲ ۳۲۷۷٫۰

ُفذُن

کارُای آلْهیٌیْهی

۰۰۲٫۰

۲۲۷۲٫۶ ۲۶۶۷٫۷

ُجذُن

اًذّدکاری ّتٌذکؼی

۲۷۲۲٫۷

۲۷۰۲٫۲ ۲۷۸۷٫۲

ًْسدُن

کارُای چْتی

۲۸۲۲٫۲

۲۰۳۲٫۶ ۲۲۷۲٫۳

تیظتن

کاػی ّ طزاهیک کاری

۲۲۲٫۲

۲۳۲۲٫۳ ۲۷۷۲٫۲

تیظت ّ یکن

فزع هْساییک

۲۲۲۸٫۲

۲۷۲۳٫۲ ۲۲۲۲٫۲

تیظت ّ دّم

کارُای طٌگی تا طٌـگ پالک

۷۲۲٫۰

۲۶۸۸٫۰ ۲۲۲۳٫۲

تیظت ّ طْم

کارُای پالطتیکی

۲۲۰۸٫۲

۷۳۷۷٫۳ ۷۸۶۲٫۲

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  3اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ ابٌیَ
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

تیظت ّ چِارم تزع ّ ًصـة ػیؼَ

سْم

چِارم

۶۲۲٫۲

۲۲۸۷٫۰ ۲۸۲۳٫۲

تیظت ّ پٌجن

رًـگ آهیشی

۲۲۰۲٫۳

۲۰۷۲٫۷ ۲۲۷۳٫۲

تیظت ّ ػؼن

سیزاطاص ّ اطاص

۲۲۲۲٫۲

۷۲۲۲٫۷ ۷۶۷۰٫۷

تیظت ّ ُفتن

آطفالـت

۲۷۲۲٫۰

۳۲۲۷٫۲ ۳۸۲۳٫۶

۲۶۲۰٫۸

۳۲۲۸٫۶ ۷۷۰۲٫۲

۲۲۷۳٫۲

۷۳۲۲٫۰ ۷۷۳۲٫۰

۹۲۷۹٫۲

۷۱۲۲٫۶ ۷۹۸۹٫۶

تیظت ّ ُؼتن حول ًّمل
تیظت ّ ًِن

کارُای دطتوشدی
شاخص رشتو ابنیو

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  4اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ تاسیسات هکاًیکی
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

لْلَ ُای فْالدی

۲۷۰۷٫۸

۳۲۲۲٫۸ ۳۲۰۷٫۲

دّم

لْلَ ُای چذًی

۲۲۲۲٫۲

۷۶۶۲٫۳ ۷۲۷۲٫۷

طْم

لْلَ ُای پی ّ ۸ی  ۸طی

۲۶۷۲٫۳

۳۳۳۶٫۸ ۳۸۸۰٫۷

چِارم

لْلَُای پلیاتیلي

۶۷۶٫۲

۲۷۶۳٫۲ ۲۷۲۶٫۲

پٌجن

لْلَ ُای آستظـت طیواى

۲۲۲٫۸

۲۲۲٫۸

۲۲۶٫۸

ػؼن

لْلَ ُای هظی

۷۲۷۲٫۰

۲۲۲۷٫۷ ۲۲۷۰٫۷

ُفتن

ػیزُا

۷۳۳۲٫۲

۳۶۶۶٫۲ ۳۶۲۲٫۸

ُؼتن

هفصل اًثظاط

۳۸۲۳٫۷

۲۲۰۳٫۲ ۲۲۲۲٫۸

لزسٍ گیز

۷۰۲۸٫۲

۲۲۰۰٫۲ ۲۲۲۲٫۸

یاسدُن

صافی

۷۲۲۲٫۳

۲۲۲۲٫۳ ۲۲۲۲٫۳

دّاسدُن

دیگِای حزارتی آتگزم

۲۰۲۲٫۲

۳۲۷۲٫۷ ۳۳۲۷٫۲

طیشدُن

دیگ تخار

۳۷۷۲٫۰

۶۳۲۷٫۲ ۶۳۶۲٫۲

چِاردُن

هؼعل

۰۳۲٫۶

۲۲۷۲٫۶ ۲۲۷۷٫۲

پاًشدُن

دطتگاُِای کٌتزل ّ اًذاسٍ گیزی

۲۷۰۰٫۲

۷۶۳۲٫۰ ۷۶۳۸٫۷

ػاًشدُن

آتگزم کي (ًفتی ّ گاسی)

۲۸۰۲٫۰

۲۷۳۲٫۷ ۲۷۷۷٫۲

ُفذُن

رادیاتْر

۲۲۷۲٫۲

۳۲۸۲٫۲ ۳۲۰۲٫۲

ُجذُن

آب طزدکي

۲۷۲٫۰

۲۲۰۷٫۲ ۲۳۰۷٫۰

ًْسدُن

کاًال ُْا ،دریچَ ُْا ّ دّدکغ

۲۲۷۷٫۲

۳۷۷۷٫۶ ۳۲۰۲٫۷

تیظتن

ُْاکغ

۷۲۳٫۲

۲۶۳۷٫۳ ۲۶۳۳٫۷

تیظت ّ یکن

في کْیل ّ یًْیت ُیتز

۲۲۶۲٫۷

۷۲۰۳٫۲ ۷۲۲۶٫۲

تیظت ّ دّم

کْلزآتی

۰۷۲٫۲

۲۲۲۷٫۲ ۲۳۲۷٫۲

تیظت ّ طْم

کْلزگاسی

۷۸۸۲٫۲

۳۲۲۶٫۸ ۳۷۷۶٫۷

۲۷۸۰٫۷

۷۲۳۳٫۲ ۷۲۷۲٫۲

ًِن

تیظت ّ چِارم الکتزّپوـپ

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  5اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ تاسیسات هکاًیکی
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

تیظت ّ پٌجن

عایك

۶۳۷٫۲

۲۲۲۷٫۷ ۲۸۷۸٫۸

تیظت ّ ُفتن

دطتگاٍ ُای هثزد

۲۳۷۲٫۷

۷۲۳۰٫۸ ۷۲۳۷٫۲

۲۳۳۰٫۲

۷۳۳۸٫۸ ۷۳۲۰٫۷

لْاسم تِذاػتی ّ ػیزآالت تِذاػتی

۲۲۸۶٫۷

۷۷۰۶٫۷ ۷۷۲۷٫۲

ّطایل آتـغ ًؼاًی

۷۳۷۶٫۰

۲۷۷۲٫۰ ۲۶۲۳٫۸

طی ّ یکن

لْاسم آػپشخاًَ

۶۲۲٫۲

۲۲۲۲٫۸ ۲۲۸۰٫۶

طی ّ دّم

طختی گیز

۲۲۲۲٫۸

۷۲۲۷٫۰ ۷۳۷۶٫۷

طی ّ طْم

هٌاتع ّهثذلِا

۷۶۶۲٫۷

۶۸۸۲٫۷ ۲۲۷۲٫۰

طی ّ چِارم

تظتِا ّ تکیَگاٍُا

۲۲۲۷٫۶

۷۸۷۸٫۸ ۲۷۷۸٫۷

طی ّ پٌجن

کارُای دطتوشدی

۲۲۲۲٫۸

۷۳۰۸٫۸ ۷۷۶۶٫۲

۹۲۹۸٫۲

۳۳۳۲٫۲ ۳۷۲۷٫۱

تیظت ّ ُؼتن تزجِای خٌـک کٌٌذٍ
تیظت ّ ًِن
طی ام

شاخص رشتو تاسیسات مکانیکی

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  6اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ تاسیسات برقی
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

چزاغ ُای فلْرطٌـت

۲۲۷۷٫۳

۷۲۸۰٫۷ ۲۷۷۰٫۸

دّم

چزاغ ُا تا الهپُای کن هصزف

۲۲۷۲٫۶

۷۲۶۶٫۸ ۷۳۷۲٫۳

طْم

چزاغِای صٌعتی

۲۲۲۶٫۲

۷۳۳۲٫۷ ۷۲۲۲٫۷

چِارم

چزاغِای فضای آساد

۲۳۲۷٫۷

۷۸۲۸٫۰ ۷۸۲۸٫۲

پٌجن

چزاغِای هخصْؽ

۲۲۷۳٫۲

۷۲۲۳٫۳ ۷۲۲۷٫۲

ػؼن

طینُا

۷۲۲۷٫۶

۲۲۷۶٫۷ ۳۷۷۲٫۰

ُفتن

کاتلِای فؼارضعیف

۷۲۷۸٫۰

۶۰۲۲٫۸ ۶۲۳۰٫۶

ُؼتن

کاتلؼُْا

۲۰۲۶٫۲

۳۳۰۲٫۰ ۳۷۲۲٫۷

ًِن

کاتلِای فؼار هتْطظ

۲۲۳۲٫۲

۳۰۲۷٫۲ ۳۲۲۳٫۷

دُن

طزکاتلِاّ هفصلِا

۲۲۷۷٫۲

۲۲۷۶٫۲ ۲۲۲۷٫۷

یاسدُن

کلیذپزیش

۲۶۸۰٫۷

۷۲۲۲٫۷ ۷۳۰۷٫۲

دّاسدُن

لْلَ ُای فْالدی

۲۲۳۲٫۰

۷۶۶۷٫۶ ۷۳۶۷٫۲

طیشدُن

لْلَ ُای پیّ ۸ی ۸طی

۲۲۲۷٫۶

۷۶۲۷٫۲ ۷۲۷۰٫۰

چِاردُن

ّطایل فؼار ضعیف تاتلْیی

۷۲۲۷٫۲

۲۳۲۶٫۲ ۲۲۲۲٫۰

پاًشدُن

ّطایل اًذاسٍگیزی

۲۲۲۲٫۲

۳۲۰۷٫۷ ۷۷۷۸٫۶

ػاًشدُن

تاتلُْای فؼار هتْطظ

۲۳۲۲٫۲

۷۶۳۲٫۰ ۷۲۸۰٫۳

ُفذُن

هْلذُای تزق

۲۲۲۲٫۲

۳۳۲۸٫۸ ۳۲۲۲٫۸

ُجذُن

خاسًِای صٌعتی ّ هٌاتع تغذیَ جزیاى هظتمین

۲۲۲۲٫۲

۷۲۷۲٫۳ ۷۲۰۶٫۷

ًْسدُن

تزاًظفْرهاتْرُای فؼار لْی

۲۰۲۳٫۳

۳۲۳۲٫۲ ۳۲۳۷٫۲

تیظتن

ّطایل ػثکَ

۳۷۷۰٫۲

۲۲۷۲٫۲ ۶۳۳۳٫۲

تیظت ّ یکن

کاتلِای تلفي

۲۶۲۳٫۳

۳۲۳۷٫۳ ۳۲۲۲٫۲

تیظت ّ دّم

ّطایل ارتثاعی

۲۷۷٫۶

۲۲۸۲٫۲ ۲۸۲۲٫۸

تیظت ّ طْم

طیظتن احضار ّ در تاسکي

۲۲۲۲٫۲

۷۳۷۲٫۲ ۷۳۲۳٫۷

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  7اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ تاسیسات برقی
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

