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رياست جمهوري 

رييس سازمان

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
99/467479 شماره: 

02/09/1399 تاريخ:

 1399نيمه اول سال  هاي تعديل مربوط بهخصموضوع : شا

نامه شماره ( قانون برنامه و بودجه و نظام فني و اجرايي كشور )موضوع تصويب23به استناد ماده )     

نيمه اول سال عديل تهاي شاخص»هيأت محترم وزيران(، به پيوست  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

صفحه  37ست، در يك پيوست و عالي فني رسيده ااالجرا( كه به تصويب شوراياز نوع گروه اول )الزم« 1399

با رعايت نكات زير به مورد اجرا  -حسب مورد -بهاهاي مشمول تعديل آحادشود، تا براي پيمانابالغ مي

گذاشته شود: 

هايي كه:( مورد استفاده براي محاسبه تعديل پيمان3هاي مندرج در پيوست )شاخص ـ1

 شوند.س از آن منعقد شده يا ميو پ 1382هاي پايه سال ـ  براساس فهرست1ـ1

مبناي دوره سه ماهه تسليم پيشنهاد پيمانكار،در سال  با شاخص 1381هاي پايه سال ـ براساس فهرست2ـ1

اند.منعقد شده 1382

و پس از آن منعقد شده يا  1382هاي غيرپايه و شاخص مبناي سه ماهه اول سال ـ براساس فهرست3ـ1

 شوند. مي

آالت، ه ينـه حمـل و ( تغييـرات دسـتم د نيـروي انسـاني، كرايـه ماشـي 3اي پيوست )هدر شاخصـ 1ـ2

گونـه تفـاوت بهـاي مصـالح )بـه جـ  هاي مربوط منظـور شـده اسـت و هي نقل و نرخ تمام مصالح در دوره

آهـ  و بانـد فرودگـاه و راهـداري( بـه آنهـا تعلـ  راه ،قير در كارهـاي آسـفالتي فهرسـت بهـاي پايـه راه

 رد.گينمي

 مرمـتهاي رشـتهبهـاي واحـد پايـه هـاي فهرسـتربـوط بـه م آحادبهـا قطعي تعديلهاي  شاخص ـ2ـ2

در دوره هـاي سـه ماهـه سـال  آب شـرب روسـتايي بـرداري و نههـداري تاسيسـاترهاهاي تاريخي و بهبن

 ست اي  بخشنامه آمده است.، ني  در پيو1398

راه،  هايرشتهپايه هاي واحد فهرست در عديل كارهاي آسفالتيهاي تدر شاخص 01/10/1397ـ از تاريخ 3    4

شود و تفاوت بهاي قير به طور جداگانه اعمال آه  و باند فرودگاه و راهداري، تغييرات بهاي قير لحاظ نميراه

حوه ن>>مندرجات ب  اطمالتفاوت بهاي قير و كسر بهاي قيرهاي تحويلي گردد. نحوه محاسبه تعديل و مابهمي

، پيوست اي  <<و راهداري آه  و باند فرودگاه راه، راههاي التفاوت قير در كارهاي آسفالتي رشتهمحاسبه  مابه

باشد.بخشنامه مي

اي هاي اعالمي نرخ طب  بودجه سنواتيقواني   براساسبه پيمانكار  يتمام شده قيرهاي تحويل همچني  ه ينه    ه

 . بخشنامه منظور مي شود

هاي مندرج در ، شاخص19/10/1388مورخ  99406/100( بخشنامه شماره 7با توجه به مطالب مندرج در بند ) ـ4 

هاي و پس از آن، ابالغ نخواهد شد. چنانچه برخي از دستهاه 1388هاي سه ماهه سال ( براي دوره2پيوست )
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و بودهج کشور سازمان  ربانهم
رياست جمهوري 

رييس سازمان

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
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02/09/1399 تاريخ:

 1399نيمه اول سال  هاي تعديل مربوط بهخصموضوع : شا

( 2هاي تعديل پيوست )بايد از شاخص هايي را در دست اجرا دارند كه بر طب  مفاد پيماناجرايي پيمان

استفاده كنند، الزم است در هر مورد اطالعات كامل قراردادي و داليل توجيهي متق  پايان نيافت  كار را 

عالي فني ارسال دارند، تا چنانچه پرداخت تعديل همراه با برنامه زماني و تاريخ خاتمه كار به دبيرخانه شوراي

( براي كار 2هاي مربوط در پيوست )عالي فني قرار گيرد، شاخصرد تصويب شورايها موگونه پيمانبه اي 

 مربوط ابالغ شود. 

هايي كه پس از تـاريخ هاي منعقده و همچني  پيمانـ براي تعديل ه ينه تجهي  و برچيدن كارگاه در پيمان5  

يـه منمـم بـه پيمـان و بهاي واحـد پااي فهرسـتاي  بخشنامه منعقد خواهد شد، ميانهي  شاخص رشـته

هايي كه بيش از يك فهرست پايه مبناي تهيـه بهاي واحد پايه ابنيه، مالك عمل خواهد بود. در پيمانفهرست

اي فهرستي كه باالتري  برآورد را دارا است، مورد استفاده در رابطه بـاال خواهـد برآورد باشد، شاخص رشته

 بود. 

، كاركرد دوره برق براي رشته توزيع نيروي 1399فصلي نيمه اول سال اي و هاي قطعي رشتهـ تا اعالم شاخص6

بـا اسـتفاده از جـدول آحادبها كه  هاي تعديلمبلغ .دشوهاي بعد با شاخص موقت تعديل ميياد شده و دوره

شاخص هاي قطعـي و محاسـبه و پس از اعالم  الحساب بودهبه صورت علي شوندمحاسبه ميپيوست مربوط 

ر پيمانكار منظـور كار يا بدهكاحساب بستانن حسب مورد، به التفاوت آ، مابهستورالعمل مربوطيل طب  دتعد

 ود.شمي

هايي باشد و در فصل "مترمكعب كيلومتر"گيري آنها اي كه واحد اندازههاي پايهتعديل مبلغ كاركرد رديف ـ 7

هاي تعـديل فصـل ، با شاخص بعد به 01/01/1399 غير از فصل حمل منظور شده باشد،  براي كاركردهاي از

هـاي بـا واحـد شود. به اي  منظور، مبلغ هر فصل بـه بخـش حمـل )رديـفحمل همان رشته محاسبه مي

هـاي بخش حمل براساس شاخص كاركرد مبلغتعديل شود، ها، تفكيك ميمترمكعب كيلومتر( و ساير رديف

 كـاركرد مبلغتعديل كار مربوط به فصل حمل( و تعديل فصل حمل )با لحاظ شاخص دوره مبنا و دوره انجام 

 شود.با شاخص همان فصل محاسبه مي ،هابخش مربوط به ساير رديف

محمد باقر نوبخت 



ن 
 

ری اسالم� ایرا
 

جمهو
ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

٣پیوست 

عدیل آحاد بهاتهای شاخص
  

١٣٩٩اول سال  نیمه
 

معاونت فن��، امور زیربنایی و تولیدی 

 و پیمانکاران
 

امور نظام فن اجرایی، مشاورین

WEB : http://nezamfanni.ir  E-mail:     info@nezamfanni.ir : . ترونی نشان ال
 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ١صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩اول سال  نیمهشاخص های قطع

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02

شاخص های قطع رشته ای فهرست های بهای پایه

 ١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

 

شرح ردیف

٢۵۵٣٫٣ ٢۴٢۵٫٨ ٢٢٧۶٫۵ ١٧٧٠٫٩ ١۵٢١٫۵ ابنیه ١

٢٩٠٩٫٣ ٢٧١۴٫٨ ٢۵٠٠٫۶ ٢١٢٧٫٣ ١٧٨٠٫۵ تاسیساتم�انی�� ٢

٣٣٠٧٫۶ ٢٩۶٨٫۵ ٢۶٩٨٫۶ ٢٢۵٢٫٩ ١٨٩٨٫٧ تاسیسات برق ٣

٢١٧۶٫۵ ٢٠۶٧٫٨ ٢٠۵٩٫٢ ١٨٣۴٫٧ ١۴٣٠٫٠ مرمت بناهای تاریخ ۴

٢٣۴٨٫٣ ٢١٨٩٫۵ ٢١٠۴٫۵ ١٧۶٣٫٧ ١۴٨۶٫۵ آهن و باند فرودگاهراه، راه ۵

٢۴۵٩٫۵ ٢٣٧٩٫۴ ٢٣٢٣٫۴ ٢٠٣٧٫٠ ١۶٩٢٫٠ راهداری ۶

١۶٢١٫۶ ١۵٩١٫۶ 
 

١۵٧١٫۶ 
 

١۴۵٧٫٢ 
 

١٢٢١٫١ 
 

 آهنابنیه خطوط راهنگهداری، تعمیر روسازی و 
 

٧

٢۴٣٧٫۶ ٢٣٠١٫٩ ٢٢٢۶٫٠ ١٩١٢٫٣ ١۵٩۴٫٩ خطوط انتقال آب ٨

٢٣٨۴٫۵ ٢٢٨۴٫۶ ٢٢٢١٫١ ١٩٢١٫٢ ١۵٩٩٫٠ ه توزیع آب شب ٩

٢۶٢٢٫٧ ٢۴۵٠٫٧ ٢٣۵٣٫٣ ٢٠٢٣٫٢ ١٧٠٠٫١ چاه ١٠

٢٧٠٧٫۶ ٢۵٢۴٫٣ ٢۴٢٠٫٩ ٢٠۴١٫٩ ١٧١٨٫۶ ١١           آبیاری و زه�ش� 

٢۴٨٩٫٣ ٢٣٢۵٫٨ ٢٢۴٠٫٨ ١٨٩٣٫١ ١۶٠٨٫٧ سدسازی ١٢

٢٣۶۵٫۴ ٢٢٨۴٫٩ ٢٢۴۴٫٧ ٢٠٠٨٫۵ ١۶۴٧٫٣ آبیاری تحت فشار ١٣

٢٧٢۴٫٨ ٢۵٢۶٫٧ ٢۴٢٢٫۶ ٢٠۶۶٫٣ ١٧٠٩٫٢ ه جم آوری و انتقال فاضالبشب ١۴

٢٢٧٨٫۴ ٢١۴۶٫٠ ٢٠٣٨٫١ ١٧٧٨٫۴ ١۴٠٨٫٣ انتقال و توزیع آب روستایی ١۵

٢٢٩٢٫٨ ٢٢٠٧٫٢ ٢١۴١٫۵ ١٧۴۵٫١ ١۴۴۴٫٩ ساخت و ترمیم قنات ١۶

٢١٢۵٫٢ ٢٠۶٢٫٨ ٢٠۴٢٫٧ ١٨۴۵٫۵ ١۴٩٨٫٩ آبخیزداری و منابع طبیع ١٧

٢٧٣٢٫٧ ٢۴١٧٫٣ 
 

٢١٣٩٫۵ 
 

١۶۶١٫٧ 
 

١۵٠٠٫٠  خطوط زمین انتقال و فوق توزیع نیروی برق
 

١٨

٢۶٧١٫۶ ٢۴٨٢٫٧
 

٢٢۴٩٫۵
 

١٧٠۴٫١ 
 

١۵٠٠٫٠  خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
 

١٩

٢۶٣٧٫٢ ٢٣٣٨٫٣
 

٢١١٢٫٢ 
 

١٧۴٨٫٣ 
 

١۵٠٠٫٠  های انتقال و فوق توزیع نیروی برقپست
 

٢٠

٢٠٠٠٫۵ ١٨٩٨٫٠ 
 

١٨٣٩٫٠ 
 

١۶٠۵٫٠ 
 

١٣٣١٫٠  برداری و نگهداری تأسیسات آب شرببهره
 

٢١



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ٢صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل�� رشته ای فهرست بهای واحد پایه ابنیه

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٢٢۵٣٫١ ٢٢۴۵٫۴ ٢٢۴١٫٨ ٢٠۵۶٫٨ ١۶٣۶٫٧ عملیات تخریب اول