تیظت ّ چِارم طیظتن آًتي تلْیشیْى

سْم

چِارم

۲۸۳۰٫۲

۷۸۲۲٫۰ ۲۷۸۲٫۸

۳۳۶۲٫۸

۶۲۷۳٫۶ ۶۲۷۲٫۲

تیظت ّ ػؼن ّطایل اعالم ّ اعفای حزیك

۷۷۰۲٫۳

۲۷۲۳٫۷ ۲۷۶۸٫۰

ّطایل صْتی

۲۶۲۶٫۲

۳۲۷۲٫۷ ۳۸۰۲٫۲

۲۸۰۲٫۰

۷۲۶۲٫۳ ۲۷۰۳٫۷

طیظتن ػثکَُای اعالع رطاًی

۲۲۲۳٫۸

۳۷۷۳٫۶ ۷۷۲۳٫۳

کارُای دطتوشدی

۲۲۲۲٫۸

۷۳۰۸٫۸ ۷۷۶۶٫۲

ُفتاد ّ ُؼتن ایٌْرتز طاهاًَُای تجذیذ پذیز

۷۸۸۸٫۸

۳۲۶۸٫۸ ۳۰۸۸٫۸

پٌل خْرػیذی

۷۸۸۸٫۸

۳۲۸۸٫۸ ۳۰۲۸٫۸

ُؼتادم

طاسٍُای ًگِذارًذٍ پٌلُای خْرػیذی

۷۸۸۸٫۸

۲۲۸۸٫۸ ۳۷۶۸٫۸

ُؼتاد ّ یکن

کٌتزل کٌٌذٍ ػارژ طاهاًَُای خْرػیذی

۷۸۸۸٫۸

۳۲۰۸٫۸ ۳۶۸۸٫۸

ُؼتاد ّ دّم

تاتزی طاهاًَُای تجذیذ پذیز

۷۸۸۸٫۸

۳۲۸۸٫۸ ۳۶۸۸٫۸

۹۹۱۹٫۲

۳۲۲۷٫۹ ۳۶۹۶٫۹

تیظت ّ پٌجن
تیظت ّ ُفتن

طیظتن هادر طاعـت

تیظت ّ ُؼتن ّطایل هتفزلَ
تیظت ّ ًِن
طی ّ ًِن
ُفتاد ّ ًِن

شاخص رشتو تاسیسات برقی

تَجِ :شاخصّای هَقت سِ هاِّ اٍل ،تیر ،هرداد ٍ شْریَرهاُ سال  1399برای فصَل ّفتاد ٍ ّشت تا ّشتاد ٍ دٍ از فْرستبْای ٍاحذ پایِ
تاسیسات برقی کِ در بخشٌاهِ  99/467479هَرخ  1399/09/02اعالم شذُ بَدًذ ،قطعی هحسَب هیشًَذ.

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  8اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ هرهت بٌاُای تاریخی
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

آّارتزداری ّ پاکظاسی

۲۳۲۷٫۸

۷۲۳۲٫۰ ۷۸۳۰٫۰

دّم

حفاظت اضغزاری

۲۳۰۶٫۸

۷۲۶۲٫۲ ۷۳۷۲٫۶

طْم

عولیات خاکی تا دطت

۲۳۲۳٫۸

۷۲۳۲٫۸ ۷۸۳۷٫۸

چِارم

عولیات هزهتی تا خؼت

۲۲۲۲٫۸

۷۲۳۲٫۸ ۷۲۲۲٫۲

پٌجن

عولیات هزهتی تا آجز

۲۳۲۲٫۸

۷۷۲۷٫۸ ۷۲۳۶٫۶

ػؼن

عولیات هزهتی تا طٌگ

۲۳۲۶٫۸

۷۷۷۰٫۲ ۷۷۸۲٫۷

ُفتن

عولیات هزهتی تا چْب

۲۲۷۲٫۸

۷۶۲۷٫۰ ۷۲۶۲٫۷

ُؼتن

کف فزع

۲۲۷۲٫۸

۷۳۷۲٫۸ ۷۲۲۰٫۰

ًِن

عایك کاری طٌتی

۲۶۲۷٫۸

۷۲۷۲٫۲ ۷۶۸۸٫۲

دُن

اًذّدکاری ّ تٌذکؼی

۲۲۶۲٫۸

۷۳۲۲٫۲ ۷۷۳۲٫۷

یاسدُن

حول ّ ًمل

۲۳۲۲٫۸

۷۲۶۲٫۰ ۷۸۲۸٫۳

دّاسدُن

کارُای دطتوشدی

۲۳۸۲٫۸

۲۷۲۲٫۲ ۲۰۶۸٫۲

۹۲۳۸٫۸

۷۳۲۹٫۹ ۷۷۲۱٫۲

شاخص رشتو مرمت بناىای تاریخی

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

+

صفحٍ  9اس 34

شاذص ّای لطعی تعسیل آحازتْا ًيوِ زٍم سال 1399

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

1400/03/30

نحوه محاسبه مابهالتفاوت بهاي قیر در کارهاي آسفالتی
رشتههاي راه ،راهآهن و باند فرودگاه و راهداري
هاتِ التفاٍت ًطخ ليط كاضّای آسفالتی زض پيواىّای هٌعمس شسُ تا فْطستتْای ٍاحس پایِ ضشتِ ضاُ،
ضاُآّي ٍ تاًس فطٍزگاُ یا ضاّساضی ٍ ّوچٌيي ًحَُ تعييي ّعیٌِ توام شسُ ليطّای تحَیلی تِ پيواًكاض
تطاساس لَاًيي تَزجِ سٌَاتی ،تِ شطح ظیط هحاسثِ هیشَز :
1ـ تفاٍت تْای ليط كاضّای آسفالتی (اًسٍزّای ًفَشی ٍ سطحی ،اًَاع هرتلف آسفالتّای گطم ،سطز،
حفاظتی ٍ سطحی) ،طثك ترشٌاهِ شواضُ  100/7135هَضخ  1388/01/31تا عٌَاى "زستَضالعول ًحَُ هحاسثِ
تفاٍت تْای ليط" ٍ ًطخّای اعالم شسُ جسٍل شواضُ  ٍ 1تا ضعایت شطایط هٌسضج زض جسٍل شواضُ  2هحاسثِ -
هیشَز.
2ـ زض هحاسثِ تفاٍت تْای ليط تطای هاُّایی كِ زض آىّا تْای ليط زض ظهاى ٍضٍز ليط تِ كاضگاُ ) (Aكنتط اظ تْای
ليط زض زٍضُ هثٌا ) (Bتاشس ،ضطیة  1/14ضاتطِ هٌسضج زض زستَضالعول ،اعوال ًویشَز.
3ـ زض اًَاع ليطّای اهَلسـيًَی كـِ زض جـسٍل شـواضُ  1تـطای آى ليوـت اتتـسایی ( ليوـت هاُ هثٌای پيواى

 )Bیا ليوـت اًتْـایی (ليوـت زٍضُ كـاضكطز  ) Aیـا ّيچكـسام اعـالم ًشـسُ تاشـس ،اتتسا تْای ليط زض هاُ
فالس ليوت طثك ضاتطِ ظیط تعييي ٍ پس اظ آى هاتِالتفاٍت تْای ليط ،تطاساس ترشٌاهِ شواضُ 100/7135
هَضخ  1388/1/31هحاسثِ شسُ ٍ هثٌای تعييي تفاٍت تْای ليطّای اهَلسيًَی لطاض هیگيطز.

 :تْای ليط اهَلسيًَی زض هاُ فالس ليوت
 :آذطیي تْای ليط اهَلسيًَی اعالم شسُ لثل اظ هاُ فالس ليوت
 :تْای ليط  60/70زض هاّی كِ تعييي تْای ليط اهَلسيًَی تطای آى هَضز ًظط است
 :تْای ليط  60/70زض هاُ هتٌاظط تا
-تَجِ :زض ضاتطِ تاال اظ تاضید  1397/01/01تِ تعس ،تْای اعالمشسُ تطای ليط ذالص ،تِ جای تْای ليط  60/70هٌظَض

شَز.

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir
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شاذص ّای لطعی تعسیل آحازتْا ًيوِ زٍم سال 1399

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

هْرخ

1400/140100

1400/03/30

4ـ زض پيواىّایی كِ شاذص هثٌای پيواى آًْا ،سِ هاِّ چْاضم سال  1386تاشس ٍ پيواًكاض هٌترة تطاساس
ليوت افعایش یافتِ ليط پس اظ افتتاح تَضس فطآٍضزُ ّای ًفتی پيشٌْاز هالی ضا اضایِ كطزُ تاشس ،تْای ليط زض سِ
هاِّ هثٌای پيواى ( )Bزض ترشٌاهِ شواضُ  100/7135هَضخ  1388/01/31تطاتط تا تْای ليط هٌظَض شسُ زض تجعیِ
تْای پيشٌْازی پيواًكاض تطاساس ترشٌاهِ شواضُ  102/5453-54/4951هَضخ  1377/09/09زض ًظط گطفتِ
هیشَز.
5ـ1ـ چٌاًچِ تطاساس لَاًيي تَزجِ سٌَاتی توام یا ترشی اظ ليط هَضز ًياظ پطٍغُ ،تَسط كاضفطها تاهيي ٍ تعس اظ
ٍ 1397/01/01اضز كاضگاُ شَزّ ،عیٌِ توام شسُ ليط ،طثك ًطخّای هٌسضج زض جسٍل شواضُ  1تِ حساب تسّكاضی
پيواًكاض هٌظَض هیشَز .یازآٍض هی شَز پس اظ ٍضٍز ليط تِ كاضگاُ ،ضطٍضت زاضز ليط ٍاضز شسُ ،تِ عٌَاى هصالح
پایكاض صَضتوجلس شسُ ٍ زض اٍليي صَضت ٍضعيت لحاظ شَز ،تاضید ٍضٍز هصالح تِ كاضگاُ تایس تا تاضید حَالِ

هطاتمت زاشتِ ٍ اًطثاق آى ًيع تِ تایيس هٌْسس هشاٍض تطسس.
5ـ2ـ زض پيواىّایی كِ هشوَل تعسیل آحاز تْا هیتاشٌس ،تطای ليطّای تحَیلشسُ تِ پيواًكاض لثل اظ تاضید
 ، 1397/01/01چٌاًچِ تْای ليط هٌسضج زض جسٍل شواضُ  1زض هاُ هطتَط تِ تاضید فاكتَض ٍاحس تَليس كٌٌسُ ليط كِ تِ
حساب تسّكاضی پيواًكاض گصاشتِ هیشَز تا تْای ليط اعالم شسُ زض جسٍل شواضُ ( 1زض ظهاى اجطا) هتفاٍت تاشس :
5ـ2ـ1ـ زض پيواًْایی كِ تاضید تسلين پيشٌْاز ليوت آًْا لثل اظ  1393/07/01تاشس ،تطای هحاسثِ تفاٍت تْای ليط
طثك ترشٌاهِ شواضُ  100/7135هَضخ  ،1388/01/31همساض  Aتطاتط تا تْای ليط طثك جسٍل شواضُ  1زض تاضید صسٍض
فاكتَض هٌظَض هیشَز.
5ـ2ـ2ـ زض پيواًْایی كِ تاضید تسلين پيشٌْاز ليوت آًْا تعس اظ تاضید  1393/07/01تاشس تْای ليط هصطف شسُ
تطاساس ًطخ هاّاًِ ليط زض ظهاى اجطای آسفالت (تْيِ ،پرش ٍ تطاكن) طثك جسٍل شواضُ ٍ ٍ 1ظى ليط هصطف شسُ
زض ّط هاُ هحاسثِ هی شَز ٍ اذتالف آى تا هثلػ فاكتَض تِ حساب تسّكاضی یا طلثكاضی پيواًكاض هٌظَض شَز .تِ
عٌَاى هثال اگط فاكتَض ليط كِ تِ پيواًكاض تحَیل شسُ ،تِ تاضید  ٍ 1394/07/12تٌاغ ليط( )60/70تطاتط  200تي ٍ هثلػ
 1680هيليَى ضیال تاشس كِ  30تي اظ ليط زض ذطزاز هاُ  70 ،تي زض هطزاز ٍ  100تي زض شْطیَض هاُ سال  95هصطف
شسُ تاشس هثلػ  327هيليَى ضیال تِ حساب طلثكاضی پيواًكاض هٌظَض هیشَز.

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

صفحٍ  11اس 34

شاذص ّای لطعی تعسیل آحازتْاً ،يوِ زٍم سال 1399

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

هْرخ

1400/140100

1400/03/30

6ـ تعسیل ٍ هاتِالتفاٍت تْای ليط عوليات آسفالتی زض پيواىّای هٌعمسُ تا فْطست تْای ٍاحس پایِ ضاُ ،ضاُآّي ٍ تاًس
فطٍزگاُ یا ضاّساضی (هشوَل تعسیل) ،تِ شطح جسٍل شواضُ  2تعييي هیشَز.
جدٍل شوارُ  1ـ بْاي قير
دی 99
آرر 99
آباى 99

بْوي 99

اسفٌذ 99

قیر خالص

43٫176

51٫157

58٫750

61٫665

64٫657

69٫275

قیر هحلَل

51٫420

61٫807

69٫314

79٫542

79٫820

84٫059

قیر اهَلسیَى زٍد شكي

41٫144

48٫133

52٫611

53٫500

55٫375

59٫924

قیر اهَلسیَى دیر شكي

54٫549

61٫538

62٫920

66٫600

68٫475

70٫465

قیر هیكرٍسرفیسیٌگ

90٫240

100٫099

100٫397

104٫670

101٫731

105٫176

قیر اسالریسیل

55٫990

62٫995

67٫219

68٫542

68٫269

71٫334

ًَع

هْر 99

ٍاحد  :كيلَگرم ريال

جدٍل شوارُ  – 2دٍرُ ّاي اعوال هابِالتفاٍت قير
شاخص فصل براي

هابِ التفاٍت

هحاسبِ تعديل

قير

قبل از 1393/07/01

ّر دٍرُ

فصل پاًسدّن ()1

اعوال هیشَد

از  1393/07/01بِ بعذ

از  1393/07/01تا
1396/12/29

فصل پاًسدّن ()2

اعوال ًویشَد

از  1393/07/01بِ بعذ

از  1397/01/01بِ بعذ

فصل پاًسدّن ()2

اعوال هیشَد

4

راّذاری

ّر زهاى

تا 1396/12/29

فصل پاًسدّن

اعوال ًویشَد

5

راّذاری

ّر زهاى

از 1397/01/01بِ بعذ

فصل پاًسدّن

اعوال هیشَد

رديف
1
2
3

رشتِ
راُ ،راُ آّي ٍ باًذ
فرٍدگاُ
راُ ،راُ آّي ٍ باًذ
فرٍدگاُ
راُ ،راُ آّي ٍ باًذ
فرٍدگاُ

آخريي رٍز هْلت تسلين

دٍرُ اًجام كار

پيشٌْاد قيوت

6ـ1ـ زض هحاسثِ هاتـِالتفـاٍت تْـای ليـط ،همـساض ( )Bزضفطهـَل تٌـس یـخ ترشـٌاهِ شـواضُ  100/7135هـَضخ
 1388/01/31تِ شطح ظیط است:
ضزیف  1جسٍل شواضُ  )B( : 2هعازل تْای ليط زض هاُ سَم زٍضُ هثٌای پيواى است.
ضزیفْای  5 ٍ 3جسٍل شواضُ :2
 ( )Bتطای پيواىّای تا تاضید آذـطیي هْلـت تسـلين پيشـٌْاز ليوـت لثـل اظ  ،1396/12/29هعـازل تْـای ليـطزض اسفٌس هاُ  1396است.
 ( )Bتطای پيواىّ ای تا تـاضید آذـطیي هْلـت تسـلين پيشـٌْاز ليوـت تعـس اظ  ،1397/01/01هعـازل تْـای ليـطزض هاُ سَم زٍضُ هثٌای پيواى است.

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

صفحٍ  12اس 34

شاذص ّای لطعی تعسیل آحازتْاً ،يوِ زٍم سال 1399

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

هْرخ

1400/140100

1400/03/30

6ـ 2ـ زض هحاسـثِ تفـاٍت تْـای ليطّـایی كـِ زض جـسٍل شـواضُ ً 1ـام آى شكـط ًشـسُ اسـت ،تـطای هحاسـثِ
هاتِالتفاٍت ،تفاٍت تْای ليط ذالص اعوال هیشَز.
6ـ3ـ تا ظهاى اتالغ شاذص ّای تعسیل ٍ ًطخ ليـط ،تـطای هحاسـثِ علـی الحسـاب تفـاٍت تْـای ليـط 95 ،زضصـس
هتَسط تْای ليط زض تَضس فـطاٍضزُ ّـای ًفتـی یـا ًـطخ فـاكتَض ذطیـس ليـط اظ تـَضس (ّـط كـسام كوتـط تاشـس)
اعوال هیشَز.
6ـ4ـ تفاٍت تْای ليط آسفالت ّـای حفـاظتی هيكطٍسطفيسـيٌ

ٍ اسـالضی سـيل كـِ زٍضُ هثٌـای پيوـاى آًْـا

تعــس اظ  1398/1/1تاشــس تــطای كاضكطزّــای تعــس اظ  ،1399/1/1تطاســاس ًــطخّــای اعالهــی جــسٍل شــواضُ 1
هحاسثِ هی شَزً .ـطخ ليطّـای اهَلسـيًَی آسـفالت هيكطٍسطفيسـيٌ

ٍ اسـالضی سـيل تـطای هـاُّـای سـال

 98تِ تطتية تطاتط  51300ضیال ٍ  34900ضیال تِ اظاء ّط یخ كيلَگطم ليط اهَلسيًَی هٌظَض شَز.
 -7زض پيواىّای هٌعمس شسُ تطاساس فْطست تْای ٍاحس پایِ ضشتِ ضاُ ،ضاُ آّي ٍ تاًس فطٍزگاُ یا ضاّساضی كِ
هشوَل ترشٌاهِ شواضُ  97/376049هَضخ  1397/07/18تا عٌَاى "زستَضالعول ًحَُ جثطاى آثاض ًاشی اظ افعایش
ليوت اضظ زض پيواًْای ضیالی فالس تعسیل" ٍ ٍیطایشّای آتی ّستٌس ،تطای هحاسثِ هثلػ جثطاى آثاض ًاشی اظ
افعایش ليوت اضظ كاضّای آسفالتی اجطا شسُ تعس اظ تاضید  ،1397/01/01عالٍُ تط هثلػ هحاسثِ شسُ شاذص فصل
آسفالت ،تفاٍت تْای ليط ًيع طثك ترشٌاهِ شواضُ  100/7135هَضخ  1388/01/31هحاسثِ ٍ پطزاذت هیشَز .زض
ایيصَضت تْای ليط زض تاضید ٍضٍز تِ كاضگاُ ) (Aطثك جسٍل شواضُ  ٍ 2تْای ليط هثٌا )ً (Bيع تطاتط تْای اعالم
شسُ تطای ليط زض اسفٌس هاُ سال  1396طثك جسٍل شواضُ  ٍ 2اعوال ضطیة تَضم فطضی هٌسضج زض ترشٌاهِ اضظ
) ،(tهٌظَض هیشَز.
تِ عٌَاى هثال زض هحاسثِ تفاٍت تْای ليط  PG14-11كِ زض هطزاز هاُ سال ٍ 1397اضز كاضگاُ شسُ تاشس ،همساض A
تطاتط  18270ضیال ٍ همساض  Bتطاتط  9881ضیال ذَاّس تَز.
8ـ زض پيواىّای هشوَل تعسیل هٌعمس شسُ لثل اظ تاضید  1399/01/01كِ تسَیِ حساب ًشسُ تاشٌس ،تطای هحاسثِ
تعسیل تاظیافت سطز آسفالت تا هازُ تثثيت كٌٌسُ سيواى یا آّخ ( تِ شطح جسٍل شواضُ  ،)3شاذص زٍضُ هثٌای
پيواى ٍ ًيع شاذص زٍضُ اًجام كاض ،شاذص فصل  ( 14فصل ظیطاساس ٍ اساس) هٌظَض هیشَز.
جدٍل شوارُ  3ـ رديفّاي هربَط بِ بازيافت سرد آسفالت
عٌَاى فْرست هٌضن بِ پيواى
راٌ ،راٌ آَه ي باود فزيدگاٌ

شوارُ رديفّاي هرتبظ با بازيافت سرد
 151202 ،151201 ، 151007 ، 151005 ،151004 ،151002 ،151001ي 151203