٢١٣٢٫١ ٢٠٨٣٫١ ٢٠۴٨٫۶ ١٨۵٢٫٢ ١۴٩٨٫٧ با  دستعملیات خاک دوم

٣١٢١٫۶ ٢٨۶۴٫٩ ٢٧۴٢٫۴ ٢٣٣٧٫٠ ١٩۵٣٫۴ با ماشین عملیات خاک سوم

٢٠١٩٫٢ ١٩٠٧٫١ ١٨۴۴٫۴ ١۶٣٢٫٩ ١٣١٢٫٩ عملیات بنایی با سنـ چهارم

١۵۶٧٫٧ ١۴٧١٫٠ ١۴۶۴٫٠ ١٢٧٢٫٢ ١٠٣١٫٠ قالـب بندی چوبی پنجم

٢٢٩٩٫٠ ٢٢٠۴٫٨ ٢١۵۴٫٧ ١٧٧۵٫٢ ١۴٧٢٫٨ قالـب بندی فلزی ششم

٣٣۴۶٫۴ ٣١۶٠٫۶ ٢٩٢٨٫۵ ١٩٢١٫۶ ١٧٠٢٫۴ رد کارهای فوالدی با میل هفتم

١٨۴٠٫۶ ١٧۵١٫۴ ١٧٠٧٫٢ ١۵٠٠٫۵ ١٢٨١٫٧ بتن درجا هشتم

٣۴۴٣٫۴ ٣٣٢٨٫۴ ٣٠٢٧٫٩ ٢٢٧۴٫٩ ١٩٩۴٫۵ سنگین کارهای فوالدی نهم

١۶۶٩٫۵ ١۶٠٩٫٠ ١۵٧٨٫٧ ١٣٩٩٫۴ ١١٧۴٫٢ سقـف سبـ بتن دهم

٢١٢٣٫٠ ٢٠٢٨٫٠ ٢٠٠١٫٩ ١٧۶٣٫٣ ١۴۴۶٫۴ آجرکاری وشفته ریزی یازدهم

١٩٢٣٫٨ ١٨٠٠٫۴ ١٧٧٠٫٩ ١۵٧۴٫١ ١٣۴۵٫۶ بتن پیش ساخته و بلوک چین دوازدهم

١٩٣٧٫۴ ١٨١٠٫٧ ١٧۴٧٫۴ ١۴٨۶٫٧ ١٣٧٢٫٠ عایق کاری رطوبت سیزدهم

١١٩١٫٩ ١٠٩٨٫۴ ١٠۶٢٫٨ ٩٠٨٫۵ ٨۴٨٫۵ عایق کاری حرارت چهاردهم

٣۴٨٫٠ ٣۴٧٫٠ ٣۴۶٫٠ ٣۴۵٫٠ ٣۴۴٫٠ کارهای آزبسـت سیمان پانزدهم

٢٩٣٢٫٩ ٢٨٢٠٫١ ٢۶١٧٫٣ ١٩١٣٫٧ ١۶٢٨٫۵ کارهای فوالدی سبـ شانزدهم

١۵٢١٫١ ١٣۶۶٫٢ ١٢٧٧٫٠ ١٠۵۵٫۵ ٨٨۴٫٨ کارهای آلومینیوم هفدهم

١٧٢٢٫۴ ١۶٨٨٫۶ ١۶٧۶٫۶ ١۵٣٠٫٢ ١٢٧۴٫٩ اندودکاری وبندکش هجدهم

١۵۶٩٫٧ ١۴٨٨٫٧ ١۴٨٧٫١ ١٢٧۴٫۶ ١٠۵١٫١ کارهای چوبی نوزدهم

٩٩١٫٩ ٩۶۵٫۴ ٩۶٢٫٧ ٩٠٧٫٧ ٧٧١٫٧ کاری کاش و سرامی بیستم

١۵٨٣٫۴ ١۵٣۵٫۶ ١۵٢۶٫٨ ١٣۵۵٫٨ ١١۵٠٫۴ فرش موزایی م بیست و ی

١٣۴٠٫٩ ١٢۴۶٫٣
 

١٢۴٣٫٢
 

١١٢٩٫۵
 

٩۵۵٫٨ پالک کارهای سنگ با سنـ بیست و دوم

١٨٨٧٫٣ ١٧۶٩٫۴ 
 

١٧٣٣٫۵ 
 

١۴١٢٫٩ 
 

١١٨٠٫١ کارهای پالستی بیست و سوم

پیوست ٣ بخشنامه شماره    99/467479     مورخ    1399/09/02



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ٣صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص هایفصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه ابنیه

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٨٢٩٫۶ ٨١٩٫٧ ٨١٨٫٢ ٧۶١٫٧ ۶۵۵٫١ برش و نصـب شیشه بیست و چهارم

١۵٨٣٫۴ ١۵٢٢٫٧ ١۵٠۴٫٨ ١٣٧۴٫۵ ١١٨١٫٣ آمیزی رنـ بیست و پنجم

٢٧١٣٫١ ٢۴٧٨٫۵ ٢٢٣١٫٨ ١٨٩٧٫٩ ١۴۵٧٫۴ زیراساس و اساس بیست و ششم

٢۶٩٠٫٣ ٢۵٣٠٫۶ ٢۵٠٢٫۵ ٢١۶٣٫٣ ١٩١۴٫٨ آسفالـت بیست و هفتم

٢٨١٨٫٧ ٢۶١٩٫٧ ٢۵۵٣٫۴ ٢٠٩۴٫١ ١۶۵٨٫٠ حمل ونقل بیست و هشتم

٢٠٣۵٫۶ ٢٠٠۵٫٨
 

١٩٩٢٫٣
 

١٨٢٣٫۶
 

١۴٩٣٫۵ دستمزدیکارهای  بیست و نهم

٢۵۵٣٫٣ ٢۴٢۵٫٨
 

٢٢٧۶٫۵
 

١٧٧٠٫٩ 
 

١۵٢١٫۵ شاخص رشته ابنیه

پیوست ٣ بخشنامه شماره    99/467479     مورخ     1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ۴صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

انی شاخص هایفصل�� رشته ای فهرست بهای واحد پایه تاسیسات م

 ١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٣٣۵۶٫٨ ٣٠٩٣٫۴ ٢٧٩١٫٧ ٢٣٠٧٫٨ ١٩٨٢٫٠ لوله های فوالدی اول

٢۴٧٨٫۵ ٢٣٩٢٫٣ ٢٣١٠٫١ ١٩١۶٫٣ ١۵۴٧٫۵ لوله های چدن دوم

٢٣٩۶٫١ ٢١٢۴٫١ ١٩٩۴٫٠ ١٨٢٣٫۴ ١۶٢۵٫٣ س ٠وی  ٠لوله های پی  سوم

٩٩٨٫۵ ٩٣۵٫۴ ٩٣٠٫٧ ٧۶٧٫٧ ۶٩۶٫۴ اتیلنهای پللوله چهارم

۴١۵٫٠ ۴١۴٫٠ ۴١٣٫٠ ۴١٢٫٠ ۴١١٫٠ لوله های آزبسـت سیمان پنجم

٣٧٣۵٫٣ ٣١۶۴٫٧ ٢٧٩٣٫٢ ٢۵١۶٫٧ ٢١٩٧٫٨ لوله های مس ششم

٣٣٠٣٫۴ ٣٢٧۴٫٠ ٢٧٧٢٫٨ ٢۶٨۵٫٢ ٢٣٣۴٫٧ شیرها هفتم

۵٣٩٠٫٠ ۴٢٨۵٫۵ ۴١١۶٫٣ ٣٩٨٠٫۴ ٣٠١٣٫٢ مفصل انبساط هشتم

۴٣٩٧٫٣ ۴٣۶۴٫٩ ٣۶۴٢٫١ ٣۵٩٩٫۴ ٢٨۴٠٫۵ لرزه گیر نهم

٣۶٧٩٫٢ ٣۶۵۵٫۵ ٣١٣٩٫١ ٢٩٩۶٫٠ ٢۴۴۵٫٣ صاف یازدهم

٣٠٣۴٫٠ ٢٧۴۶٫٢ ٢۵۵٠٫٧ ٢٣۴۶٫٠ ١٨۵٧٫٧ رم های حرارت آب دی دوازدهم

۵٩٣١٫٧ ۵٢٨٢٫۵ ۴٩٢۶٫٣ ۴٣۵٧٫۶ ٣٢٩١٫٨ بخار دی سیزدهم

١٣١۵٫۵ ١٢۴٠٫١ ١١۴٧٫٨ ١٠٧٧٫۴ ٨٣٧٫۶ مشعل چهاردهم

٢۴٢۴٫۴ ٢٠١٩٫۴ ١٧٩٨٫۵ ١۵١٠٫٣ ١٢٨٨٫٧ دستگاههای کنترل و  اندازه گیری پانزدهم

١٧٠۵٫۴ ١۶۶٨٫٣ ١۵۴٢٫۴ ١١٨١٫٧ ١٠٨۴٫٨ رم کن (نفت و گازی) آب شانزدهم

٣٠۵٢٫٠ ٢۶٩٢٫۵ ٢۴۶٠٫۶ ١٨۵۵٫۵ ١٧٢۴٫١ رادیاتور هفدهم

١٣۶۴٫٠ ١٢۶٣٫۵ ١١٩٧٫٢ ٩۴۶٫٣ ٧٩٧٫٨ آب سردکن هجدهم

٢۶۴٢٫٩ ٢۶١٣٫٩ ٢۴٩٩٫۴ ١٨٨٠٫٧ ١۵٩٩٫١ کانال هوا، دریچه هوا و دودکش نوزدهم

١۵٢٢٫٧ ١۴١۴٫٨ ١٣۶١٫٨ ١٢۵۵٫٣ ٩٧٣٫١ هواکش بیستم

٢۴١١٫۴ ٢٢٩٠٫۵ ٢١١٢٫۵ ١٩٩٧٫۶ ١۵۶۴٫٩ فن کویل و یونیت هیتر م بیست و ی

١١٧٣٫٩ ١١۶٨٫۴ ١١٠١٫٩ ١٠٨٧٫۵ ٨٩١٫۴ کولرآبی بیست و دوم

٣٣٩٧٫٨ ٢٩٠٢٫۴
 

٢۶٢۶٫۵
 

٢٢٢۴٫٩
 

٢٠٠٧٫١ کولرگازی بیست و سوم

١٩٠٢٫۵ ١٨۶٠٫١ 
 

١٧۴٧٫٢ 
 

١۴٧۵٫٣ 
 

١٢٠٨٫٢ تروپمـپ ال بیست و چهارم
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صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ۵صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

انی شاخص هایفصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه تاسیسات م

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٧٧٨٫۶ ٧۶١٫٩ ٧۵٨٫۴ ۶٩٧٫٢ ۶٣٢٫٧ عایق پنجم بیست و

٢٢٠۵٫۶ ٢٠٧۶٫۴ ١٩١۵٫۴ ١٨٠٣٫٣ ١٣٩٧٫٩ های مبرد دستگاه بیست و هفتم

٢٠۵٩٫٠ ١٩۵۴٫۶ ١٨٠۶٫٣ ١٧٠٢٫۶ ١٣٣٨٫١ کننده برجهای خنـ بیست و هشتم

٢٠٨۵٫٣ ١٩۴٩٫٨ ١٨۶٢٫٣ ١۶۴٠٫٩ ١۴٠۶٫٩ لوازم بهداشت و شیرآالت بهداشت نهمبیست و 

۵١۵٠٫٩ ٣٧۵٩٫١ ٣۴٠٧٫٣ ٢٧٢۴٫٣ ٢٣٩۶٫٨ وسایل آتـش نشان س ام

١٠٩٧٫۴ ٩٩٧٫۶ ٨۵۶٫۶ ٧١٣٫۵ ۶۵۵٫۴ لوازم آشپزخانه م س و ی

٢٣۴٩٫٩ ١٩۵۶٫٢ ١٧٩٢٫٠ ١۶٧٧٫۶ ١۴١٧٫٠ سخت گیر و دوم س

۴٣١٨٫٩ ۴٢٧٣٫۴ ٣٨٧٩٫٣ ٣٠٨١٫٢ ٢۶۶٧٫٩ منابع ومبدلها و سوم س

١٩١٧٫٩ ١٨٣۴٫۶ ١۶٨٨٫٨ ١٣١٨٫٢ ١١۴٩٫۶ هاگاهبستها و تکیه و چهارم س

٢٠۶٣٫۶ ٢٠٣٣٫٣
 

٢٠١٩٫٧
 

١٨۴٨٫۶
 

١۵١۴٫٠
 

کارهای دستمزدی
 

و پنجم س

٢٩٠٩٫٣ ٢٧١۴٫٨
 

٢۵٠٠٫۶ 
 

٢١٢٧٫٣ 
 

١٧٨٠٫۵ 
 

انیشاخص رشته تاسیسات   م
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صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ۶صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل� �رشته ای فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برق��

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول 

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

١٨۴٩٫٣ ١۶۶٨٫٢ ١۶٠۴٫٣ ١۴٠٠٫۶ ١١٩٢٫٣ فلورسنـتچراغ های  اول

٢٣٣٨٫۴ ٢١۵٩٫۵ ٢٠٠٢٫۵ ١٧٣١٫٩ ١۴٩١٫۶ های کم مصرفچراغ ها با المپ دوم

٢٣٠۴٫٩ ٢٠۴۴٫٢ ١٩۶۵٫٩ ١٧۵٣٫۴ ١۵١۶٫۵ چراغهای صنعت سوم

٢٠٧٧٫١ ١٨۵٧٫٣ ١٧۴٨٫٣ ١۵۵۴٫٩ ١٣٧٢٫٩ چراغهای فضای آزاد چهارم

٢۵٢۴٫٩ ٢١۵٩٫۴ ٢٠۵۶٫٣ ١٧٨١٫۴ ١۵٩٣٫۴ چراغهای مخصوص پنجم

٣۵٢٩٫٢ ٣٢٣١٫۶ ٢٩٩٧٫٠ ٢۴١٧٫٨ ٢١۴٢٫۶ هاسیم ششم

۴۵۴۵٫۵ ۴٠۴١٫۵ ٣۶٩٠٫٨ ٢٨۵٣٫۴ ٢۵٩٠٫٨ کابلهای فشارضعیف هفتم

٢۶٩٠٫٠ ٢۶١٣٫۴ ٢۵٢۵٫٧ ٢٢۶٨٫٧ ١٨٧۶٫۵ کابلشوها هشتم

٢٩٢٣٫٧ ٢٧٠٨٫١ ٢۴٢۵٫۶ ١٨۶٨٫٣ ١٧٣۴٫۵ کابلهای فشار متوسط نهم

١۶۶٠٫٣ ١۵٩۶٫۵ ١۵١٨٫۵ ١٣۴٠٫۴ ١١٢٢٫۴ سرکابلهاو مفصلها دهم

٢٣٣۵٫١ ٢٢٠١٫۵ ٢٠۵٩٫٨ ١٨٢۶٫٨ ١۶٠٨٫٩ کلیدپریز یازدهم

٢٣۶١٫٢ ٢٢٣۶٫٧ ٢١٠١٫۴ ١٨١٠٫٣ ١۴٣۵٫٨ لوله های فوالدی دوازدهم

٢١٨٣٫٨ ٢١۴٣٫٩ ٢١۴٢٫۶ ١٩١۵٫٧ ١۵۴٢٫۶ س ٠وی ٠لوله های پی سیزدهم

۴٣٧۶٫١ ٣٩۶٧٫۶ ٣۴۵۵٫٩ ٢٨۶٧٫۶ ٢۴۴٩٫٧ وسایل فشار ضعیف  تابلویی چهاردهم

٣٠٨٩٫۴ ٢۶٢۴٫٧ ٢۴۵۴٫۵ ٢٠۵٣٫۴ ١٧١۴٫۴ گیریوسایل اندازه پانزدهم

٢٣٧٠٫٠ ٢٠۶٢٫٣ ١٨٢۶٫٩ ١۵٨٨٫۴ ١٣۴۵٫۴ تابلوهای فشار متوسط شانزدهم

٣۴١١٫٧ ٢٩۵٢٫۶
 

٢۵٩٧٫٩
 

٢١۴٨٫۶
 

١٧٧۴٫٧ مولدهای برق
 

هفدهم

٢٧٣٩٫۵ ٢۴٠٨٫١ 
 

٢٠٢۴٫۴ 
 

١٨۵٢٫٣ 
 

١۵۴١٫٧  خازنهای صنعت و منابع تغذیه جریان مستقیم
 

هجدهم

٣١٠٧٫٧ ٢٧٩۵٫٩ ٢۵٢١٫٩ ٢١۵٠٫٧ ١٨۴٣٫٣ ترانسفورماتورهای فشار قوی نوزدهم

۵۵٧٩٫٠ ۵٠٣۵٫٣ ۴۶٢١٫۵ ٣۵٧۴٫۴ ٣٢٩٨٫۴ ه وسایل شب بیستم

٢۵٣٢٫٩ ٢٣٩٢٫٨ ٢٢۵۴٫٩ ١٨٧٧٫٣ ١۶١٣٫٣ کابلهای تلفن م بیست و ی

١٠١٨٫٧ ٩٣۴٫٧
 

٨۶۵٫۴
 

٧٨۵٫٨
 

۵٩٩٫۶ وسایل ارتباط بیست و دوم

٢۴٩٧٫٨ ٢١٧۶٫٢ 
 

٢٠٢۴٫٢ 
 

١٧٣٧٫١ 
 

١۴۵۴٫۴ سیستم احضار و در بازکن بیست و سوم
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صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ٧صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص هایفصل�� رشته ای فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برق��

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

١۵٧٨٫٧ ١۴٧١٫١ ١٣٩٣٫۶ ١٢٢٣٫٢ ١٠٣٨٫٧ تلویزیونسیستم آنتن  بیست و چهارم

۶١۵٠٫٣ ۵٢٨۵٫۶ ۴۶٧٧٫٣ ٣٨٠٩٫٩ ٣٣۶٧٫٠ سیستم مادر ساعـت بیست و پنجم

۴٢۴۶٫١ ٣۶٩۵٫۶ ٣٢٨٢٫۵ ٢٧٠١٫١ ٢٢٨٧٫٣ وسایل اعالم  و اطفای حریق بیست و ششم

٣٠٣٧٫۶ ٢۶٣٨٫۶ ٢٣۴١٫۶ ١٩١٨٫۴ ١۶۵۶٫٧ وسایل صوت و هفتمبیست 

١٩٢٢٫٢ ١٧۶۴٫۴ ١۶۴۵٫٨ ١۵٢٨٫٧ ١٠٨۴٫٨ وسایل متفرقه بیست و هشتم

٢۶٨٢٫٩ ٢٣۵٧٫٠ ٢٠٩٢٫٠ ١٧٣۴٫۴ ١۴٧٣٫٠ ه های اطالع رسانسیستم شب بیست و نهم

٢٠۶٣٫۶ ٢٠٣٣٫٣ ٢٠١٩٫٧ ١٨۴٨٫۶ ١۵١۴٫٠ کارهای دستمزدی و نهم س

٣١٧٠٫٠ ٢٨۶۴٫٠ ٢۶١٢٫٠ ٢٢٨٨٫٠ ٢٠٠٠٫٠ های تجدید پذیراینورتر سامانه هفتاد و هشتم

٣١۶٠٫٠ ٢٨۶٠٫٠ ٢۶٠٠٫٠ ٢٢٧٠٫٠ ٢٠٠٠٫٠ پنل خورشیدی هفتاد و نهم

٣۵٠۴٫٠ ٣۴۴٠٫٠ ٣٠۴٠٫٠ ٢٢٢۴٫٠ ٢٠٠٠٫٠ های خورشیدیهای نگهدارنده پنلسازه هشتادم

٣١۶٠٫٠ ٢٨۶٠٫٠ ٢۶٠٠٫٠ ٢٢٨٨٫٠ ٢٠٠٠٫٠ های خورشیدیکنترل کننده شارژ سامانه م هشتاد و ی

٣۴٢٢٫٠ ٣٠٢۶٫٠
 

٢٧٢٠٫٠
 

٢١٩٨٫٠
 

٢٠٠٠٫٠
 

های تجدید پذیرباتری سامانه
 

هشتاد و دوم

٣٣٠٧٫۶ ٢٩۶٨٫۵
 

٢۶٩٨٫۶
 

٢٢۵٢٫٩
 

١٨٩٨٫٧ 
 

 شاخص رشته تاسیسات برق

د و دو شاخص موقت هستند.هاي هفتاد و هشت تا هشتاهاي فصلشاخصتوجه :  
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صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 

   

WEB : http://nezamfanni.ir  E-mail:     info@nezamfanni.ir : ترونی نشان ال
 

٣٧از  ٨صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه مرمت بناهای تاریخ

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

١٨۶٣٫١ ١٨۵۶٫٣ ١٨۵٣٫۶ ١٧٠٢٫٢ ١٣۵٢٫٠ آواربرداری و پاکسازی اول

١٩٢۵٫٢ ١٨٣٣٫٧ ١٨١٠٫١ ١۶١٧٫۵ ١٣٨۶٫٠ حفاظت اضطراری دوم

١٨٨٣٫۴ ١٨۶۴٫۴ ١٨۵٢٫٣ ١۶٩١٫٣ ١٣۵٣٫٠ با دست عملیات خاک سوم

٢۴٠۴٫٣ ٢٢۴٠٫۵ ٢٢٣٧٫۶ ١٩٠۴٫٢ ١۴٧۵٫٠ با خشت عملیات مرمت چهارم

٢٠۶٣٫٧ ١٩۵۵٫٢ ١٩۴١٫۵ ١٧٣٩٫۵ ١٣٧۴٫٠ با آجر عملیات مرمت پنجم

١٩۶۶٫٢ ١٨۶٩٫٩ ١٨٣۴٫٧ ١۶۴٨٫٩ ١٣۵۶٫٠ با سنگ عملیات مرمت ششم

٢٢٨١٫٨ ٢١۵١٫٩ ٢١۴٩٫١ ١٨٣٣٫٧ ١۴٢٧٫٠ با چوب عملیلت مرمت هفتم

٢١۶٨٫٩ ٢٠٣۴٫٩ ٢٠٢٧٫٨ ١٨٢٨٫٣ ١۴٢۵٫٠ کف فرش هشتم

٢۵٧١٫٠ ٢۴٣۶٫۶ ٢۴٠۵٫٨ ٢٢٠١٫٨ ١۶١٩٫٠ عایق کاری سنت نهم

٢١٣۴٫۵ ٢٠٧١٫۴ ٢٠۵٨٫٢ ١٨٩۶٫٨ ١۴۶٧٫٠ اندودکاری و بندکش دهم

١٨٨٨٫٨ ١٨۶۵٫٨ ١٨۵۵٫٠ ١۶٩٣٫٩ ١٣۵۴٫٠ حمل و نقل یازدهم

١۶٩١٫٣ ١۶٩١٫٣
 

١۶٩١٫٣
 

١۵٧٢٫٩
 

١٣٠١٫٠ کارهای دستمزدی
 

دوازدهم

٢١٧۶٫۵ ٢٠۶٧٫٨
 

٢٠۵٩٫٢
 

١٨٣۴٫٧ 
 

١۴٣٠٫٠  شاخص رشته مرمت بناهای تاریخ
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 صرفا برای محاسبه تعديل پيمانهايی به شرح زير می باشد: ٣شاخص های پيوست  يادآوری:
 و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پايه سال ١ 
 ١٣٨٢با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسليم پيشنهاد پيمانکار در سال  ١٣٨١. بر اساس فهرست پايه سال ٢ 
 و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غير پايه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 

WEB : http://nezamfanni.ir E-mail:     info@nezamfanni.ir نشانی الکترونيک :

٣
+ 
 

٣٧از  ٩صفحه  ١٣٩٩نيمه اول سال  شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها

قير در كارهاي آسفالتي بهاي التفاوت مابه نحوه محاسبه

  آهن و باند فرودگاه و راهداريهاي راه، راهرشته

راه، بهاي واحد پايه رشته فهرستهاي منعقد شده با پيمانآسفالتي در نرخ قير كارهاي  مابه التفاوت        
راهداري و همچنين نحوه تعيين هزينه تمام شده قيرهاي تحويلي به پيمانكار براساس  آهن و باند فرودگاه ياراه

  شود : زير محاسبه ميقوانين بودجه سنواتي، به شرح 

هاي گرم، سرد، حفاظتي تلف آسفالتاندودهاي نفوذي و سطحي، انواع مخ(كارهاي آسفالتي  تفاوت بهاي قيرـ ١
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي "با عنوان  ٣١/٠١/١٣٨٨مورخ  ٧١٣٥/١٠٠بخشنامه شماره  طبق ،)و سطحي

  .  دشوميمحاسبه  ٢و با رعايت شرايط مندرج در جدول شماره  ١هاي اعالم شده جدول شماره و نرخ "قير
تر از بهاي كم (A) ورود قير به كارگاه نزمادر  ها بهاي قيرهايي كه در آنـ در محاسبه تفاوت بهاي قير براي ماه٢

 شود.رابطه مندرج در دستورالعمل، اعمال نمي ١٤/١باشد، ضريب   (B)دوره مبنا  درقير 
قيمـت ماه مبناي پيمان بـراي آن قيمـت ابتـدايي ( ١انواع قيرهاي امولسـيوني كـه در جـدول شـماره  ـ در٣

Bيا قيمـت انتهـايي (قيمـت دوره كـاركرد ( A ابتدا بهاي قير در ماه يچكـدام اعـالم نشـده باشـد) يـا ه ،
مورخ  ٧١٣٥/١٠٠براساس بخشنامه شماره  التفاوت بهاي قير،مابهفاقد قيمت طبق رابطه زير تعيين و پس از آن 

گيرد.ت بهاي قيرهاي امولسيوني قرار ميو مبناي تعيين تفاوشده محاسبه  ٣١/١/١٣٨٨
 

𝒙  در ماه فاقد قيمت: بهاي قير امولسيوني  
𝒎 از ماه فاقد قيمت اي قير امولسيوني اعالم شده قبل: آخرين به     
𝐄𝟐  در ماهي كه تعيين بهاي قير امولسيوني براي آن مورد نظر است ٧٠/٦٠: بهاي قير 
𝐄𝟏  در ماه متناظر با  ٧٠/٦٠: بهاي قير𝒎  

 .شود منظور ٧٠/٦٠الص، به جاي بهاي قير شده براي قير خبهاي اعالم ،به بعد ٠١/٠١/١٣٩٧توجه: در رابطه باال از تاريخ -
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. باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری: صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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 ٣٧از  ١٠ صفحه 1399نیمه اول سال  شاخص هاي قطعی تعدیل آحادبها

باشد و پیمانکار منتخب براساس قیمت  1386هایی که شاخص مبناي پیمان آنها، سه ماهه چهارم سال ـ در پیمان4
هاي نفتی پیشنهاد مالی را ارایه کرده باشد، بهاي قیر در سه ماهه افزایش یافته قیر پس از افتتاح بورس فرآورده

برابر با بهاي قیر منظور شده در تجزیه بهاي  31/01/1388مورخ  7135/100بخشنامه شماره ) در Bمبناي پیمان (
شود.در نظر گرفته می 90/09/1377مورخ  5453/102-4951/54پیشنهادي پیمانکار براساس بخشنامه شماره 

، توسط کارفرما تامین و بعد از تمام یا بخشی از قیر مورد نیاز پروژه چنانچه براساس قوانین بودجه سنواتی ـ1ـ5
به حساب بدهکاري  1هاي مندرج در جدول شماره وارد کارگاه شود، هزینه تمام شده قیر، طبق نرخ 01/01/1397

شود پس از ورود قیر به کارگاه، ضرورت دارد قیر وارد شده، به عنوان مصالح پایکار شود. یادآور میپیمانکار منظور می
وضعیت لحاظ شود، تاریخ ورود مصالح به کارگاه باید با تاریخ حواله مطابقت داشته اولین صورتصورتمجلس شده و در 

   برسد. مهندس مشاور و انطباق آن نیز به تایید
 تاریخ شده به پیمانکار قبل ازباشند، براي قیرهاي تحویلهایی که مشمول تعدیل آحاد بها میـ در پیمان2ـ5 

فاکتور واحد تولید کننده قیر که به ماه مربوط به تاریخ در  1در جدول شماره ، چنانچه بهاي قیر مندرج  01/01/1397
 ) متفاوت باشد :زمان اجرا(در  1شود با بهاي قیر اعالم شده در جدول شماره حساب بدهکاري پیمانکار گذاشته می

براي محاسبه تفاوت بهاي قیر  ،باشد 01/07/1393 ت آنها قبل ازدر پیمانهایی که تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمـ 1ـ2ـ5
در تاریخ صدور  1برابر با بهاي قیر طبق جدول شماره   A، مقدار 31/01/1388مورخ  7135/100طبق بخشنامه شماره 

 شود. فاکتور منظور می
باشد بهاي قیر مصرف شده  01/07/1393 تاریخ ازدر پیمانهایی که تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت آنها بعد  ـ2ـ2ـ5

و شود میمحاسبه  در هر ماهو وزن قیر مصرف شده  1طبق جدول شماره دوره انجام کار  در براساس نرخ ماهانه قیر
ه به عنوان مثال اگر فاکتور قیر که بپیمانکار منظور شود. بدهکاري یا طلبکاري اختالف آن با مبلغ فاکتور به حساب 

 30 کهباشد  میلیون ریال 1680تن و مبلغ   200) برابر 70/60قیر( و تناژ 12/07/1394تاریخ  ، بهل شدهپیمانکار تحوی
ریال میلیون  327 مصرف شده باشد مبلغ 95سال تن در شهریور ماه  100تن در مرداد و  70تن از قیر در خرداد ماه ، 

شود.پیمانکار منظور می طلبکاريبه حساب 
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صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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 ٣٧از  ١١صفحه  1399نیمه اول سال شاخص هاي قطعی تعدیل آحادبها، 

باند  وآهن راه، راههاي منعقده با فهرست بهاي واحد پایه آسفالتی در پیمانعملیات التفاوت بهاي قیر و مابهتعدیل  ـ6
 .شودمی تعیین 2شماره به شرح جدول  ،(مشمول تعدیل)گاه یا راهداري فرود

 ـ  بهاي قیر 1جدول شماره 
 99شهریور  99مرداد  99تیر  99خرداد  99اردیبهشت  99فروردین  نوع

20،76216،64833،12334،48438،54842،073 قیر خالص
28،28621،55541،80245،06749،62151،044 قیر محلول