راَداری

151807 ،151805 151804 ،151802 ،151801

تجمیع شدٌ راٌ ،باود فزيدگاٌ ي سیزساسی راٌ آَه

ردیف شمارٌ ( 407یا ردیف دیگزی كٍ بٍ صًرت ستارٌدار تىظیم شدٌ باشد)

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاذصّای لطعی تعسیل آحاز تْا ،زٍضُّای سِ هاِّ سَم ٍ چْاضم سال 1399

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

هْرخ

1400/140100

1400/03/30

صفحٍ  13اس 34

كارفرها :

هَضَع پيواى :

تاريخ شرٍع پيواى :

هشاٍر :

شوارُ ٍ تاريخ پيواى :

هدت پيواى :

پيواًكار :

هبلغ پيواى :

هدت توديد شدُ :

فرم كسر بْاي قير تحَيل شدُ بِ پيواًكار تَسظ كارفرها تطاساس لَاًيي تَزجِ سٌَاتی تطای ليطّای تحَیلی كِ تعس اظ تاضید ٍ 1397/1/1ارد كارگاُ هیشَد.
هقدار قير

هقدار قير

بْاي قير

تاريخ ٍرٍد

بْاي قير عبق جدٍل

هبلغ قير تحَيل

شوارُ ًاهِ هعرفی

تاريخ هعرفی

ًام ٍاحد

رديف

پيواًكار بِ شركت تَليد

ًاهِ

تَليدكٌٌدُ قير

ًَع قير

هَرد ًياز

تحَيل شدُ بِ

عبق فاكتَر

قير بِ كارگاُ

شوارُ  1در زهاى

شدُ بِ پيواًكار

كٌٌدُ قير تَسظ دستگاُ

پرٍشُ

پيواًكار

(ريال)

ٍرٍد قير بِ كارگاُ

اجرايی

(كيلَگرم)

(كيلَگرم)
)(b

(ريال)
)(a)× (b

(ريال)
)(a

جوع
اضافِ هیشَد هاليات ارزش افسٍدُ بِ هبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ريال
اضافِ هیشَد ّسيٌِ كارگساري بَرس ٍ يا ساير ّسيٌِّا (در صَرت ٍجَد) بِ هبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ريال
كسر هیشَد هبلغ پرداخت شدُ تَسظ پيواًكار (در صَرت پرداخت) بِ هبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ريال
هبلغ بدّی پيواًكار

تَجِ  :هبلغ بذّی پیواًكار ،براساس آئیيًاهِ اجرایی هادُ  81قاًَى تٌظین بخشی از هقررات هالی دٍلت ،از هطالبات پیواًكار کسر هیشَد.
ًوايٌدُ پيواًكار :

ًوايٌدُ هشاٍر:

ًوايٌدُ كارفرها :

ًام ٍ ًام خاًَادگی :

ًام ٍ ًام خاًَادگی :

ًام ٍ ًام خاًَادگی :

هْر ٍ اهضا :

هْر ٍ اهضا :

هْر ٍ اهضا :

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  14اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ راٍ ،راٍآُي ّ باًذ فرّدگاٍ
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

عولیات تخزیة

۲۶۷۷٫۲

۷۶۰۲٫۷ ۷۲۲۷٫۸

دّم

عولیات خاکی تا دطـت

۲۲۸۲٫۰

۷۲۶۷٫۲ ۷۷۷۶٫۷

طْم

عولیات خاکی تا هاػیي

۲۰۲۲٫۳

۳۲۲۲٫۲ ۳۷۲۳٫۶

چِارم

حفاری تًْل

۲۲۷۳٫۷

۷۶۲۰٫۲ ۷۷۷۲٫۸

پٌجن

عولیات حفاری ،ػوع کْتی ّ طپزکْتی

۲۷۸۸٫۷

۳۲۲۲٫۷ ۳۷۶۷٫۲

ػؼن

عولیات تٌایی تا طٌـگ

۲۳۰۰٫۳

۷۷۲۶٫۲ ۷۲۷۸٫۲

ُفتن

اًذّد ّ تٌذکؼی

۲۳۳۲٫۶

۷۸۲۷٫۸ ۲۷۲۳٫۷

ُؼتن

لالـة تٌذی ّچْب تظـت

۲۷۲۲٫۰

۷۷۰۸٫۷ ۷۷۸۲٫۷

ًِن

کارُای فْالدی تا هیلگزد

۲۲۸۳٫۷

۳۲۲۳٫۳ ۳۲۳۳٫۸

دُن

کارُای فْالدی طٌگیي

۷۸۸۶٫۷

۲۷۲۲٫۲ ۳۰۲۳٫۷

یاسدُن

کارُای فْالدی طثـک

۲۰۷۸٫۷

۳۷۲۶٫۲ ۳۰۲۲٫۶

دّاسدُن

تتي درجا

۲۳۳۲٫۷

۷۷۷۷٫۲ ۷۲۲۸٫۲

طیشدُن

تتي پیغ طاختَ

۲۲۸۲٫۲

۷۲۳۷٫۲ ۷۲۷۸٫۲

چِاردُن

سیزاطاص ،اطاص ّ تاالطت

۲۶۷۷٫۶

۳۷۸۲٫۰ ۳۸۳۰٫۰

آطفالت

۲۲۸٫۶

۶۷۰٫۸ ۶۲۷٫۲

ػاًشدُن

عایمکاری

۲۶۷۲٫۲

۳۲۲۲٫۲ ۷۷۸۶٫۲

ُفذُن

تاطیظات تًْلِا پلِاً ،ماط هَ گیز ّ طغْح پزّاسی

۲۶۲۲٫۲

۳۸۳۲٫۲ ۷۰۳۷٫۰

ُجذُن

طاختواًِا ،عالین ّ تجِیشات ایوٌی

۰۲۸٫۸

۲۲۲۶٫۷ ۲۷۳۲٫۷

ًْسدُن

کارُای هتفزلَ

۲۲۷۳٫۷

۷۸۳۲٫۰ ۲۰۲۳٫۷

تیظتن

حول ًّمل

۲۰۲۲٫۶

۳۲۲۰٫۲ ۳۲۳۷٫۷

تیظت ّ یکن

کارُای دطتوشدی

۲۲۷۳٫۲

۷۳۲۲٫۰ ۷۷۳۲٫۰

تیظت ّ دّم

ریل ّ طْسى

۲۶۷۶٫۷

۳۲۲۲٫۲ ۳۷۲۷٫۲

تیظت ّ طْم

اجزای رّطاسی راٍ آُي

۳۸۲۳٫۳

۶۳۲۸٫۸ ۲۲۳۷٫۶

پاًشدُن ()۲

تَجِ :در هحاسبِ تعذیل تراٍرس هًََبلَک  B70برای کارکردّای پس از  55% ،1399/7/1هبلغ کارکرد تراٍرس بر اساس شاخص فصل ًْن ٍ  45%هابقی براساس
شاخص فصل سیسدّن هحاسبِ هیشَد.

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  15اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ راٍ ،راٍآُي ّ باًذ فرّدگاٍ
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

تیظت ّ چِارم ژئْطٌتتیکُا
پاًشدُن ()۷

آطفالت

تیظت ّ دّم ( )۷ادّات رّطاسی راٍ آُي (تَ جش ریل ّ طْسى)
شاخص رشتو راه ،راهآىن ً بانذ فرًدگاه

سْم

۲۶۲۷٫۳

۷۶۲۲٫۷ ۷۲۲۲٫۷

۶۷۲٫۲

۲۶۰٫۸ ۲۲۷٫۷

۲۶۷۶٫۷

3658/9 3415/0

۹۲۹۶٫۲

۷۲۲۱٫۲ ۷۲۱۷٫۲

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

چِارم

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  16اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ راُذاری
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

تخزیة ّ تزچیذى

۲۲۲۶٫۳

۷۳۶۸٫۲ ۷۷۲۲٫۲

دّم

عولیات خاکی تا دطت

۲۲۷۳٫۳

۷۲۲۶٫۶ ۷۳۲۸٫۷

طْم

عولیات خاکی تا هاػیي

۲۰۶۷٫۳

۳۲۲۲٫۶ ۳۷۳۸٫۲

چِارم

سُکؼی ،جوع آّری ّ دفع آتِای طغحی

۲۲۰۲٫۲

۷۲۲۸٫۲ ۷۲۲۰٫۲

پٌجن

حفاری ،ػوعکْتی ّ طپزکْتی

۲۶۲۷٫۸

۳۸۶۶٫۷ ۷۷۷۰٫۷

ػؼن

عولیات احذاث ّ هزهت اتٌیَ طٌگی

۲۳۰۶٫۶

۷۳۸۲٫۲ ۷۲۲۷٫۷

ُفتن

اًذّد ّ تٌذکؼی

۲۳۲۷٫۷

۷۸۲۰٫۷ ۲۷۷۶٫۲

ُؼتن

لالة تٌذی

۲۷۳۰٫۲

۷۷۲۸٫۲ ۷۲۳۶٫۷

ًِن

کارُای فْالدی تا هیلگزد

۲۶۲۲٫۲

۳۲۳۷٫۶ ۳۳۷۲٫۰

دُن

کارُای فْالدی طٌگیي

۲۰۲۲٫۰

۳۷۷۸٫۲ ۳۶۲۲٫۲

یاسدُن

کارُای فْالدی طثک

۷۸۲۲٫۲

۲۷۷۰٫۳ ۲۲۸۲٫۸

دّاسدُن

احذاث ّ هزهت اتٌیَ تتٌی

۲۲۲۳٫۷

۷۲۲۲٫۰ ۷۳۲۷٫۷

طیشدُن

تِیَ ّ ًصة لغعات تتٌی پیغ طاختَ

۲۲۲۸٫۲

۷۲۲۰٫۲ ۷۳۲۲٫۰

چِاردُن

سیزاطاص ّ اطاص

۲۶۲۶٫۲

۳۲۰۶٫۳ ۳۸۷۷٫۸

پاًشدُن

طاخت ّ هزهت رّیَُای آطفالتی

۲۲۲۳٫۲

۷۲۸۲٫۲ ۷۸۲۲٫۲

ػاًشدُن

عایمکاری ،رًگ آهیشی ّ حفاظت اتٌیَ فٌی

۲۳۰۸٫۸

۷۲۳۲٫۷ ۷۷۲۰٫۷

ُفذُن

تاطیظات ّ تجِیشات

۲۲۷۳٫۶

۷۲۸۷٫۷ ۷۲۶۳٫۷

ُجذُن

عالین ّ تجِیشات ایوٌی

۲۷۲٫۲

۲۸۲۷٫۷ ۷۸۷٫۷

ًْسدُن

عولیات سهظتاًی

۲۰۷۰٫۳

۳۲۲۶٫۲ ۳۷۰۰٫۳

تیظتن

حول ّ ًمل

۲۲۷۶٫۲

۳۳۲۲٫۷ ۳۲۰۲٫۳

تیظت ّ یکن

عولیات اضغزاری راُذاری

۲۰۶۳٫۲

۳۳۶۲٫۲ ۳۲۰۲٫۳

تیظت ّ دّم

فضای طثش

۲۷۷۳٫۸

۷۸۷۲٫۲ ۷۸۸۲٫۰

تیظت ّ طْم

پاکظاسی

۲۲۷۷٫۸

۷۲۸۲٫۳ ۷۲۶۲٫۲

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  17اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ راُذاری
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