17،58519،41826،88932،95237،73039،300 قیر امولسیون زود شکن
26،91628،67034،45635،81751،10952،705 قیر امولسیون دیر شکن

51،71853،16666،61571،25779،37689،579 قیر میکروسرفیسینگ
31،58530،82842،27044،75949،68055،329 سیلقیر اسالري

 واحد : کیلوگرم ریال 
التفاوت قیردوره هاي اعمال مابه – 2جدول شماره 

تسلیم آخرین روز مهلت رشته ردیف
 پیشنهاد قیمت

 دوره انجام کار
شاخص فصل براي

 محاسبه تعدیل
مابه التفاوت 

قیر

1 
راه، راه آهن و باند 

فرودگاه
شوداعمال می)1فصل پانزدهم ( هر دوره01/07/1393قبل از 

2 
راه، راه آهن و باند 

فرودگاه
به بعد 01/07/1393از 

تا  01/07/1393از 
29/12/1396

شوداعمال نمی)2فصل پانزدهم (

3 
راه، راه آهن و باند 

فرودگاه
شوداعمال می )2فصل پانزدهم (به بعد 01/10/1397از به بعد 01/07/1393 از

شوداعمال نمیفصل پانزدهم 29/12/1396 تا هر زمان راهداري 4

شوداعمال میفصل پانزدهم به بعد 01/01/1397از هر زمان راهداري 5

مـورخ   7135/100) درفرمـول بنـد یـک بخشـنامه شـماره      Bالتفـاوت بهـاي قیـر، مقـدار (    در محاسبه مابـه ـ 1ـ6
 به شرح زیر است: 31/01/1388

 ) معادل بهاي قیر در ماه سوم دوره مبناي پیمان است.B: ( 2جدول شماره  1ردیف 
 :  2جدول شماره  5و  3ردیفهاي 

- )B (معـادل بهـاي قیـر    29/12/1396هاي با تاریخ آخرین مهلـت تسـلیم پیشـنهاد قیمـت قبـل از      براي پیمان ،
 است. 1396در اسفند ماه 

- )Bمعـادل بهـاي قیـر    01/01/1397هاي با تاریخ آخـرین مهلـت تسـلیم پیشـنهاد قیمـت بعـد از       ) براي پیمان ،
در ماه سوم دوره مبناي پیمان است.
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صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
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 ٣٧از  ١٢صفحه  1399نیمه اول سال شاخص هاي قطعی تعدیل آحادبها، 

نـام آن ذکـر نشـده اسـت، بـراي محاسـبه        1ـ در محاسـبه تفـاوت بهـاي قیرهـایی کـه در جـدول شـماره        2ـ6
 شود.تفاوت بهاي قیر خالص اعمال میالتفاوت، مابه

درصـد   95هاي تعدیل و نرخ قیـر، بـراي محاسـبه علـی الحسـاب تفـاوت بهـاي قیـر،         ـ تا زمان ابالغ شاخص3ـ6
هـاي نفتـی یـا نـرخ فـاکتور خریـد قیـر از بـورس (هـر کـدام کمتـر باشـد)             متوسط بهاي قیر در بورس فـراورده 

شود.اعمال می
هـاي حفـاظتی میکروسرفیسـینگ و اسـالري سـیل کـه دوره مبنـاي پیمـان آنهـا          تـ تفاوت بهاي قیر آسفال4ـ6

ــد از  ــراي  1/1/1398بع ــد ب ــايباش ــد از  کارکرده ــرخ1/1/1399بع ــاس ن ــماره  ،  براس ــدول ش ــی ج ــاي اعالم  1ه
هـاي سـال   شود. نرخ قیرهـاي امولسـیونی آسـفالت میکروسرفیسـینگ و اسـالري سـیل بـراي مـاه        محاسبه می

ریال به ازاء هر یک کیلوگرم قیر امولسیونی منظور شود.  34900ریال و  51300بر به ترتیب برا 98
مشمولکه راه، راه آهن و باند فرودگاه یا راهداري  رشته پایهواحد فهرست بهاي هاي منعقد شده براساس در پیمان -7

آثار ناشی از افزایش قیمت دستورالعمل نحوه جبران "با عنوان  18/07/1397مورخ  376049/97بخشنامه شماره 
براي محاسبه مبلغ جبران آثار ناشی از افزایش قیمت هستند،  هاي آتیویرایشو  "ارز در پیمانهاي ریالی فاقد تعدیل

عالوه بر مبلغ محاسبه شده شاخص فصل آسفالت، تفاوت  ،01/01/1397 تاریخ ارز کارهاي آسفالتی اجرا شده بعد از
صورت بهاي در این .شودمحاسبه و پرداخت می 31/10/1388مورخ  7135/100بخشنامه شماره بهاي قیر نیز طبق 

نیز برابر بهاي اعالم شده براي قیر در   (B)و بهاي قیر مبنا 2طبق جدول شماره  (A)قیر در تاریخ ورود به کارگاه 
  شود.منظور می ،(t) بخشنامه ارز مندرج درو اعمال ضریب تورم فرضی  2طبق جدول شماره  1396 سال اسفند ماه

 Aوارد کارگاه شده باشد، مقدار  1397 سال که در مرداد ماه 64PG-16به عنوان مثال در محاسبه تفاوت بهاي قیر 
 ریال خواهد بود.  9881برابر  Bریال و مقدار  18270برابر 

براي محاسبه که تسویه حساب نشده باشند،  01/01/1399هاي مشمول تعدیل منعقد شده قبل از تاریخ در پیمانـ 8
شاخص دوره مبناي )، 3( به شرح جدول شماره  با ماده تثبیت کننده سیمان یا آهک تعدیل بازیافت سرد آسفالت

 شود.میمنظور ( فصل زیراساس و اساس)  14شاخص فصل ، شاخص دوره انجام کارپیمان و نیز 

 هاي مربوط به بازیافت سرد آسفالتـ ردیف 3جدول شماره 
 هاي مرتبط با بازیافت سردشماره ردیف عنوان فهرست منضم به پیمان

 151203و  151202، 151201،  151007،  151005، 151004، 151002، 151001 راه، راه آهن و باند فرودگاه
 151807، 151805 151804، 151802، 151801 راهداري

 دار تنظیم شده باشد)(یا ردیف دیگري که به صورت ستاره 407ردیف شماره  تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازي راه آهن

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



 1399سال نیمه اول هاي قطعی تعدیل آحاد بها، شاخص

37از  13صفحه  پیوست 3 بخشنامه شماره      99/467479  مورخ   1399/09/02
 شروع پیمان :تاریخ  : پیمانموضوع  کارفرما :
مدت پیمان : :  پیمان شماره و تاریخ مشاور :

 مدت تمدید شده : مبلغ پیمان : پیمانکار :

 شود.میوارد کارگاه  1/1/1397 تاریخ بعد ازکه براي قیرهاي تحویلی  سنواتیبودجه  براساس قوانین فرم کسر بهاي قیر تحویل شده به پیمانکار توسط کارفرما

شماره نامه معرفی  ردیف
پیمانکار به شرکت تولید 
کننده قیر توسط دستگاه 

اجرایی 

تاریخ معرفی 
 نامه

نام واحد 
 تولیدکننده قیر

مقدار قیر  نوع قیر
مورد نیاز 

 پروژه
 (کیلوگرم)

 مقدار قیر
تحویل شده به 

 پیمانکار
 (کیلوگرم)

(b)

بهاي قیر 
 طبق فاکتور

 (ریال)

تاریخ ورود 
به قیر 

 کارگاه

بهاي قیر طبق جدول 
در زمان  1شماره 

 ورود قیر به کارگاه
 (ریال)

 (a) 

قیر تحویل  مبلغ
 شده به پیمانکار

 (ریال)
(b)×(a)

 جمع
 به مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال کننده قیرمندرج در فاکتور واحد تولید  ارزش افزوده بر شود مالیاتاضافه می
 به مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال (در صورت وجود)ها و یا سایر هزینهشود هزینه کارگزاري بورس اضافه می
 به مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال (در صورت پرداخت) پیمانکارشود مبلغ پرداخت شده توسط کسر می

 مبلغ بدهی پیمانکار
 شود.از مطالبات پیمانکار کسر می ،قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 81نامه اجرایی ماده آئینبراساس  ،توجه : مبلغ بدهی پیمانکار

 کارفرما :نماینده  مشاور: هنمایند پیمانکار : هنمایند
 نام و نام خانوادگی : نام و نام خانوادگی : نام و نام خانوادگی :

 مهر و امضا : مهر و امضا : مهر و امضا :
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٣٧از  ١۴صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های  فصل� �رشته ای فهرست بهای واحد پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٢٣٢١٫٠ ٢٢٣٧٫٧ ٢١٩٨٫١ ١٩٧١٫٢ ١۶٢٢٫۴ عملیات تخریب اول

٢٠٩٩٫۶ ٢٠۵۶٫۴ ٢٠٣۵٫٨ ١٨۵٣٫٧ ١۵٠۵٫٨ با دسـت عملیات خاک دوم

٢٩٨٢٫۵ ٢٧۴٣٫١ ٢۶٢٨٫٩ ٢٢۴٧٫١ ١٨٧۵٫٣ با ماشین عملیات خاک سوم

٢١٢٧٫٧ ١٩٨۶٫٨ ١٩۵۵٫۵ ١٧۴٣٫۴ ١۴٢٣٫٢ حفاری تونل چهارم

٢٩۶٠٫۶ ٢٧٢٧٫٠ ٢۶١۵٫۵ ٢٢۴٨٫٩ ١٩٠٠٫٩ کوبی و سپرکوبی عملیات حفاری، شم پنجم

١٩٢٣٫۶ ١٨٧٢٫۴ ١٨۶٢٫٨ ١۶٩٢٫٠ ١٣٨٨٫٣ عملیات بنایی با سنـ ششم

١٧۶۶٫٧ ١٧٣٣٫٢ ١٧٢٣٫٨ ١۵۵٢٫٣ ١٣٣١٫۶ اندود و بندکش هفتم

١٩٩۴٫۶ ١٩١٢٫٩ ١٨۶٩٫۴ ١۵۴٩٫۴ ١٢٧٧٫٨ قالـب بندی وچوب بسـت هشتم

٣٣۴۵٫٧ ٣١۶۵٫۴ ٢٩٢۵٫٠ ١٩٢٣٫٧ ١٧٠٣٫٩ رد کارهای فوالدی با میل نهم

٣٣٢٣٫٨ ٣٢۵١٫٣ ٣٠٣١٫٧ ٢٢٩٧٫٢ ٢٠٠۶٫٩ کارهای فوالدی سنگین دهم

٣۴٢٢٫٠ ٣٣٢۴٫٨ ٣٢٠۴٫٩ ٢٣١٨٫۶ ١٨٩٠٫٩ کارهای فوالدی سبـ یازدهم

١٨۴٨٫٠ ١٧۵٩٫٩ ١٧٣۵٫٣ ١۵١٨٫٨ ١٣٣۴٫٢ بتن درجا دوازدهم

٢١۶٠٫٩ ٢٠۵٧٫۶ ٢٠١۶٫١ ١٧٧٧٫٣ ١۵٠۵٫٧ بتن پیش ساخته سیزدهم

٢۵٠٨٫١ ٢٣٠٨٫٨ ٢٢۶٢٫٩ ٢٠١٩٫٧ ١۶٩٢٫۶ زیراساس، اساس و باالست چهاردهم

۵٩١٫٣ ۵٧٣٫٩ ۵۶۵٫٢ ۵٣٧٫٢ ۵١٠٫۶ آسفالت )١( پانزدهم

٢۵٠٨٫٣ ٢٣۵٩٫٧
 

٢٢١١٫٧
 

١٧٣٠٫٩
 

١۶٩١٫١ عایقکاری
 

شانزدهم

٢۶٠٧٫٠ ٢۴٣٢٫٧
 

٢٣۵٣٫۵
 

١٩٨٢٫٨ 
 

١۶٧۵٫١  پروازیتاسیسات تونلها پلها، نقاط مه گیر و سطوح 
 

هفدهم

١١٧٧٫٠ ١٠٢٨٫٣ ١٠٢۵٫٢ ٩٧٣٫٧ ٨۴٠٫٠ ساختمانها، عالیم و  تجهیزات ایمن هجدهم

١٧٩۴٫٢ ١۶٧۴٫٧ ١۶۴۴٫٧ ١٣۵٠٫۶ ١١٢٣٫٩ کارهای متفرقه نوزدهم

٣٢۶۵٫٠ ٣٠٣٢٫٢ ٢٩۴٩٫۴ ٢٣۶٧٫۶ ١٨٧۴٫۶ حمل ونقل بیستم

٢٠٣۵٫۶ ٢٠٠۵٫٨ ١٩٩٢٫٣ ١٨٢٣٫۶ ١۴٩٣٫۵ کارهای دستمزدی م بیست و ی

٢۴۴۵٫٨ ٢٣٣٣٫۶
 

٢٢١٩٫٧
 

١٨۵٣٫٨
 

١۶٢۶٫٢
 

ریل، سوزن و ملحقات بیست و دوم

۴٣٠٩٫٢ ۴٠۴٧٫٨ 
 

٣٩٢٣٫١ 
 

٣۴٨۶٫٨
 

٣٠۵٣٫٣ 
 

اجرای روسازی راه آهن بیست و سوم
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صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
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٣٧از  ١۵صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٢۵٠۵٫۵ ٢٢۴٠٫١ ٢١٩٠٫٣ ١٨۴١٫٨ ١۶۵٩٫٣ هاژئوسنتتی بیست و چهارم
 

٧٢٣٫١ ٧٠١٫٨
 

۶٩١٫٢
 

۶۵٧٫۵
 

۶٢۴٫۴
 

آسفالت
 

 )٢( پانزدهم
 

٢٣۴٨٫٣ ٢١٨٩٫۵
 

٢١٠۴٫۵ 
 

١٧۶٣٫٧
 

١۴٨۶٫۵ 
 

 باند فرودگاهآهن و شاخص رشته راه، راه
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صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از ١۶صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه راهداری

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٢٠۴١٫١ ١٩۶۴٫١ ١٩٢٧٫۶ ١٧٢۴٫٢ ١۴١۶٫٣ تخریب و برچیدن اول

٢١٠٨٫۴ ٢٠٧۴٫١ ٢٠۵٧٫٩ ١٨٧٧٫۵ ١۵٢٣٫٣ با دست عملیات خاک دوم

٢٩۴٣٫۵ ٢٧٠٢٫٣ ٢۵٨٧٫٣ ٢٢١٢٫١ ١٨۶٢٫٣ با ماشین عملیات خاک سوم

٢٣٣۴٫٣ ٢٢٢۵٫١ ٢١٧٣٫۴ ١٩۴۶٫۴ ١۵٨۴٫١ آوری و  ،  جم �ش دف آبهای سطحزه چهارم

٢۶١١٫١ ٢۴٣٩٫۴ ٢٣١۴٫٧ ١٩٧۴٫٣ ١۶٧٢٫٠ حفاری، شمعکوبی و سپرکوبی پنجم

١٩٧۵٫٩ ١٨٩٩٫٣ ١٨٩١٫٠ ١٧١٢٫٩ ١٣٨۶٫۶ عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگ ششم

١٧٨۵٫٠ ١٧۵۶٫۶ ١٧۵٠٫١ ١۵٨٧٫٨ ١٣۴٩٫٩ اندود و بندکش هفتم

١٩٣٣٫١ ١٨۵٣٫٩ ١٨١١٫٨ ١۴٩٢٫٢ ١٢٣٨٫۴ قالب بندی هشتم

٣١۵٢٫٧ ٣٠٢٩٫٠ ٢٧۵٠٫٠ ١٨۶٠٫۵ ١۶۴٧٫٧ رد کارهای فوالدی با میل نهم

٣٢۴٠٫٣ ٣١٣٧٫۴ ٢٨٧٨٫٠ ٢١٣۵٫٨ ١٨٧١٫٨ کارهای فوالدی سنگین دهم

٣۶٨٣٫٧ ٣۶۴٧٫٩ ٣۵٩٣٫٢ ٢۵٢٧٫۵ ٢٠۵۴٫۵ کارهای فوالدی سب یازدهم

٢٠۵٧٫٠ ١٩۵٠٫۴ ١٩١۵٫۶ ١۶٨١٫١ ١۴۵٣٫٢ احداث و مرمت ابنیه بتن دوازدهم

٢٠۶٨٫۶ ١٩٧٢٫٢ ١٩۴٠٫٠ ١٧٢١٫٨ ١۴۵٠٫۵ پیش ساخته تهیه و نصب قطعات بتن سیزدهم

٢۴٧٠٫٢ ٢٢٧۴٫١ ٢٢١۴٫٠ ١٩۵۵٫١ ١۶۴۶٫۵ زیراساس و اساس چهاردهم

١٩٨٣٫٨ ١٩٢۵٫۵ ١٨٩۶٫۴ ١٨٠٣٫٩ ١٧١٣٫١ های آسفالتساخت و مرمت رویه پانزدهم

٢٠٠١٫۴ ١٨٨١٫٠ ١٨١۶٫١ ١۵۶۶٫٨ ١٣٨٠٫٠ عایقکاری، رنگ آمیزی و حفاظت ابنیه فن شانزدهم

٢٣٢۴٫٧ ٢٢٠٣٫٩ ٢١۴۶٫٢ ١٩٠١٫٧ ١۵٩٣٫۶ تاسیسات و تجهیزات هفدهم

٨۴۶٫٣ ٧۴٧٫٨ ٧۴٠٫٧ ۶٩٠٫۶ ۵٩٧٫١ عالیم و تجهیزات ایمن هجدهم

٢٩٨١٫۶ ٢٧٣٧٫٣ ٢۶٢٠٫٧ ٢٢۴۴٫٧ ١٨٩٨٫٣ عملیات زمستان نوزدهم

٢٩۵۶٫٨ ٢٧٣٣٫٩ ٢۶٣۶٫۶ ٢١٨۶٫٠ ١٧٩۶٫۵ حمل و نقل بیستم

٢٨٩٢٫٢ ٢۶٧۵٫۵ ٢۵٧٢٫١ ٢٢١٨٫١ ١٨۶٣٫۵ عملیات اضطراری راهداری م بیست و ی

١٨۴٢٫٨ ١٧٧۵٫٠
 

١٧۴٢٫٩
 

١۵۶۵٫۵
 

١٢٩٣٫٠ فضای سبز بیست و دوم

٢٣٣٧٫٢ ٢٢٢٢٫۴
 

٢١۶٧٫۶ 
 

١٩٢٠٫٠ 
 

١۵٩٢٫٠ پاکسازی بیست و سوم

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ١٧صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل�� رشته ای فهرست بهای واحد پایه راهداری

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٢١۵١٫۵ ٢٠۶١٫٧ ٢٠١٨٫٨ ١٨٠٩٫٢ ١۵١١٫٧ عملیات بازرس و کنترل بیست و چهارم

١٧٧٠٫١ ١٧٣٠٫٠ ١٧٢۴٫۴ ١۵٩١٫۵ ١٣٣٠٫۶ متفرقه بیست و پنجم

٢٣١٣٫٨ ٢٢۵٢٫٨ ٢٢٢٣٫۵ ٢٠٠۵٫٧ ١۶٣۴٫٠ کارهای تجمیع بیست و ششم

٢٠٣۵٫۶ ٢٠٠۵٫٨
 

١٩٩٢٫٣
 

١٨٢٣٫۶
 

١۴٩٣٫۵ کارهای دستمزدی بیست و هفتم

٢۴۵٩٫۵ ٢٣٧٩٫۴
 

٢٣٢٣٫۴
 

٢٠٣٧٫٠ 
 

١۶٩٢٫٠ شاخص رشته راهداری

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ١٨صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

١۵٧١٫۴ ١۵٣۵٫٨ ١۵١٨٫۵ ١٣٧٧٫۵ ١١٣٠٫٢ نگهداری خط و ابنیه اول

١٣١۶٫١ ١٢٩٧٫۴ ١٢٧٨٫٨ ١٢۴۴٫٣ ١١١۴٫۶ �انیزه خط ماشین آالت م دوم

٢١٠١٫۵ ١٩٢۵٫٩ ١٨۴١٫٣ ١۵٧۴٫۵ ١٣٣۴٫٣ کارهای ماشین سوم

١۴۵٧٫٩ ١۴۵٧٫٩ ١۴۵٧٫٩ ١٣۴٨٫٣ ١٠٩۶٫٢ کارهای دستمزدی چهارم

٢۵۴٨٫١ ٢۴۵٧٫١
 

٢٣١٣٫۴
 

٢٢٧۵٫١
 

١٩١١٫١ مورد نیاز نگهداری راه آهنمصال
 

پنجم

١۶٢١٫۶ ١۵٩١٫۶ 
 

١۵٧١٫۶ 
 

١۴۵٧٫٢
 

١٢٢١٫١  آهنشاخص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ١٩صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال   اول نیمهشاخص های قطع

شاخص هایفصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه خطوط انتقال آب

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح فصل شماره

٧٠١٫٠ ٧٠٠٫٠ 
 

۶٩٩٫٠ 
 

۶٩٨٫٠ 
 

۶٩٧٫٠  های آزبست سیمانگذاری با لولهعملیات لوله
 

اول

٢۴٨٢٫١ ٢٣۶۴٫٩
 

٢٣٠٨٫٩ 
 

٢٠٣٩٫١ 
 

١۶٨١٫٢ ن (داکتیل) عملیات لوله گذاری با لوله های چدن نش دوم

٢۵٧٨٫۴ ٢۴۴٠٫۶ 
 

٢٣٧۴٫٢
 

٢٠٧٨٫۵ 
 

١٧١٨٫٢ �انیعملیات  لوله گذاری با لوله های فوالدی اتصال م سوم

٢۶١٢٫۴ ٢۴۶١٫٣ 
 

٢٣٩٠٫٩ 
 

٢٠٩٠٫٢ 
 

١٧٣۵٫٢ عملیات لوله گذاری با لوله های فوالدی اتصال جوش چهارم

٢۵٩٩٫۵ ٢۴۵٣٫١ 
 

٢٣٨٢٫٧
 

٢٠٨٢٫٩ 
 

١٧٢۶٫٩ عملیات لوله گذاری با لوله های بتن مسل پنجم

٢۴٨٧٫٩ ٢٣٣۵٫٨
 

٢٢۶۴٫٧
 

١٩٨٢٫١ 
 

١۶۵٣٫١ )G.R.Pعملیات لوله گذاری با لوله های فایبرگالس ( ششم

٢۴۴٧٫٢ ٢٣۴٩٫۴ ٢٣٠١٫٩ ٢٠۴٧٫٧ ١۶٨٠٫٠ نصـب شیرها هشتم

١٨٣۵٫٢ ١٧۴۵٫٩ ١٧١٠٫٧ ١۴۴٨٫٩ ١٢١۴٫۶ احداث حوضچه های  شیرآالت نهم

٢٣٢٠٫١ ٢١۶٨٫٩ ٢٠٩۶٫۶ ١٨١٧٫٩ ١۵٣۴٫۴ حفاظـت لوله ها دهم

٢٣٠١٫٧ ٢١٩١٫٢ ٢١٢۶٫۵ ١٨٨۵٫٩ ١۵۴٨٫٩ عملیات خاک و مرمـت نوارحفاری یازدهم

٣٠٩٢٫١ ٢٩٣۵٫۵ ٢٧٣٣٫٩ ١٩٢١٫٠ ١۶٧۴٫۴ کارهای فوالدی دوازدهم

١٩۶۵٫۵ ١٨۶۶٫٢ ١٨٠٢٫٢ ١۵۶۵٫٩ ١٣٢٢٫٠ کارهای بتن و قالب بندی سیزدهم

٣١٩١٫٩ ٢٩۶۶٫۶ ٢٨٩١٫۴ ٢٣٧١٫۴ ١٨٧٧٫۶ حمل ونقل چهاردهم

٢٨١۴٫٣ ٢٨١۴٫٣ ٢٨١۴٫٣ ٢١٧١٫۵ ١٧٣٧٫٢ ن (داکتیل)تهیه لوله های چدن نش پانزدهم

٢۵٢٣٫٩ ٢٣١٣٫۶ ٢١٣١٫٣ ١۵٩٨٫۵ ١۴٠٢٫٢ های فوالدیلولهتهیه  شانزدهم

٢٧٠٠٫٢ ٢٣۴۴٫۵ ٢٢۶٣٫٧ ٢٠۶٩٫۶ ١۶١۶٫٩ پیش تنیدهتهیه لوله های بتن مسل هفدهم

٢٧٢٩٫۶ ٢۶۴٩٫٣
 

٢۶۴٩٫٣
 

١٩٢۶٫٨
 

١۶٠۵٫۶ (تهیه لوله )G.R.Pهای فایبرگالس
 

هجدهم

٢۴٣٧٫۶ ٢٣٠١٫٩ 
 

٢٢٢۶٫٠
 

١٩١٢٫٣ 
 

١۵٩۴٫٩  رشته خطوط انتقال آب شاخص

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ٢٠صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

ه توزیع آب شاخص های فصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه شب

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

۶٩۴٫٠ ۶٩٣٫٠ 
 

۶٩٢٫٠ 
 

۶٩١٫٠ 
 

۶٩٠٫٠  های آزبسـت سیمانگذاری با لولهعملیات لوله
 

اول

٢٣٨٩٫٢ ٢٣٠٣٫٠ 
 

٢٢۶١٫٧ 
 

٢٠١٧٫۶ 
 

١۶۵٠٫٨ ن (داکتیل)گذاری با لولهعملیات لوله  های چدن نش
 

دوم

٢۴٠٧٫۴ ٢٣١٧٫٨ 
 

٢٢٧۴٫٠
 

٢٠٢٧٫٩ 
 

١۶۶٣٫١  )G. R. Pهای فایبر گالس (گذاری با لولهعملیات لوله
 

سوم

٢۴٠٧٫۴ ٢٣١٧٫٨ ٢٢٧۴٫٠ ٢٠٢٧٫٩ ١۶۶٣٫٢ اتیلنهای پلعملیات لوله گذاری با لوله چهارم

٢۴٢١٫٨ ٢٣٣١٫٨ ٢٢٨٧٫٧ ٢٠۴٠٫٧ ١۶٧٢٫٧ نصـب شیرها پنجم

١٩۴۵٫٩ ١٨۵٢٫۶ ١٨٠١٫١ ١۵۴٢٫١ ١٣٠٩٫۶ احداث حوضچه های شیر ششم

٢٢٣٠٫٣ ٢١٧۴٫٢ ٢١۴۶٫۶ ١٩٣٩٫٩ ١۵٨٨٫١ نصـب انشعاب ها هفتم

٢٣٠۶٫۶ ٢٢٠٣٫٧ ٢١۶٢٫٠ ١٩٢۵٫٩ ١۶٠١٫٨ عملیات خاک ومرمـت   نوارحفاری هشتم

٣٣۵٠٫۴ ٣٢١٨٫۵ ٢٩٢٨٫۶ ١٩۵۶٫٠ ١٧٢٣٫٣ کارهای فوالدی نهم

٢٠١۴٫٠ ١٩٠۵٫٧ ١٨١٨٫٢ ١۵۵٣٫٧ ١٣٠٠٫٨ کارهای بتن وقالـب بندی دهم

٣١٩١٫٩ ٢٩۶۶٫۶ ٢٨٩١٫۴ ٢٣٧١٫۴ ١٨٧٧٫۶ حمل ونقل یازدهم

٢٧٧٢٫٧ ٢٧٧٢٫٧ ٢٧٧٢٫٧ ٢١٣٩٫۴ ١٧١١٫۵ ن (داکتیل)تهیه لوله های چدن نش دوازدهم

٢٨٠۵٫٣ ٢٧٢٢٫٨
 

٢٧٢٢٫٨
 

١٩٨٠٫٢
 

١۶۵٠٫٢ ) )G.R.Pتهیه لوله های فایبرگالس
 

سیزدهم

٢٣۶٧٫٩ ٢٠۶٩٫٨ 
 

١٨٧۶٫۶ 
 

١٧٨٢٫٨ 
 

١٣٧٩٫٩  )U.P.V.Cس سخت ( های پل اتیلن و پی ویتهیه لوله
 

چهاردهم

٢٣٨۴٫۵ ٢٢٨۴٫۶
 

٢٢٢١٫١ 
 

١٩٢١٫٢ 
 

١۵٩٩٫٠ ه توزیع آب  شاخص رشته شب
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صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ٢١صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه چاه