تیظت ّ چِارم عولیات تاسرطی ّ کٌتزل

۲۲۲۲٫۲

۷۲۷۶٫۳ ۷۳۲۸٫۰

تیظت ّ پٌجن

هتفزلَ

۲۳۳۸٫۶

۷۸۷۸٫۲ ۲۷۰۲٫۸

تیظت ّ ػؼن

کارُای تجویعی

۲۶۳۲٫۸

۷۶۲۷٫۲ ۷۲۲۷٫۲

تیظت ّ ُفتن

کارُای دطتوشدی

۲۲۷۳٫۲

۷۳۲۲٫۰ ۷۷۳۲٫۰

۹۶۱۷٫۸

۷۹۶۸٫۸ ۷۲۸۹٫۲

شاخص رشتو راىذاری

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  18اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ ًگِذاری ،تعویر رّسازی ّ ابٌیَ خطْط راٍآُي
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

ًگِذاری خظ ّ اتٌیَ

۲۲۳۸٫۷

۲۰۲۶٫۷ ۲۶۷۲٫۷

دّم

هاػیي آالت هکاًیشٍ خظ

۲۲۲۲٫۶

۷۲۳۲٫۳ ۲۳۳۲٫۲

طْم

کارُای هاػیٌی

۲۳۳۲٫۳

۷۲۲۲٫۲ ۷۷۲۰٫۷

چِارم

کارُای دطتوشدی

۲۸۷۶٫۷

۲۶۰۸٫۰ ۲۲۶۷٫۲

پٌجن

هصالح هْرد ًیاس ًگِذاری راٍآُي

۲۷۲۲٫۲

۲۰۰۲٫۷ ۳۲۲۲٫۲

شاخص رشتو نگيذاری ،تعمیر رًسازی ً ابنیو خطٌط راهآىن

۹۷۷۹٫۹

۷۷۲۹٫۹ ۹۱۳۱٫۱

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  19اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ خطْط اًتقال آب
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

عولیات لْلَگذاری تا لْلَُای آستظت طیواى

۶۷۲٫۸

۲۸۷٫۸

۲۸۳٫۸

دّم

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَ ُای چذًی ًؼکي (داکتیل)

۲۶۰۲٫۷

۷۰۰۲٫۷ ۷۲۳۲٫۳

طْم

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَ ُای فْالدی اتصال هکاًیکی

۲۲۲۰٫۷

۳۸۸۲٫۲ ۷۰۲۷٫۶

چِارم

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَ ُای فْالدی اتصال جْػی

۲۲۳۲٫۷

۳۸۳۶٫۸ ۷۰۲۲٫۰

پٌجن

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَ ُای تتٌی هظلح

۲۲۷۶٫۷

۳۸۷۲٫۲ ۷۰۶۲٫۷

ػؼن

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَ ُای فایثزگالص ()P.R.G

۲۶۲۳٫۲

۷۰۰۰٫۸ ۷۲۲۸٫۰

ُؼتن

ًصـة ػیزُا

۲۶۰۸٫۸

۷۰۲۳٫۲ ۷۶۷۶٫۸

ًِن

احذاث حْضچَ ُای ػیزآالت

۲۷۲۲٫۶

۷۷۳۰٫۲ ۷۸۰۲٫۰

دُن

حفاظـت لْلَ ُا

۲۲۳۲٫۲

۷۲۲۲٫۲ ۷۲۲۲٫۲

یاسدُن

عولیات خاکی ّ هزهـت ًْارحفاری

۲۲۲۰٫۷

۷۶۷۷٫۲ ۷۲۷۶٫۲

دّاسدُن

کارُای فْالدی

۲۶۲۲٫۲

۳۲۰۲٫۲ ۳۷۰۶٫۷

طیشدُن

کارُای تتٌی ّ لالة تٌذی

۲۳۷۷٫۸

۷۷۶۲٫۲ ۷۲۰۰٫۲

چِاردُن

حول ًّمل

۲۰۲۲٫۶

۳۲۳۷٫۷ ۳۳۲۷٫۶

پاًشدُن

تِیَ لْلَُای چذًی ًؼکي (داکتیل)

۲۲۳۲٫۷

۳۲۸۷٫۶ ۷۷۸۲٫۷

ػاًشدُن

تِیَ لْلَُای فْالدی

۲۲۸۷٫۷

۷۷۲۶٫۲ ۷۶۲۸٫۲

ُفذُن

تِیَ لْلَ ُای تتٌی هظلح پیغتٌیذٍ

۲۶۲۶٫۷

۷۲۳۲٫۸ ۷۲۳۲٫۸

ُجذُن

تِیَ لْلَُای فایثزگالص ()P.R.G

۲۶۸۲٫۶

۷۷۳۰٫۳ ۷۷۳۰٫۳

۹۲۱۲٫۱

۷۹۳۶٫۶ ۷۶۹۹٫۲

شاخص رشتو خطٌط انتقال آب

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  20اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ شبکَ تْزیع آب
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

عولیات لْلَگذاری تا لْلَُای آستظـت طیواى

۶۷۸٫۸

۶۷۶٫۸ ۶۷۲٫۸

دّم

عولیات لْلَگذاری تا لْلَُای چذًی ًؼکي (داکتیل)

۲۶۲۸٫۰

۷۲۲۸٫۳ ۷۶۷۷٫۷

طْم

عولیات لْلَگذاری تا لْلَُای فایثز گالص ()P. R. G

۲۶۶۳٫۲

۷۰۸۸٫۷ ۷۶۲۲٫۲

چِارم

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَُای پلیاتیلي

۲۶۶۳٫۷

۷۰۸۸٫۷ ۷۶۲۲٫۲

پٌجن

ًصـة ػیزُا

۲۶۲۷٫۲

۷۰۲۶٫۲ ۷۶۶۷٫۳

ػؼن

احذاث حْضچَ ُای ػیز

۲۳۸۷٫۶

۷۳۲۳٫۳ ۷۷۸۸٫۲

ُفتن

ًصـة اًؼعاب ُا

۲۲۰۰٫۲

۷۲۰۲٫۸ ۷۲۲۶٫۲

ُؼتن

عولیات خاکی ّهزهـت ًْارحفاری

۲۶۸۲٫۰

۷۶۰۶٫۷ ۷۲۲۲٫۲

ًِن

کارُای فْالدی

۲۲۷۳٫۳

۳۲۶۲٫۲ ۳۲۲۲٫۲

دُن

کارُای تتٌی ّلالـة تٌذی

۲۳۸۸٫۰

۷۳۲۳٫۲ ۷۷۲۲٫۳

یاسدُن

حول ًّمل

۲۰۲۲٫۶

۳۲۳۷٫۷ ۳۳۲۷٫۶

دّاسدُن

تِیَ لْلَُای چذًی ًؼکي (داکتیل)

۲۲۲۲٫۲

۳۸۷۷٫۲ ۷۰۷۲٫۸

طیشدُن

تِیَ لْلَ ُای فایثزگالص ()P.R.G

۲۶۲۸٫۷

۳۸۲۷٫۰ ۳۸۲۷٫۰

چِاردُن

تِیَ لْلَُای پلی اتیلي ّ پی ّی طی طخت ()C.G.P.U

۲۳۲۷٫۷

۷۷۰۶٫۸ ۷۰۲۲٫۲

شاخص رشتو شبکو تٌزیع آب

۹۲۱۱٫۸

۷۲۶۲٫۲ ۷۶۷۲٫۲

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  21اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ چاٍ
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

تجِیشکارگاٍ

۲۲۰۲٫۷

۷۶۶۲٫۲ ۷۲۲۷٫۲

دّم

حفاری تَ رّع دطتی

۲۲۶۰٫۶

۷۳۲۲٫۲ ۷۲۷۶٫۷

طْم

حفاری تَ رّع ضزتَ ای

۲۲۷۷٫۰

۳۸۸۲٫۰ ۷۰۲۲٫۰

چِارم

حفاری تَ رّع دّراًی

۲۰۶۲٫۸

۳۳۰۲٫۷ ۳۷۸۲٫۶

پٌجن

تِیَ ًّصـة لْلَ

۲۲۰۲٫۷

۳۲۸۲٫۷ ۳۷۲۳٫۲

ػؼن

آسهایغ ّ عولیات صحزایی

۲۲۲۷٫۲

۷۲۲۷٫۳ ۷۲۳۰٫۳

ُفتن

کارُای هتفزلَ

۲۳۲۲٫۲

۷۷۸۲٫۳ ۷۲۷۶٫۷

ُؼتن

کارُای دطتوشدی

۲۲۶۶٫۷

۷۶۶۲٫۳ ۷۲۷۰٫۳

چاُِای هخشًی

۲۶۶۲٫۷

۳۲۲۲٫۸ ۷۷۳۲٫۷

۹۲۸۸٫۹

۳۸۶۶٫۹ ۷۹۱۹٫۳

ًِن

شاخص رشتو چاه

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  22اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ آبیاری ّ زُکشی
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