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٢٣۵٢٫٧ ٢٢٠۴٫٧ ٢١۴۶٫١ ١٨٢۶٫۴ ١۴٨٧٫٩ تجهیزکارگاه اول

٢٠١٠٫۵ ١٩٩١٫۴ ١٩٨٢٫٢ ١٨١٧٫٢ ١۴۶٨٫۶ حفاری به روش دست دوم

٢۵٨١٫٢ ٢۴٢٠٫٧ ٢٣۴۴٫١ ٢٠۵٣٫٣ ١٧٢٢٫٨ حفاری به روش ضربه ای سوم

٢٩٠٠٫٨ ٢۶٧٠٫۶ ٢۵۶٠٫٧ ٢٢٠٠٫٨ ١٨۶١٫٠ حفاری به روش دوران چهارم

٢٩٢١٫٣ ٢۶۵٢٫٨ ٢٧١٧٫٨ ٢٠٢١٫٨ ١۵٨٧٫٩ تهیه ونصـب لوله پنجم

٢٢۴٩٫۴ ٢١۵۴٫٨ ٢٠٩٨٫۵ ١٨۶٣٫٩ ١۵۵٢٫۴ آزمایش و عملیات صحرایی ششم

١٩٢١٫٠ ١٨۵٧٫۶ ١٨٢٣٫۴ ١۶٢٠٫٩ ١٣۴٧٫۵ کارهای متفرقه هفتم

٢٢٩٩٫٢ ٢١٧٩٫٠ ٢١٢٣٫٩ ١٨٧٧٫٧ ١۵۶۶٫٩ کارهای دستمزدی هشتم

٢۶٣٠٫۵ ٢۴۵٩٫٩
 

٢٣١٧٫۴
 

١٩۵٨٫٩ ١۶۶٧٫٩ چاههای مخزن نهم

٢۶٢٢٫٧ ٢۴۵٠٫٧
 

٢٣۵٣٫٣
 

٢٠٢٣٫٢ ١٧٠٠٫١ شاخص رشته چاه

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 

   

WEB : http://nezamfanni.ir  E-mail:     info@nezamfanni.ir : ترونی نشان ال
 

٣٧از  ٢٢صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل�� رشته ای فهرست بهای واحد پایه آبیاری و زه�ش��

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٢٣٣٠٫١ ٢٢۵٧٫٢ ٢٢٢٢٫٨ ١٩٩٨٫١ ١۶٣٢٫٣ عملیات تخریب اول

٢٢٠۴٫٢ ٢١٧٠٫٩ ٢١۵۵٫٣ ١٩۶٣٫١ ١۵٨۴٫٧ با دسـت عملیات خاک دوم

٢٩٠۴٫٨ ٢۶٧٨٫۴ ٢۵٧٠٫٣ ٢٢٠٧٫٢ ١٨۵٢٫٩ با ماشینعملیات خاک سوم

٢٣١٩٫۴ ٢٢٢٠٫٣ ٢١٩١٫١ ١٩٨٢٫٧ ١۶١۵٫٠ عملیات بنایی با سنـ چهارم

١٧٩۶٫١ ١٧۶٠٫۵ ١٧۵١٫۶ ١۵٧٧٫۵ ١٣۵٠٫۴ اندود و بندکش پنجم

١٩۴٠٫۵ ١٨۶٠٫٩ ١٨١٨٫٧ ١۵٨٧٫۴ ١٢۴٣٫١ بندیقالـب ششم

٣٣٨٨٫٩ ٣٢۴۵٫١ ٢٩۶٠٫٣ ١٩٣٩٫۵ ١٧٢٢٫٨ رد کارهای فوالدی با میل هفتم

٣٢٠٣٫٧ ٣٠٨٩٫٣ ٢٨٣٩٫٨ ٢١٢۴٫١ ١٧۶٠٫۵ کارهای فوالدی هشتم

٢٠٧٠٫۴ ١٩۴٩٫٧ ١٩٠٢٫٧ ١۶۵۴٫٠ ١۴٣١٫٧ بتن درجا نهم

٢٠۴٧٫٨ ١٩۶٧٫٣
 

١٩٣۶٫٠
 

١٧١۵٫۵
 

١۴٣٨٫١ بتن پیش ساخته
 

دهم

٢٣۵١٫۴ ٢٢٢۵٫٢
 

٢١۶٠٫٧ 
 

١٨٨۵٫٠ 
 

١۵۶٨٫٧  کانالهای نیم لوله نیم بیض بتن پیش ساخته
 

یازدهم

٢٩٢٨٫۶ ٢٧٠۴٫٧ ٢۵٩٧٫٩ ٢٢٣٩٫٠ ١٨٨٧٫٧ کننده های زیرزمین �شها و جم زه دوازدهم

٢۵۴٣٫١ ٢٣٩١٫١ ٢٢٣٨٫۴ ١٧۴۶٫۴ ١٧١۶٫٧ عایقکاری سیزدهم

١٧١٩٫٢ ١۵٧۶٫٧ ١۵۶٢٫۵ ١٣۶٧٫٧ ١١٢٣٫٩ کارهای متفرقه چهاردهم

٣٠۴٩٫۵ ٢٨٣۴٫٢ ٢٧۶٢٫۴ ٢٢۶۵٫۵ ١٧٩٣٫٨ حمل و نقل پانزدهم

٢٠٣۵٫۶ ٢٠٠۵٫٨ ١٩٩٢٫٣ ١٨٢٣٫۶ ١۵۵٠٫١ کارهای دستمزدی شانزدهم

٢٨۵۶٫۶ ٢۵۵٣٫٩
 

٢۴٩٧٫٢
 

٢٠٩٩٫٩
 

١٨٩١٫٨ هاژئوسنتتی
 

هفدهم

٢٧٠٧٫۶ ٢۵٢۴٫٣
 

٢۴٢٠٫٩
 

٢٠۴١٫٩ 
 

١٧١٨٫۶ ش  شاخص رشته آبیاری و زه

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 

   

WEB : http://nezamfanni.ir  E-mail:     info@nezamfanni.ir : ترونی نشان ال
 

٣٧از  ٢٣صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه سدسازی

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٢٧۵٧٫٠ ٢۵٧۵٫٩ ٢۴٨٩٫٧ ٢١٧٩٫٣ ١٨٢۵٫۵ تخریبعملیات خاک و  اول

٢١٢٣٫٠ ٢٠٠۶٫٨ ١٩۵١٫۴ ١٧٣٩٫٩ ١۴٢٠٫٠ عملیات حفاری در فضای بسته دوم

٢٢٨٠٫٣ ٢١٣٩٫۴ ٢٠٧۵٫۶ ١٨٠۵٫١ ١۵٣٢٫٠ عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوح سوم

٢۵٢٢٫١ ٢٣۴۴٫٧ ٢٢۵٨٫٠ ١٩۵٨٫٧ ١۶۴٨٫٠ تزریق و دیوار آب بند ، چالزن چهارم

٣۶٧۴٫۴ ٣۴٢٩٫٢ ٣٢٠۵٫٢ ٢١٢٨٫٣ ١٨٩۴٫٩ کارهای فوالدی پنجم

١٧٩٠٫٢ ١٧١۶٫٩ ١۶٧٧٫٨ ١۴۶۴٫٧ ١١۴۶٫٧ قالب بندی ششم

٢١٠٣٫٩ ١٩۶٧٫١ ١٩٠١٫۶ ١۶٢۶٫٧ ١۴٢۶٫١ کارهای بتن هفتم

٢١٠٠٫۵ ١٩٨۶٫١ ١٩٧۵٫٣ ١٧٧۶٫۵ ١۴١۶٫٠ عملیات بنایی با سنگ هشتم

٢٧٢٣٫٧ ٢۴٨۶٫٨ ٢٣٨٩٫۶ ١٩۶٨٫۶ ١۶٣٩٫۵ کارهای متفرقه نهم

٣٢۶٣٫٣ ٣٠٣٢٫٩
 

٢٩۵۶٫١
 

٢۴٢۴٫۴
 

١٩١٩٫۵ حمل دهم

٢۴٨٩٫٣ ٢٣٢۵٫٨
 

٢٢۴٠٫٨
 

١٨٩٣٫١ 
 

١۶٠٨٫٧ شاخص رشته سدسازی

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 

   

WEB : http://nezamfanni.ir  E-mail:     info@nezamfanni.ir : ترونی نشان ال
 

٣٧از  ٢۴صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص هایفصل�� رشته ای فهرست بهای واحد پایه آبیاری تحت فشار

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

۶٩۵٫٠ ۶٩۴٫٠ 
 

۶٩٣٫٠ 
 

۶٩٢٫٠ 
 

۶٩١٫٠  های آزبست سیمانعملیات لوله گذاری با لوله
 

اول

٢٣٧٩٫۵ ٢٢٩٧٫٨
 

٢٢۵٧٫٠
 

٢٠١٨٫٧
 

١۶۵۵٫٣ اتیلنعملیات لوله گذاری با لوله های پل
 

دوم

٢٣٨٧٫٨ ٢٣٠۴٫٢ 
 

٢٢۶٢٫٧
 

٢٠٢٢٫٩ 
 

١۶۵٩٫٠  های پی. وی. سگذاری با لولهعملیات لوله
 

سوم

٢۴١٩٫٨ ٢٣٣٠٫٧ ٢٢٨۶٫٨ ٢٠۴١٫۵ ١۶٧٣٫۶ نصب شیرها چهارم

٢٣٠١٫٧ ٢١٩٩٫٢ ٢١۵٧٫۶ ١٩٢٢٫٣ ١۶٠٠٫۶ مربوط به لوله گذاریعملیات خاک پنجم

٢٠٢٠٫٢ ١٩٩٧٫۶ ١٩٨٧٫٨ ١٨٢۴٫٧ ١۴٨۶٫٨ اجرای تاسیسات برق ششم

٢١۴١٫٩ ٢٠٧٢٫٨ ٢٠۴١٫٨ ١٨۴٠٫١ ١۵٢١٫٧ �انی اجرای تاسیسات م هفتم

١٩١٨٫١ ١٨۶۶٫٣ ١٨٢٧٫۵ ١۶٣۵٫٧ ١٣۵۴٫٧ باران کالسینصب تجهیزات سیستم  هشتم

١٩٧٠٫۴ ١٩۶٩٫٨ ١٩۶٩٫۵ ١٨٢٢٫٨ ١۴٧٩٫۶ های آبدهنصب لوله نهم

٢٢٣٢٫٨ ٢١۵٣٫۶ ٢١١۵٫٨ ١٩٠٣٫۴ ١۵٧٩٫٠ نصب دستگاههای آبیاری دهم

٢٣٢١٫٠ ٢٢٣٧٫٧ ٢١٩٨٫١ ١٩٧١٫٢ ١۶٢٢٫۶ عملیات تخریب یازدهم

٢٠٩٩٫۶ ٢٠۵۶٫۴ ٢٠٣۵٫٨ ١٨۵٣٫٧ ١۵٠۶٫٠ با دست عملیات خاک دوازدهم

٢٩٨٢٫۵ ٢٧۴٣٫١
 

٢۶٢٨٫٩
 

٢٢۴٧٫١
 

١٨٧۵٫٢ با ماشین عملیات خاک
 

سیزدهم

٢٣۶۵٫۴ ٢٢٨۴٫٩
 

٢٢۴۴٫٧
 

٢٠٠٨٫۵ 
 

١۶۴٧٫٣  شاخص رشته آبیاری تحت فشار

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 

   

WEB : http://nezamfanni.ir  E-mail:     info@nezamfanni.ir : ترونی نشان ال
 

٣٧از  ٢۵صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

آوری و انتقال فاضالب ه جم شاخص های فصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه شب

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٧٠۴٫٠ ٧٠٣٫٠ 
 

٧٠٢٫٠ 
 

٧٠١٫٠ 
 

٧٠٠٫٠ عملیات لوله گذاری با لوله های آزبسـت سیمان فاضالبی اول

٢۶٠٨٫٣ ٢۴۴٩٫١ 
 

٢٣٧۶٫۵
 

٢٠۶٨٫۴ 
 

١٧١۵٫٧ گذاری با لوله های بتن فاضالبیعملیات لوله  دوم

٢۵٣۵٫٠ ٢٣٧٠٫۶ 
 

٢٢٩۶٫١ 
 

٢٠٠۶٫٧ 
 

١۶٧٨٫۵ عملیات لوله گذاری با لوله های پی وی س فاضالبی سوم

٢۶۵٨٫۵ ٢۴٩۶٫١ 
 

٢۴١٩٫٢ 
 

٢١١٧٫۵ 
 

١٧۶۶٫١ عملیات لوله گذاری با لوله های پل اتیلن فاضالبی چهارم

٢۵٠٢٫١ ٢۴٠٢٫٣
 

٢٣٠٢٫٠
 

١٩۶۵٫٠
 

١۶٣۵٫٧ عملیات لوله گذاری در  نقـب پنجم

٢۴٨٧٫٩ ٢٣٣۵٫٨
 

٢٢۶۴٫٧
 

١٩٨٢٫١ 
 

١۶۵٣٫١ )G.R.Pهای فایبرگالس (عملیات لوله گذاری با لوله ششم

٢٣٠۵٫٠ ٢١٨٩٫۴ ٢٠٨۵٫۵ ١٧۶٩٫٧ ١۴٨٢٫۴ احداث آدم روها هفتم

٢۵٢٢٫۵ ٢٣٨٧٫٨ ٢٣٠٩٫٣ ٢٠٣۵٫٣ ١۶۶٩٫٢ عملیات خاک و مرمـت نوارحفاری هشتم

٣٢۵٧٫٨ ٣٠٨٠٫۶ ٢٨۶٧٫٩ ٢٠٣۶٫٨ ١٧٣٨٫٣ کارهای فوالدی نهم

٢٨٣٢٫٠ ٢۶٣۴٫۴ ٢۵٢٢٫٨ ٢١۴٠٫٩ ١٨٠٨٫۴ کارهای سپرکوبی با سپر فوالدی دهم

٢٠١٩٫٢ ١٩١٢٫۶ ١٨۵٢٫٣ ١۶٣٣٫١ ١٣۶۵٫٠ بندیکارهای بتن و قالب یازدهم

٣١٩٠٫٩ ٢٩۶۵٫٧ ٢٨٩٠٫۵ ٢٣٧٠٫۶ ١٨٧٧٫٠ حمل و نقل دوازدهم

٢٩٨٢٫٧ ٢٧۴۴٫٢ ٢۶٣٠٫٧ ٢٢۵٧٫٧ ١٩٠٨٫٢ لوله ران سیزدهم

٢٠٨۴٫۴ ١٨٠٩٫٨ ١٧۴٧٫۴ ١۵٩٧٫۶ ١٢۴٨٫٢ فاضالبیهای بتنتهیه لوله چهاردهم

٣٢٣٧٫١ ٢٨٧٧٫۴
 

٢۶٢۶٫۶
 

٢۵٢٧٫٢
 

١٨٩٣٫٠ اتیلن فاضالبیتهیه لوله های پل پانزدهم

٣۶۴٫٠ ٣۶٢٫٠ 
 

٣۶١٫٠ 
 

٣۶٠٫٠ 
 

٣۵٩٫٠ ها و متعلقاتهای آزبست سیمان فاضالبی، اتصالتهیه لوله شانزدهم

٢۴۶٨٫١ ٢١٣٩٫٠ 
 

١٩٧۵٫۵ 
 

١٨٠٩٫٩ 
 

١۶۴۵٫۴ ها و متعلقاتهای پی وی س فاضالبی، اتصالتهیه لوله هفدهم

٣١٣٢٫۴ ٣٠۴٠٫٢ 
 

٣٠۴٠٫٢ 
 

٢٢١١٫١ 
 

١٨۴٢٫۶
 

ها و متعلقات) فاضالبی، اتصالG.R.Pهای فایبرگالس (تهیه لوله هجدهم

٢٧٢۴٫٨ ٢۵٢۶٫٧
 

٢۴٢٢٫۶
 

٢٠۶۶٫٣
 

١٧٠٩٫٢ 
 

ه  آوری و انتقال فاضالبجمشاخص رشته شب

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 

   

WEB : http://nezamfanni.ir  E-mail:     info@nezamfanni.ir : ترونی نشان ال
 

٣٧از  ٢۶صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص هایفصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه انتقال و توزیع آب روستایی

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

۴۴۵٫٠ ۴۴۴٫٠ ۴۴٣٫٠ ۴۴٢٫٠ ۴۴١٫٠ های آزبست سیمانلوله اول

٣۶۵٧٫۴ ٣۶٠٣٫٧ ٣۵٣۵٫١ ٢٨٣١٫۵ ٢٢٢۵٫٩ ن (داکتیل)های چدن لوله نش دوم

١٩٣١٫۴ ١٧٣٠٫١ ١۵٩۵٫٩ ١۵٠٠٫٧ ١١۴۶٫٨ اتیلنلوله های پل سوم

٢٩٧٩٫۵ ٢٨۴۴٫٠ ٢٣۶٧٫٧ ٢٢٧٩٫۵ ١٨١٩٫١ شیرها چهارم

١٩۵٠٫٧ ١٨۵۶٫٨ ١٨٠۵٫٠ ١۵۴۴٫١ ١٣١١٫٨ های شیراحداث حوضچه پنجم

٣٢٨۶٫٧ ٣١۴٢٫١ ٢٧٨۴٫٢ ٢۵۶٧٫۴ ٢١٠۶٫٩ انشعاب ششم

٣٩۵۵٫٢ ٣۴۶٩٫٨ ٣١۵١٫۵ ٢۴٩٨٫٢ ٢٢٢٠٫٧ کارهای تاسیسات برق هفتم

٣٩٩۴٫٧ ٣٧۵۵٫۴ ٢٨۶٢٫۵ ٢۵٢٣٫٣ ٢٣۶٠٫۴ های فوالدی گالوانیزه سنگینلوله هشتم

١۴٠٨٫۵ ١٣٧٧٫٨ ١٣۵١٫۴ ١٠۵٩٫۴ ٨۶٩٫٨ تروپمپ ال نهم

٢٩٢٨٫٢ ٢۵٩۵٫۵ ٢۴٢٩٫۴ ٢٢۵٨٫۵ ١۶٩١٫٠ کلریناتور دهم

٢٣۵٣٫٩ ٢٢۵٩٫٩ ٢٢١٧٫۵ ١٩٨٢٫٢ ١۶٣٧٫٠ عملیات خاک و مرمت نوار حفاری یازدهم

٣٢۴٣٫۵ ٣٠١۴٫۶ ٢٨۴٠٫٨ ١٩۵٠٫٨ ١۶٩۶٫٧ کارهای فوالدی دوازدهم

١٩٨٣٫۶ ١٨٨۴٫٢ ١٨١٠٫٢ ١۵۵٨٫٣ ١٣١۴٫٨ بندیکارهای بتن و قالب سیزدهم

٣١٩١٫٩ ٢٩۶۶٫۶
 

٢٨٩١٫۴
 

٢٣٧١٫۴
 

١٨٧٧٫۶
 

حمل و نقل
 

چهاردهم

٣٨١٧٫٣ ٣٧٢٨٫۵
 

٣٧٢٢٫٧
 

٢٧۵۴٫٣
 

٢٢٩٢٫٢ 
 

 ) مخصوص آبرسانG.R.Pهای فایبرگالس (لوله
 

پانزدهم

٢٧٩٢٫٩ ٢۵٩١٫٠ ٢٣٩٩٫٣ ١٨٣٠٫١ ١۵٩۴٫٩ �انیلوله های فوالدی اتصال م شانزدهم
 

٢۴٠٠٫۶ ٢١٨٣٫۵ ٢٠۵٢٫٩ ١٨٧٠٫٢ ١۶۴٩٫٩ )U.P.V.Cس سخت (ویهای پیولهل  هفدهم

٢٠٣۵٫۶ ٢٠٠۵٫٨
 

١٩٩٢٫٣
 

١٨٢٣٫۶
 

١۴٩٣٫۵ کارهای دستمزدی
 

هجدهم

٢٢٧٨٫۴ ٢١۴۶٫٠ 
 

٢٠٣٨٫١ 
 

١٧٧٨٫۴ 
 

١۴٠٨٫٣  شاخص رشته انتقال و توزیع آب روستایی

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 

   

WEB : http://nezamfanni.ir  E-mail:     info@nezamfanni.ir : ترونی نشان ال
 

٣٧از  ٢٧صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه ساخت و ترمیم قنات

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٢١۶١٫٨ ٢١۶٠٫٢ ٢١۵٩٫۴ ١٩٨٧٫۶ ١۵٨۵٫۵ با دست تخریب و عملیات عملیات خاک اول

١٨٧٧٫٨ ١٨۶٨٫۶ ١٨۶۴٫٣ ١٧٢۴٫٨ ١۴١٨٫٠ حفاری و الیروبی قنات به روش دست دوم

٣١۴٩٫٠ ٢٩١٩٫۵
 

٢٨١٠٫٠
 

٢۴٣١٫٣
 

٢٠۴۵٫۴ با ماشین عملیات خاک
 

سوم

١٧۴٨٫٨ ١٧١٠٫٨ 
 

١۶٩٨٫٧ 
 

١۵۴٢٫۵ 
 

١٢٨٣٫٢  کاریبنایی با سنگ، اندود و بندکش و عایق عملیات
 

چهارم

٢٠۶٧٫٧ ١٩٨٢٫٩ ١٩٣٧٫٩ ١۶٢٠٫٨ ١٣٢۴٫۶ بندیعملیات قالب پنجم

٢٧١۵٫٢ ٢۶٠٢٫٨ ٢۵١۶٫۴ ٢٠١٢٫٠ ١۶۶٧٫٨ کارهای بتن ششم

۴۶٠٨٫٠ ۴۴۶۴٫۶ ٣٩٠۶٫٢ ٢٧۴٠٫٢ ٢۴٣٨٫٨ کارهای فلزی هفتم

٢۴٢٩٫٧ ٢٣٣٣٫۶ ٢٢٨۶٫٧ ٢٠٣٧٫۵ ١۶٧٣٫٧ اتیلن با لولهگذاری لوله پل هشتم

۶٩۴٫٠ ۶٩٣٫٠ ۶٩٢٫٠ ۶٩١٫٠ ۶٩٠٫٠ گذاری با لوله آزبست سیمانلوله نهم

٢٣۴٧٫١ ٢٢۴٠٫١ ٢١٨٩٫١ ١٩۵٢٫٩ ١۶٣۴٫١ نصب شیر و پمپ دهم

٣١٧٢٫٧ ٢٩۴٨٫٨ ٢٨٧۴٫١ ٢٣۵٧٫١ ١٨۶۶٫٣ و نقل حمل یازدهم

٢٠٣۵٫۶ ٢٠٠۵٫٨
 

١٩٩٢٫٣
 

١٨٢٣٫۶
 

١۴٩٣٫۵ کارهای دستمزدی
 

دوازدهم

٢٢٩٢٫٨ ٢٢٠٧٫٢
 

٢١۴١٫۵ 
 

١٧۴۵٫١ 
 

١۴۴۴٫٩  شاخص رشته ساخت و ترمیم قنات

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 

   

WEB : http://nezamfanni.ir  E-mail:     info@nezamfanni.ir : ترونی نشان ال
 

٣٧از  ٢٨صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه آبخیزداری و منابع طبیع��

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول
سه ماهه

٩٨چهارم 
شرح شماره فصل

١٨٢۵٫٣ ١٧٧٢٫١ ١٧۴۶٫٨ ١۵٨٣٫٨ ١٣١٨٫٩ آماده سازی بستر کار اول

٢١٨٢٫٩ ٢١٧٣٫٢ ٢١۶٨٫۶ ١٩٩٠٫٣ ١۵٩١٫٠ آماده سازی بستر تولید دوم

٢٢۵٢٫٨ ٢١٧٧٫۵ ٢١۴١٫۶ ١٩٢٧٫۶ ١۵٩٠٫١ کاشت سوم

٢٣٠٢٫۶ ٢١٨٨٫٩ ٢١٣۶٫١ ١٨٩٠٫٣ ١۵۶١٫٨ نگهداری و حفاظت چهارم

٢٢٣۵٫٩ ٢١٩٢٫٣ ٢١٧١٫۶ ١٩٧٢٫٣ ١۵٩٨٫٨ با دست عملیات خاک پنجم

٢٨۴۶٫٩ ٢۶٢۵٫۵ ٢۵١٩٫٧ ٢١۶۶٫٩ ١٨٢۴٫٧ با ماشین عملیات خاک ششم

٢٠٣٧٫٧ ١٩۶۴٫٧ ١٩۵٣٫۵ ١٧٧٠٫٣ ١۴٣۴٫٢ بنایی با سنگعملیات  هفتم

١٨۵۴٫۶ ١٨٢٩٫٨ ١٨٢۴٫٨ ١۶۶۶٫٠ ١۴٠٧٫۴ اندود و بندکش هشتم

١٨۵۶٫٠ ١٧٢١٫۵ ١۶٨٨٫۵ ١۴١۶٫۶ ١١٨٩٫٠ قالب بندی، چوب بست و کارهای چوبی نهم

٣۶۴۴٫۴ ٣۵٠٢٫١ ٣١٨٩٫٠ ٢٠٩٢٫٧ ١٨۵۴٫٨ کارهای فلزی دهم

١٩۵۴٫٨ ١٨۴٩٫۴ ١٨١٣٫٩ ١۵٨٠٫١ ١٣٧٧٫۴ بتن و کارهای بتن یازدهم

٢٠٩٧٫۴ ٢٠٨٢٫٨ ٢٠٧۵٫٧ ١٩٠۶٫٢ ١۵٣٧٫٨ عملیات حفاری چاه و گمانه زن دوازدهم

٢٩۴٠٫٠ ٢٧۴٠٫٧ ٢۵٣۵٫۶ ١٩٠٨٫٩ ١٩٩٢٫٢ عایق کاری و کارهای متفرقه سیزدهم

٣١٩٨٫٨ ٢٩٧٣٫٠
 

٢٨٩٧٫٧
 

٢٣٧۶٫۵
 

١٨٨١٫۶ حمل مصال عموم
 

چهاردهم

٢٢١٢٫٧ ٢١٨٣٫٠ 
 

٢١۶٨٫٨ 
 

١٩٧۴٫٢ 
 

١۵٨٠٫۵  های کشاورزی و منابع طبیع و حمل دست مصال حمل نهاده
 

پانزدهم

١۵۵٧٫۶ ١۴١٨٫٩ ١٣٨۵٫۴ ١٢٣٢٫١ ١٠٣١٫٢ برداریبهره شانزدهم

١٣۴۴٫۵ ١٣۴۴٫۵ ١٣۴۴٫۵ ١٣٣۶٫٠ ١٠٣۶٫٨ های کشاورزی و منابع طبیعنهاده نوزدهم

٢٠٣۵٫۶ ٢٠٠۵٫٨
 

١٩٩٢٫٣
 

١٨٢٣٫۶
 

١۴٩٣٫۵
 

کارهای دستمزدی
 

بیستم

٢١٢۵٫٢ ٢٠۶٢٫٨
 

٢٠۴٢٫٧
 

١٨۴۵٫۵
 

١۴٩٨٫٩ 
 

 شاخص رشته آبخیزداری و منابع طبیع

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 

   

WEB : http://nezamfanni.ir  E-mail:     info@nezamfanni.ir : ترونی نشان ال
 

٣٧از  ٢٩صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل�� رشته ای فهرست بهای واحد پایه خطوط زمین�� انتقال و فوق توزیع نیروی برق