عولیات تخزیة

۲۶۳۷٫۳

۷۶۰۲٫۰ ۷۲۲۲٫۶

دّم

عولیات خاکی تا دطـت

۲۲۰۲٫۲

۷۲۳۲٫۷ ۷۲۲۲٫۰

طْم

عولیات خاکی تا هاػیي

۲۰۲۷٫۷

۳۳۲۲٫۶ ۳۲۷۲٫۲

چِارم

عولیات تٌایی تا طٌـگ

۲۶۲۲٫۸

۷۲۳۶٫۲ ۷۲۷۲٫۷

پٌجن

اًذّد ّ تٌذکؼی

۲۳۲۸٫۲

۷۸۷۷٫۳ ۷۸۲۷٫۳

ػؼن

لالـةتٌذی

۲۷۲۳٫۲

۷۷۲۰٫۷ ۷۲۲۲٫۳

ُفتن

کارُای فْالدی تا هیلگزد

۲۲۷۷٫۰

۳۲۷۰٫۶ ۳۲۶۷٫۷

ُؼتن

کارُای فْالدی

۲۲۶۸٫۲

۳۲۶۲٫۸ ۳۲۷۶٫۷

ًِن

تتي درجا

۲۲۳۲٫۲

۷۲۲۶٫۲ ۷۳۲۰٫۲

دُن

تتي پیغ طاختَ

۲۲۳۰٫۲

۷۳۰۲٫۶ ۷۷۰۷٫۲

یاسدُن

کاًالِای ًین لْلَ ًین تیضی تتٌی پیغ طاختَ

۲۲۶۰٫۲

۷۲۲۷٫۶ ۷۲۰۲٫۷

دّاسدُن

سُکؼِا ّ جوع کٌٌذٍ ُای سیزسهیٌی

۲۰۰۲٫۲

۳۲۲۶٫۲ ۳۷۳۳٫۲

طیشدُن

عایمکاری

۲۲۲۶٫۲

۳۲۳۲٫۲ ۷۷۲۸٫۶

چِاردُن

کارُای هتفزلَ

۲۲۷۳٫۷

۲۷۲۷٫۷ ۲۰۲۲٫۲

پاًشدُن

حول ّ ًمل

۲۲۷۳٫۰

۳۳۲۶٫۲ ۳۷۷۰٫۰

ػاًشدُن

کارُای دطتوشدی

۲۲۲۸٫۲

۷۲۳۶٫۲ ۷۳۷۸٫۲

ُفذُن

ژئْطٌتتیکُا

۲۰۷۲٫۰

۳۸۷۶٫۷ ۷۷۳۷٫۳

۹۲۹۹٫۶

۳۹۲۲٫۹ ۷۱۲۱٫۲

شاخص رشتو آبیاری ً زىکشی

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  23اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ سذسازی
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

عولیات خاکی ّ تخزیة

۲۰۷۲٫۲

۳۷۷۶٫۲ ۳۸۷۲٫۲

دّم

عولیات حفاری در فضای تظتَ

۲۲۷۸٫۸

۷۶۲۷٫۲ ۷۷۷۷٫۲

طْم

عولیات پایذار طاسی ّ ًگِذاری طغْح

۲۲۳۷٫۸

۷۶۶۲٫۰ ۷۲۳۲٫۲

چِارم

چالشًی ،تشریك ّ دیْار آب تٌذ

۲۶۲۰٫۸

۷۷۲۸٫۷ ۷۲۰۲٫۳

پٌجن

کارُای فْالدی

۲۰۷۲٫۷

۲۲۲۲٫۰ ۳۰۰۰٫۲

ػؼن

لالة تٌذی

۲۲۲۶٫۲

۷۸۳۲٫۲ ۲۷۲۰٫۲

ُفتن

کارُای تتٌی

۲۲۷۶٫۲

۷۲۸۲٫۲ ۷۷۷۲٫۲

ُؼتن

عولیات تٌایی تا طٌگ

۲۲۲۶٫۸

۷۲۲۶٫۲ ۷۷۶۷٫۲

ًِن

کارُای هتفزلَ

۲۶۳۷٫۲

۳۷۲۸٫۰ ۳۸۲۸٫۷

دُن

حول

۲۷۲۷٫۲

۳۶۲۰٫۳ ۳۲۲۲٫۷

۹۶۸۹٫۲

۷۹۲۲٫۹ ۷۲۹۶٫۸

شاخص رشتو سذسازی

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  24اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ آبیاری تحت فشار
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَُای آستظت طیواى

۶۷۲٫۸

۶۷۲٫۸ ۶۷۶٫۸

دّم

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَُای پلی اتیلي

۲۶۲۲٫۳

۷۲۲۷٫۷ ۷۶۷۲٫۲

طْم

عولیات لْلَگذاری تا لْلَُای پیّ .ی .طی

۲۶۲۷٫۸

۷۲۰۸٫۷ ۷۶۳۳٫۷

چِارم

ًصة ػیزُا

۲۶۲۳٫۶

۷۰۲۲٫۷ ۷۶۶۲٫۰

پٌجن

عولیات خاکی هزتْط تَ لْلَگذاری

۲۶۸۸٫۶

۷۶۰۶٫۷ ۷۲۲۲٫۲

ػؼن

اجزای تاطیظات تزلی

۲۲۰۶٫۰

۷۳۷۶٫۳ ۷۷۲۲٫۰

ُفتن

اجزای تاطیظات هکاًیکی

۲۲۷۲٫۲

۷۲۲۳٫۰ ۷۳۲۷٫۲

ُؼتن

ًصة تجِیشات طیظتن تاراًی کالطیک

۲۳۲۲٫۲

۷۷۳۲٫۸ ۷۲۲۲٫۷

ًِن

ًصة لْلَُای آتذٍ

۲۲۲۷٫۶

۷۷۶۶٫۶ ۷۲۶۷٫۷

دُن

ًصة دطتگاُِای آتیاری

۲۲۲۷٫۸

۷۲۰۲٫۲ ۷۲۲۷٫۸

یاسدُن

عولیات تخزیة

۲۶۷۷٫۶

۷۶۰۲٫۷ ۷۲۲۷٫۸

دّاسدُن

عولیات خاکی تا دطت

۲۲۸۶٫۸

۷۲۶۷٫۲ ۷۷۷۶٫۷

طیشدُن

عولیات خاکی تا هاػیي

۲۰۲۲٫۷

۳۲۲۲٫۲ ۳۷۲۳٫۶

۹۶۲۲٫۳

۷۲۲۲٫۷ ۷۶۸۱٫۱

شاخص رشتو آبیاری تحت فشار

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  25اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ شبکَ جوعآّری ّ اًتقال فاضالب
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَ ُای آستظـت طیواى فاضالتی

۲۸۸٫۸

۲۸۶٫۸ ۲۸۲٫۸

دّم

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَ ُای تتٌی فاضالتی

۲۲۲۲٫۲

۳۸۲۸٫۶ ۷۰۶۸٫۳

طْم

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَ ُای پی ّی طی فاضالتی

۲۶۲۰٫۲

۷۷۲۳٫۳ ۷۰۸۲٫۲

چِارم

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَ ُای پلی اتیلي فاضالتی

۲۲۶۶٫۲

۳۸۰۶٫۲ ۷۷۷۲٫۲

پٌجن

عولیات لْلَ گذاری در ًمـة

۲۶۳۲٫۲

۷۰۲۷٫۷ ۷۲۷۸٫۲

ػؼن

عولیات لْلَ گذاری تا لْلَُای فایثزگالص ()P.R.G

۲۶۲۳٫۲

۷۰۰۰٫۸ ۷۲۲۸٫۰

ُفتن

احذاث آدم رُّا

۲۲۰۷٫۲

۷۲۷۲٫۲ ۷۲۷۳٫۶

ُؼتن

عولیات خاکی ّ هزهـت ًْارحفاری

۲۶۶۷٫۷

۷۰۰۸٫۲ ۷۲۲۲٫۷

ًِن

کارُای فْالدی

۲۲۳۰٫۳

۳۶۷۲٫۲ ۳۲۷۲٫۷

دُن

کارُای طپزکْتی تا طپز فْالدی

۲۰۸۰٫۲

۳۷۲۷٫۷ ۳۲۲۷٫۷

یاسدُن

کارُای تتٌی ّ لالةتٌذی

۲۳۶۲٫۸

۷۳۳۳٫۲ ۷۷۲۷٫۶

دّاسدُن

حول ّ ًمل

۲۰۲۲٫۸

۳۲۳۰٫۸ ۳۳۲۰٫۲

طیشدُن

لْلَ راًی

۲۷۸۰٫۷

۳۲۲۷٫۷ ۳۷۷۷٫۲

چِاردُن

تِیَ لْلَُای تتٌی فاضالتی

۲۷۲۰٫۷

۲۰۲۷٫۰ ۲۰۲۷٫۰

پاًشدُن

تِیَ لْلَُای پلی اتیلي فاضالتی

۲۰۷۳٫۸

۳۲۲۰٫۷ ۳۲۷۶٫۲

ػاًشدُن

تِیَ لْلَُای آستظت طیواى فاضالتی ،اتصالیُا ّ هتعلمات

۳۲۷٫۸

۳۶۶٫۸ ۳۶۲٫۸

ُفذُن

تِیَ لْلَُای پی ّی طی فاضالتی ،اتصالیُا ّ هتعلمات

۲۶۲۲٫۲

۳۲۰۶٫۷ ۳۲۷۷٫۸

ُجذُن

تِیَ لْلَُای فایثزگالص ( )P.R.Gفاضالتی ،اتصالیُا ّ هتعلمات

۲۰۲۷٫۶

۳۷۲۷٫۷ ۳۷۲۷٫۷

۹۲۸۱٫۷

۳۸۲۲٫۳ ۷۱۷۹٫۷

شاخص رشتو شبکو جمعآًری ً انتقال فاضالب

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  26اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ اًتقال ّ تْزیع آب رّستایی
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

لْلَُای آستظت طیواى

دّم

لْلَُای چذًی ًؼکي (داکتیل)

۷۷۷۲٫۷

طْم

لْلَُای پلی اتیلي

۲۲۲۶٫۰

۷۳۳۲٫۲ ۷۷۲۷٫۲

چِارم

ػیزُا

۲۰۲۷٫۲

۲۳۲۸٫۲ ۲۳۷۰٫۲

پٌجن

احذاث حْضچَُای ػیز

۲۳۲۲٫۰

۷۳۲۷٫۲ ۷۷۸۲٫۲

ػؼن

اًؼعاب

۷۲۸۶٫۷

۲۷۲۷٫۸ ۲۲۷۶٫۷

ُفتن

کارُای تاطیظات تزلی

۷۷۷۸٫۲

۲۰۲۷٫۲ ۲۲۸۰٫۲

ُؼتن

لْلَُای فْالدی گالْاًیشٍ طٌگیي

۷۳۶۸٫۲

۲۸۳۸٫۲ ۲۶۰۲٫۸

ًِن

الکتزّپوپ

۰۶۷٫۰

۲۲۳۸٫۲ ۲۲۷۰٫۲

دُن

کلزیٌاتْر

۲۶۷۲٫۸

۳۲۰۶٫۲ ۷۷۲۲٫۷

یاسدُن

عولیات خاکی ّ هزهت ًْار حفاری

۲۶۳۲٫۸

۷۲۳۲٫۶ ۷۲۷۲٫۰

دّاسدُن

کارُای فْالدی

۲۶۷۶٫۲

۳۶۶۶٫۲ ۳۲۲۲٫۳

طیشدُن

کارُای تتٌی ّ لالةتٌذی

۲۳۲۲٫۰

۷۷۰۲٫۶ ۷۷۸۲٫۲

چِاردُن

حول ّ ًمل

۲۰۲۲٫۶

۳۲۳۷٫۷ ۳۳۲۷٫۶

پاًشدُن

لْلَُای فایثزگالص ( )P.R.Gهخصْؽ آتزطاًی

۷۷۷۷٫۷

۲۲۶۳٫۲ ۲۲۲۶٫۲

ػاًشدُن

لْلَُای فْالدی اتصال هکاًیکی

۲۲۷۲٫۷

۳۷۲۲٫۰ ۷۷۶۷٫۲

ُفذُن

لْلَُای پیّیطی طخت ()C.G.P.U

۲۶۲۷٫۷

۳۳۶۳٫۲ ۳۸۳۰٫۲

ُجذُن

کارُای دطتوشدی

۲۲۷۳٫۲

۷۳۲۲٫۰ ۷۷۳۲٫۰

۹۲۸۹٫۳

۷۶۲۲٫۲ ۷۲۶۲٫۳

شاخص رشتو انتقال ً تٌزیع آب رًستایی

۲۲۲٫۸

۲۲۲٫۸ ۲۲۶٫۸
۲۸۲۳٫۲ ۳۲۷۲٫۷

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  27اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ ساخت ّ ترهین قٌات
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

عولیات تخزیة ّ عولیات خاکی تا دطت

۲۲۰۲٫۲

۷۲۲۷٫۲ ۷۳۶۰٫۲

دّم

حفاری ّ الیزّتی لٌات تَ رّع دطتی

۲۲۲۰٫۸

۷۲۶۶٫۷ ۷۸۶۲٫۲

طْم

عولیات خاکی تا هاػیي

۷۸۲۲٫۲

۳۶۲۲٫۸ ۳۲۲۲٫۲

چِارم

عولیات تٌایی تا طٌگ ،اًذّد ّ تٌذکؼی ّ عایكکاری

۲۷۰۳٫۷

۷۸۶۷٫۳ ۲۷۲۸٫۶

پٌجن

عولیات لالةتٌذی

۲۳۷۲٫۶

۷۳۶۲٫۲ ۷۷۰۲٫۷

ػؼن

کارُای تتٌی

۲۶۶۲٫۰

۳۸۲۲٫۲ ۷۷۶۸٫۲

ُفتن

کارُای فلشی

۷۲۳۰٫۰

۲۲۰۶٫۶ ۲۰۷۳٫۲

ُؼتن

لْلَگذاری تا لْلَ پلی اتیلي

۲۶۲۳٫۲

۷۰۷۲٫۷ ۷۶۲۰٫۰

ًِن

لْلَگذاری تا لْلَ آستظت طیواى

۶۷۸٫۸

۶۷۶٫۸ ۶۷۲٫۸

دُن

ًصة ػیز ّ پوپ

۲۶۳۲٫۲

۷۲۷۶٫۲ ۷۲۰۲٫۰

یاسدُن

حول ّ ًمل

۲۰۶۶٫۳

۳۲۲۲٫۷ ۳۳۲۷٫۳

دّاسدُن

کارُای دطتوشدی

۲۲۷۳٫۲

۷۳۲۲٫۰ ۷۷۳۲٫۰

۹۲۲۲٫۱

۷۶۸۷٫۲ ۷۲۸۷٫۱

شاخص رشتو ساخت ً ترمیم قنات

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  28اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ آبخیسداری ّ هٌابع طبیعی
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

آهادٍ طاسی تظتز کار

۲۳۲۰٫۷

۷۲۲۲٫۷ ۷۸۲۸٫۰

دّم

آهادٍ طاسی تظتز تْلیذ

۲۲۷۲٫۸

۷۲۸۲٫۰ ۷۳۷۷٫۲

طْم

کاػت

۲۲۷۸٫۲

۷۶۸۲٫۰ ۷۲۲۷٫۲

چِارم

ًگِذاری ّ حفاظت

۲۲۶۲٫۰

۷۶۰۰٫۶ ۷۲۲۷٫۲

پٌجن

عولیات خاکی تا دطت

۲۲۷۰٫۰

۷۲۲۲٫۲ ۷۲۲۲٫۳

ػؼن

عولیات خاکی تا هاػیي

۲۰۷۲٫۲

۳۳۲۳٫۲ ۳۲۳۲٫۲

ُفتن

عولیات تٌایی تا طٌگ

۲۲۳۲٫۷

۷۳۰۷٫۸ ۷۷۷۷٫۳

ُؼتن

اًذّد ّ تٌذکؼی

۲۲۸۲٫۲

۷۲۲۷٫۳ ۷۸۲۸٫۲

ًِن

لالة تٌذی ،چْب تظت ّ کارُای چْتی

۲۲۰۷٫۸

۷۷۲۲٫۲ ۷۸۳۳٫۲

دُن

کارُای فلشی

۲۰۲۲٫۰

۲۸۰۲٫۲ ۳۰۲۷٫۲

یاسدُن

تتي ّ کارُای تتٌی

۲۳۲۲٫۲

۷۳۷۲٫۲ ۷۷۳۲٫۳

دّاسدُن

عولیات حفاری چاٍ ّ گواًَ سًی

۲۲۳۲٫۰

۷۲۲۲٫۰ ۷۷۷۲٫۰

طیشدُن

عایك کاری ّ کارُای هتفزلَ

۲۷۷۷٫۷

۲۷۲۲٫۲ ۳۲۲۲٫۲

چِاردُن

حول هصالح عوْهی

۲۰۰۲٫۶

۳۲۲۶٫۰ ۳۳۰۶٫۷

پاًشدُن

حول ًِادٍُای کؼاّرسی ّ هٌاتع عثیعی ّ حول دطتی هصالح

۲۲۰۸٫۲

۷۲۲۷٫۲ ۷۲۷۲٫۷

ػاًشدُن

تِزٍتزداری

۲۸۳۲٫۷

۲۲۲۷٫۸ ۲۶۶۲٫۲

ًْسدُن

ًِادٍُای کؼاّرسی ّ هٌاتع عثیعی

۲۸۳۶٫۰

۲۲۲۲٫۳ ۲۲۲۲٫۳

تیظتن

کارُای دطتوشدی

۲۲۷۳٫۲

۷۳۲۲٫۰ ۷۷۳۲٫۰

۹۲۱۹٫۱

۷۲۶۹٫۹ ۷۳۷۱٫۲

شاخص رشتو آبخیسداری ً منابع طبیعی

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  29اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ خطْط زهیٌی اًتقال ّ فْق تْزیع ًیرّی برق
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

عزاحی ،هظیزیاتی ّ ًمؼَ تزداری

۲۲۸۸٫۸

۲۷۷۲٫۸ ۲۷۷۲٫۸

دّم

کاتل ُای فْق تْسیع هظی

۲۲۸۸٫۸

۳۲۲۲٫۰ ۳۲۲۸٫۳

طْم

کاتل ُای اًتمال هظی

۲۲۸۸٫۸

۳۶۰۲٫۷ ۳۳۲۲٫۸

چِارم

کاتل ُای فْق تْسیع آلْهیٌیْهی

۲۲۸۸٫۸

۳۲۶۸٫۲ ۳۸۲۲٫۷

پٌجن

کاتل ُای اًتمال آلْهیٌیْهی

۲۲۸۸٫۸

۳۳۸۸٫۸ ۳۷۲۸٫۸

ػؼن

طزکاتل ّ هفصل

۲۲۸۸٫۸

۳۸۷۸٫۸ ۳۲۶۲٫۸

ُفتن

فیثز ًْری سهیٌی ّ هلحمات

۲۲۸۸٫۸

۷۶۲۲٫۰ ۷۶۲۲٫۰

ُؼتن

لیٌک تاکض ّ LPS

۲۲۸۸٫۸

۷۷۲۸٫۷ ۳۸۳۶٫۲

پاًشدُن

پیکٌی ّ کاًالکٌی

۲۲۸۸٫۸

۷۲۲۲٫۳ ۷۳۸۷٫۲

ػاًشدُن

ًصة ّ آسهْى

۲۲۸۸٫۸

۷۲۰۲٫۲ ۷۲۲۲٫۲

ُفذُن

حول

۲۲۸۸٫۸

۷۰۲۲٫۸ ۷۲۸۸٫۸

۹۲۸۸٫۸

۳۲۷۲٫۹ ۳۷۳۳٫۸

شاخص رشتو خطٌط زمینی انتقال ً فٌق تٌزیع نیرًی برق

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  30اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ خطْط ُْایی اًتقال ّ فْق تْزیع ًیرّی برق
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

هظیزیاتیً ،مؼَتزداری ّ تزجگذاری

۲۲۸۸٫۸

۲۷۷۲٫۸ ۲۷۷۲٫۸

دّم

عزاحی ّ آسهْى تزج ُا

۲۲۸۸٫۸

۷۸۲۲٫۳ ۷۸۲۲٫۳

طْم

تزج ُای فلشی

۲۲۸۸٫۸

۳۸۲۷٫۰ ۷۷۲۲٫۲

چِارم

تزج ُای تتٌی

۲۲۸۸٫۸

۳۳۲۲٫۸ ۳۷۲۲٫۸

پٌجن

طین ُای ُادی ّ هحافظ ُْایی

۲۲۸۸٫۸

۳۸۷۲٫۲ ۳۸۳۶٫۲

ػؼن

طین ُای هحافظ ُْایی حاّی فیثز ًْری

۲۲۸۸٫۸

۷۲۲۳٫۷ ۷۲۶۲٫۷

ُفتن

همزٍ ُای طزاهیکی ّ ػیؼَ ای

۲۲۸۸٫۸

۷۳۷۲٫۶ ۷۷۲۰٫۲

ُؼتن

همزٍ ُای کاهپْسیت ّ اطپیظزُای تیي فاسی

۲۲۸۸٫۸

۷۷۰۲٫۸ ۳۸۳۸٫۸

یزاق آالت

۲۲۸۸٫۸

۷۰۲۷٫۸ ۷۲۲۲٫۶

ػاًشدُن

عولیات خاکی

۲۲۸۸٫۸

۷۲۷۰٫۲ ۷۲۸۲٫۲

ُفذُن

تِیَ ّ ًصة هیلگزد

۲۲۸۸٫۸

۳۷۷۲٫۳ ۳۲۸۲٫۶

ُجذُن

کارُای تتٌی

۲۲۸۸٫۸

۷۲۳۰٫۲ ۷۳۲۲٫۰

ًْسدُن

عولیات ًصة تزج

۲۲۸۸٫۸

۷۲۲۰٫۲ ۷۲۲۲٫۲

تیظتن

عولیات طین کؼی

۲۲۸۸٫۸

۷۲۰۸٫۲ ۷۲۲۶٫۲

حول

۲۲۸۸٫۸

۷۰۲۲٫۸ ۷۲۸۸٫۸

شاخص رشتو خطٌط ىٌایی انتقال ً فٌق تٌزیع نیرًی برق

۹۲۸۸٫۸

۳۸۸۸٫۱ ۷۱۹۲٫۲

ًِن

تیظت ّ یکن

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  31اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ پستُای اًتقال ّ فْق تْزیع ًیرّی برق
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

عزاحی

۲۲۸۸٫۸

۲۷۷۲٫۸ ۲۷۷۲٫۸

دّم

تزاًظفْرهاتْر لذرت

۲۲۸۸٫۸

۷۰۲۸٫۸ ۷۰۲۸٫۸

طْم

راکتْر

۲۲۸۸٫۸

۳۸۲۲٫۸ ۳۸۲۲٫۸

چِارم

تجِیشات طْئیچگیزُای گاسی

۲۲۸۸٫۸

۳۲۶۲٫۸ ۳۷۷۲٫۸

پٌجن

کلیذ لذرت

۲۲۸۸٫۸

۷۷۲۲٫۸ ۷۷۲۲٫۸

ػؼن

طکظیًْز ّ تیغَ سهیي

۲۲۸۸٫۸

۷۷۰۲٫۸ ۷۷۰۲٫۸

ُفتن

تزاًض جزیاى

۲۲۸۸٫۸

۳۲۸۸٫۲ ۳۲۸۶٫۲

ُؼتن

تزاًض ّلتاژ

۲۲۸۸٫۸

۷۰۷۳٫۸ ۷۰۳۷٫۲

ًِن

تزلگیز ّ ػوارًذٍ

۲۲۸۸٫۸

۷۳۶۷٫۲ ۷۲۲۲٫۸

دُن

همزٍ اتکایی پزطیلیٌی

۲۲۸۸٫۸

۷۳۸۷٫۲ ۷۳۸۷٫۲

یاسدُن

تْػیٌگ

۲۲۸۸٫۸

۷۰۲۲٫۸ ۷۰۲۲٫۸

دّاسدُن

هْج گیزّ راکتْر تاًک خاسًی

۲۲۸۸٫۸

۷۲۲۳٫۲ ۷۷۲۲٫۸

طیشدُن

ُادی آلْهیٌیْهی

۲۲۸۸٫۸

۷۶۲۸٫۷ ۷۲۲۶٫۲

چِاردُن

کلوپ آلْهیٌیْهی

۲۲۸۸٫۸

۷۲۸۸٫۸ ۷۲۸۸٫۸

پاًشدُن

یزاقآالت فْالدی

۲۲۸۸٫۸

۷۰۲۸٫۸ ۷۲۲۲٫۸

ػاًشدُن

تاًک خاسًی

۲۲۸۸٫۸

۳۲۲۲٫۸ ۳۲۲۲٫۸

ُفذُن

تاتلْ فؼار هتْطظ

۲۲۸۸٫۸

۷۰۰۸٫۸ ۷۲۸۸٫۸

ُجذُن

طیظتن سهیي

۲۲۸۸٫۸

۳۲۳۲٫۸ ۳۷۷۲٫۸

ًْسدُن

آُيآالت پظت

۲۲۸۸٫۸

۳۸۲۲٫۸ ۷۷۲۷٫۸

تیظتن

کاتل فؼار ضعیف هظی ّ هلحمات

۲۲۸۸٫۸

۳۲۷۲٫۲ ۳۷۷۲٫۸

تیظت ّ یکن

تذًَ ّ هلحمات داخلی تاتلُْا

۲۲۸۸٫۸

۳۸۸۸٫۸ ۷۷۲۸٫۸

تیظت ّ دّم

تجِیشات طیظتن کٌتزل طٌتی

۲۲۸۸٫۸

۷۰۰۶٫۸ ۷۷۷۳٫۲

تیظت ّ طْم

تجِیشات اًذاسٍ گیزی دیجیتال ّ ثثات

۲۲۸۸٫۸

۷۰۳۸٫۲ ۷۰۲۶٫۸

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  32اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ پستُای اًتقال ّ فْق تْزیع ًیرّی برق
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

تیظت ّ چِارم تجِیشات طیظتن کٌتزل ًیْهزیک

سْم

چِارم

۲۲۸۸٫۸

۳۸۷۸٫۸ ۳۲۶۲٫۸

۲۲۸۸٫۸

۷۷۷۷٫۸ ۳۸۷۲٫۸

۲۲۸۸٫۸

۷۷۳۰٫۲ ۳۸۳۲٫۲

۲۲۸۸٫۸

۳۸۳۸٫۸ ۳۸۲۳٫۲

۲۲۸۸٫۸

۷۲۳۸٫۸ ۷۰۳۲٫۲

تاتزی اطیذی

۲۲۸۸٫۸

۷۶۳۲٫۲ ۷۲۶۳٫۸

تاتزی ًیکل کادهیْم

۲۲۸۸٫۸

۳۸۲۲٫۸ ۳۲۸۲٫۸

چِل ّ یکن

عولیات ًصة

۲۲۸۸٫۸

۷۳۲۳٫۸ ۷۷۲۲٫۲

چِل ّ دّم

عولیات آسهْى ّ راٍ اًذاسی

۲۲۸۸٫۸

۷۷۲۲٫۸ ۷۲۶۲٫۲

چِل ّ طْم

حول

۲۲۸۸٫۸

۷۰۲۲٫۸ ۷۲۸۸٫۸

۹۲۸۸٫۸

۳۸۲۹٫۸ ۷۱۹۶٫۲

تیظت ّ پٌجن

تجِیزات طیظتن حفاظت الکتزیکی

تیظت ّ ػؼن تجِیشات دیظپاچیٌگ ّ هخاتزات
تیظت ّ ُفتن

تجِیشات تغذیَ جزیاى هظتمین ّ هتٌاّب

تیظت ّ ُؼتن ػارژر
تیظت ّ ًِن
طی ام

شاخص رشتو پستىای انتقال ً فٌق تٌزیع نیرًی برق

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  33اس 34

1400/03/30

شاخصُای فصلی رشتَای فِرست بِای ّاحذ پایَ ًگِذاری ّ تعویرات شبکَ اًتقال ّ فْق تْزیع ًیرّی برق
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

ًگِذاری تجِیشات پظتُای اًتمال ّ فْق تْسیع

۲۲۸۸٫۸

۲۷۷۷٫۲ ۲۷۲۲٫۲

دّم

ًگِذاری خغْط اًتمال ّ فْق تْسیع

۲۲۸۸٫۸

۲۷۳۷٫۲ ۲۷۲۳٫۲

طْم

ًگِذاری طیظتن ُای حفاظت ّکٌتزل

۲۲۸۸٫۸

۲۷۲۲٫۷ ۲۷۷۲٫۰

چِارم

ًگِذاری تجِیشات هخاتزات ّ دیظپاچیٌگ ػثکَ

۲۲۸۸٫۸

۲۷۲۳٫۲ ۲۰۷۷٫۶

پٌجن

ًگِذاری ّ آسهْى SUL

۲۲۸۸٫۸

۲۷۸۷٫۲ ۲۰۷۲٫۸

ػؼن

آسهْى ُای ّیژٍ پظت

۲۲۸۸٫۸

۲۷۶۲٫۲ ۲۷۳۲٫۷

ُفتن

کؼیک ّ فزاخْاى

۲۲۸۸٫۸

۲۷۲۳٫۷ ۲۷۷۰٫۶

دُن

تعویزات خغْط اًتمال ّ فْق تْسیع

۲۲۸۸٫۸

۲۷۳۰٫۲ ۲۷۲۰٫۸

یاسدُن

تعویزات طیظتن ُای حفاظت ّ کٌتزل

۲۲۸۸٫۸

۲۷۳۶٫۳ ۲۷۲۶٫۲

دّاسدُن

تعویزات تجِیشات هخاتزات ّ دیظپاچیٌگ ػثکَ

۲۲۸۸٫۸

۲۷۲۰٫۷ ۲۷۷۲٫۲

۹۲۸۸٫۸

۹۱۲۸٫۹ ۹۱۹۱٫۹

شاخص رشتو نگيذاری ً تعمیرات شبکو انتقال ً فٌق تٌزیع نیرًی برق

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

شاخص ُای قطعی تعذیل آحادبِا ،دّرٍ ُای سَ هاَُ سْم ّ چِارم سال ۹۳۱۱

پیْست  ۳بخشٌاهَ شوارٍ

1400/140100

هْرخ

صفحٍ  34اس 34

1400/03/30

شاخص ُای فصلی رشتَ ای فِرست بِای ّاحذ پایَ بِرٍبرداری ّ ًگِذاری تأسیسات آب شرب
دّرٍ ُای سَ هاَُ
سال ۹۳۱۱

ػزح

ػوارٍ فصل

سَ هاَُ
چِارم ۱۹

سْم

چِارم

اّل

تِزٍتزداری

۲۳۲۳٫۸

۷۳۰۷٫۶ ۷۷۶۲٫۶

دّم

ًگِذاػت تزًاهَای

۲۳۲۲٫۸

۷۲۸۳٫۲ ۷۷۰۷٫۲

طْم

تعویز ّ رفع حادثَ

۲۳۶۷٫۸

۷۶۶۸٫۸ ۷۲۷۲٫۲

چِارم

اهْر هؼتزکیي

۲۳۲۳٫۸

۷۲۲۳٫۷ ۷۸۲۸٫۷

پٌجن

تاهیي هْاد ّ هصالح

۲۷۲۲٫۸

۷۷۲۷٫۲ ۷۲۳۲٫۲

ػؼن

تِذاػت ،ایوٌی ّ هحیظ سیظت

۲۲۲۸٫۸

۷۲۲۸٫۳ ۷۶۰۷٫۰

۹۳۳۹٫۸

۷۳۲۱٫۱ ۷۷۲۹٫۲

شاخص رشتو بيرهبرداری ً نگيذاری تأسیسات آب شرب

تًجٍ :شاخصَای فًق بزای فُزستبُای ياحد پایٍ رشتٍ بُزٌبزداری ي وگُداری تاسیسات آب شزب ريستایی ویش وافذ است.

یازآٍضی :شاخص َای پیًست  3صزفا بزای محاسبٍ تعدیل پیماوُایی بٍ شزح سیز می باشد:
 .1بز اساس فُزست َای پایٍ سال  1382ي پس اس آن
 .2بز اساس فُزست پایٍ سال  1381با شاخص مبىای ديرٌ سٍ ماٍَ تسلیم پیشىُاد پیماوکار در سال 1382
 . 3بز اساس فُزست َای غیز پایٍ با شاخص مبىای ديرٌ َای سٍ ماٍَ سال  1382ي پس اس آن

وشاوی الکتزيویکی:

info@nezamfanni.ir

E-mail:

WEB : http://nezamfanni.ir