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

١٩٩۵٫٠ ١٩٩۵٫٠ ١٩٩۵٫٠ ١٩٩۵٫٠ ١۵٠٠٫٠ مسیریابی و نقشه برداری ، طراح اول

٢٧۶٢٫٣ ٢۴١٧٫٣ ٢١٢۴٫٨ ١۶٣۶٫٢ ١۵٠٠٫٠ کابل های فوق توزیع مس دوم

٢٧۶٢٫٣ ٢۴١٧٫٣ ٢١٢۴٫٨ ١۶٣۶٫٢ ١۵٠٠٫٠ کابل های انتقال مس سوم

٢۶۶٢٫٧ ٢٣٩٢٫٠ ٢١١٧٫٧ ١۶٠۵٫٧ ١۵٠٠٫٠ کابل های فوق توزیع آلومینیوم چهارم

٢۶٨٩٫٢ ٢۴٠٠٫٨ ٢١١٨٫۶ ١۶٠٨٫٨ ١۵٠٠٫٠ کابل های انتقال آلومینیوم پنجم

٢٩٢۴٫٩ ٢۵٣۶٫١ ٢٢٢٢٫٩ ١٧٩۴٫٣ ١۵٠٠٫٠ سرکابل و مفصل ششم

٢٧٠٣٫٢ ٢٣۴٧٫٠ ٢١٢١٫۴ ١٧۵٨٫٨ ١۵٠٠٫٠ فیبر نوری زمین و ملحقات هفتم

٢٧۵٩٫٣ ٢۴٠٠٫٨ ٢٣٠٧٫٨ ١٧۶۵٫۵ ١۵٠٠٫٠ SVLلینک باکس و هشتم

٢٢٢٠٫١ ٢١٢٢٫٧ ٢٠۶٨٫۶ ١٨٣۴٫۴ ١۵٠٠٫٠ کنکانال کن وپی پانزدهم

٢٢۴٧٫۶ ٢١۴٨٫۴ ٢٠۶١٫٠ ١٧۴٣٫٨ ١۵٠٠٫٠ نصب و آزمون شانزدهم

٢۵۵٠٫٠ ٢٣٧٠٫٠
 

٢٣١٠٫٠
 

١٨٩۴٫۵
 

١۵٠٠٫٠ حمل
 

هفدهم

٢٧٣٢٫٧ ٢۴١٧٫٣
 

٢١٣٩٫۵
 

١۶۶١٫٧ 
 

١۵٠٠٫٠  شاخص رشته خطوط زمین انتقال و فوق توزیع نیروی برق

پیوست ٣ بخشنامه شماره     99/467479    مورخ    1399/09/02 



صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ٣٠صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص هایفصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

١٩٩۵٫٠ ١٩٩۵٫٠ ١٩٩۵٫٠ ١٩٩۵٫٠ ١۵٠٠٫٠ گذاریبرداری و برجمسیریابی، نقشه اول

٢٠١۵٫٣ ٢٠١۵٫٣ ٢٠١۵٫٣ ١٩٩٧٫٧ ١۵٠٠٫٠ طراح و آزمون برج ها دوم

٢٩٢٣٫۵ ٢٨۴٠٫٣ ٢۴٣٢٫٣ ١٧١٣٫٠ ١۵٠٠٫٠ برج های فلزی سوم

٢٨۴٩٫٣ ٢۶۶٧٫٨ ٢۴۴٩٫۵ ١٧٢٧٫٣ ١۵٠٠٫٠ برج های بتن چهارم

٢۶۶۵٫۴ ٢٣٢٧٫۴ ٢١۵٩٫٣ ١۶٣١٫۵ ١۵٠٠٫٠ سیم های هادی و محافظ هوایی پنجم

٢٧١٨٫٢ ٢٣۶۴٫۶ ٢١۴٨٫٩ ١٧٣٧٫٨ ١۵٠٠٫٠ سیم های محافظ هوایی حاوی فیبر نوری ششم

١٩٠٧٫۶ ١٩٠٧٫۶
 

١٩٠٧٫۶
 

١٨٠٧٫١
 

١۵٠٠٫٠ مقره های سرامی و شیشه ای
 

هفتم

٢٧٠٩٫۶ ٢٣٧٩٫۶
 

٢١۴٨٫٩ 
 

١٧٢۵٫٠ 
 

١۵٠٠٫٠  مقره های کامپوزیت و اسپیسرهای بین فازی
 

هشتم

٢۶۴٢٫٢ ٢٣۵٣٫۵ ٢٢٧۵٫۶ ١٧۶٩٫٠ ١۵٠٠٫٠ یراق آالت نهم

٢١۶١٫۵ ٢٠۶٧٫٩ ٢٠٢٣٫٢ ١٨٠۵٫۵ ١۵٠٠٫٠ عملیات خاک شانزدهم

٢٩١٩٫۴ ٢٧۵٠٫٨ ٢۵۵٠٫٨ ١۶٩۵٫۵ ١۵٠٠٫٠ رد تهیه و نصب میل هفدهم

٢١٠٠٫٠ ٢٠٢۵٫٠ ١٩٧۶٫۵ ١٧۴٨٫٠ ١۵٠٠٫٠ کارهای بتن هجدهم

٢١٨٠٫٢ ٢٠٧٣٫۴ ٢٠٢٠٫٩ ١٧٨٩٫٧ ١۵٠٠٫٠ عملیات نصب برج نوزدهم

٢٢١٠٫۵ ٢٠٩٢٫۵ ٢٠٣۶٫٧ ١٧٧٠٫۶ ١۵٠٠٫٠ عملیات سیم کش بیستم

٢۵۵٠٫٠ ٢٣٧٠٫٠
 

٢٣١٠٫٠
 

١٨٩۴٫۵
 

١۵٠٠٫٠ حمل
 

م بیست و ی

٢۶٧١٫۶ ٢۴٨٢٫٧
 

٢٢۴٩٫۵
 

١٧٠۴٫١ 
 

١۵٠٠٫٠  شاخص رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
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صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
و پس از آن ١٣٨٢. بر اساس فهرست های غیر پایه با شاخص مبنای دوره های سه ماهه سال ٣ 
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٣٧از  ٣١صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

١٩٩۵٫٠ ١٩٩۵٫٠ ١٩٩۵٫٠ ١٩٩۵٫٠ ١۵٠٠٫٠ طراح اول

٢۵۴٢٫۶ ٢٢۶٣٫۵ ٢٠۵١٫۵ ١٧٣۵٫١ ١۵٠٠٫٠ ترانسفورماتور قدرت دوم

٢۵٣٨٫١ ٢٢٣٩٫٢ ٢٠٢٨٫۴ ١٧٨٢٫١ ١۵٠٠٫٠ راکتور سوم

٢٧١۴٫٨ ٢٣۶۴٫٢ ٢١١٩٫٣ ١٧۵۶٫۶ ١۵٠٠٫٠ یرهای گازیتجهیزات  سوئیچ چهارم

٢۶۶٢٫٧ ٢٣٣١٫۴ ٢١٢١٫۵ ١٨١٨٫٨ ١۵٠٠٫٠ کلید قدرت پنجم

٢۶۵۵٫٣ ٢٣۵٨٫۴ ٢١٢٩٫١ ١٨١۵٫٠ ١۵٠٠٫٠ �سیونر و تیغه زمین س ششم

٢۶٨٧٫۶ ٢٣٨٧٫٠ ٢٢٠۵٫٨ ١٧٨٧٫٧ ١۵٠٠٫٠ ترانس جریان هفتم

٢۶٨٧٫۶ ٢٣٨٧٫٠ ٢٢٠۵٫٨ ١٧٨٧٫٧ ١۵٠٠٫٠ ترانس ولتاژ هشتم

٢٧١۴٫۴ ٢٣۶٢٫٩ ٢١۶٧٫٠ ١٧۵٢٫١ ١۵٠٠٫٠ برقگیر و شمارنده نهم

١٨٧۵٫٠ ١٨٧۵٫٠ ١٨٧۵٫٠ ١٨٧۵٫٠ ١۵٠٠٫٠ مقره اتکایی پرسیلین دهم

٢٧٣۵٫٣ ٢٣٩٠٫٣ ٢١٣٩٫٠ ١٧۵٧٫٣ ١۵٠٠٫٠ بوشینگ یازدهم

٢۴١١٫٩ ٢١٧۶٫٨ ٢٠٠٣٫٠ ١۶۴۶٫٣ ١۵٠٠٫٠ موج گیرو راکتور بانک خازن دوازدهم

٢۴۶٣٫٠ ٢٢٩٨٫٠ ٢٠۶۴٫٠ ١۵۶۴٫۵ ١۵٠٠٫٠ هادی آلومینیوم سیزدهم

٢۵٣٣٫٠ ٢٣۴٠٫٩ ٢١٣٣٫٣ ١۶۶١٫٢ ١۵٠٠٫٠ کلمپ آلومینیوم چهاردهم

٢۶۴۶٫٩ ٢٣۵١٫۶ ٢٢۵۴٫٨ ١٧۶۵٫٩ ١۵٠٠٫٠ آالت فوالدییراق پانزدهم

٢۶۴۵٫٧ ٢٣۶٢٫۵ ٢١۵١٫٠ ١٧۶١٫٠ ١۵٠٠٫٠ بانک خازن شانزدهم

٢٨۶۵٫٧ ٢۴۴۶٫۴ ٢١۴٨٫٣ ١٧۶٣٫٣ ١۵٠٠٫٠ تابلو فشار متوسط هفدهم

٢٧۵١٫٨ ٢۴٢٢٫۵ ٢١٠٩٫٠ ١۶١۴٫٠ ١۵٠٠٫٠ زمینسیستم  هجدهم

٢٨۵٢٫٣ ٢٧٧٣٫٢ ٢٣٨۵٫۶ ١٧٠٢٫۴ ١۵٠٠٫٠ آالت پستآهن نوزدهم

٢٧٣١٫٣ ٢٢۴١٫٣ ٢٠٨۵٫٨ ١۶٧٣٫۴ ١۵٠٠٫٠ کابل فشار ضعیف مس و ملحقات بیستم

٢٧٠١٫١ ٢۴۶۶٫٢ ٢٠۶۶٫٩ ١٧٠٢٫۴ ١۵٠٠٫٠ تابلوها بدنه و ملحقات داخل م بیست و ی

٢۶۴٧٫٩ ٢٣٧٠٫٨
 

٢١٣۵٫١
 

١٧۶١٫١
 

١۵٠٠٫٠ تجهیزات سیستم کنترل سنت بیست و دوم

٢٧۵٠٫۴ ٢٣٩٢٫٨
 

٢١۴۴٫٣ 
 

١٧٧٧٫٣ 
 

١۵٠٠٫٠ تجهیزات اندازه گیری دیجیتال و ثبات بیست و سوم
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صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری:
و پس از آن  ١٣٨٢. بر اساس فهرست های پایه سال ١ 
١٣٨٢ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال با شاخص مبنای دوره سه  ١٣٨١. بر اساس فهرست پایه سال ٢ 
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WEB : http://nezamfanni.ir  E-mail:     info@nezamfanni.ir : ترونی نشان ال
 

٣٧از  ٣٢صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل� رشته ای فهرست بهای واحد پایه پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

٢٩١٨٫۴ ٢۵٢٩٫۶ ٢٢١۶٫۴ ١٧٩١٫۶ ١۵٠٠٫٠ تجهیزات سیستم کنترل نیومری بیست و چهارم

٢٩١٠٫۵ ٢۵٢٣٫٨ ٢٢١٢٫۴ ١٧٩٠٫٨ ١۵٠٠٫٠ تری تجهیرات سیستم حفاظت ال بیست و پنجم

٢٧١٢٫١ ٢٢۶٨٫٣ ٢١٩٠٫٢ ١۵۶۶٫٨ ١۵٠٠٫٠ تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات بیست و ششم

٢٧۴١٫١ ٢۴٠٠٫٩ ٢١٢۶٫٩ ١٧۵۵٫٢ ١۵٠٠٫٠ تجهیزات تغذیه جریان مستقیم و متناوب بیست و هفتم

٢۵٩١٫۶ ٢٢٧٣٫٣ ٢٠٧۶٫٨ ١٧۴٩٫۵ ١۵٠٠٫٠ شارژر بیست و هشتم

٢۶٨٧٫٣ ٢٣۴٧٫۵ ٢١١٠٫۵ ١۶۶۵٫٠ ١۵٠٠٫٠ باتری اسیدی بیست و نهم

٢۶٨٢٫٠ ٢٣۵٨٫٠ ٢٠٩٧٫٠ ١٧۴٣٫٠ ١۵٠٠٫٠ ل کادمیوم باتری نی س ام

٢٠۴۴٫۵ ٢٠١۴٫۵ ٢٠٠١٫٠ ١٨٣١٫۵ ١۵٠٠٫٠ عملیات نصب م چهل و ی

٢٠۴۴٫۵ ٢٠١۴٫۵ ٢٠٠١٫٠ ١٨٣١٫۵ ١۵٠٠٫٠ عملیات آزمون و راه اندازی چهل و دوم

٢۶۶٢٫۵ ٢۴٢۶٫٣
 

٢٣٢۵٫٠
 

١٩٢٢٫٣
 

١۵٠٠٫٠
 

حمل
 

چهل و سوم

٢۶٣٧٫٢ ٢٣٣٨٫٣
 

٢١١٢٫٢ 
 

١٧۴٨٫٣
 

١۵٠٠٫٠ 
 

 های انتقال و فوق توزیع نیروی برقشاخص رشته پست
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. باشد: ٣شاخص های پیوست  یادآوری: صرفا برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م
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٣٧از  ٣٣صفحه  تعدیل آحادبها،  ١٣٩٩سال  اول  نیمهشاخص های قطع

شاخص های فصل�� رشته ای فهرست بهای واحد پایه بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات آب شرب

١٣٩٩سال  نیمه اول

شهریور  تیر مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
٩٨چهارم 

شرح شماره فصل

١٩۶٢٫٠ ١٨٧٩٫٠ ١٨۴٠٫٠ ١۶۴٣٫٠ ١٣۵٣٫٠ برداریبهره اول

٢٠۶٢٫٠ ١٩٢٢٫٠ ١٨۴٨٫٠ ١۶١٠٫٠ ١٣۴۵٫٠ اینگهداشت برنامه دوم

١٩٩٩٫٠ ١٨٩۵٫٠ ١٨۴٨٫٠ ١۶٣٢٫٠ ١٣۶٩٫٠ حادثه تعمیر و رف سوم

١٧٨٠٫٠ ١٧۴٨٫٠ ١٧٣١٫٠ ١۵٨۴٫٠ ١٣١٣٫٠ امور مشترکین چهارم

٢٣۶۴٫٠ ٢٢١١٫٠ ٢٠۶٩٫٠ ١۵٨١٫٠ ١٢٧٧٫٠ تامین مواد و مصال پنجم

٢۶١١٫٠ ٢۴٢٩٫٠
 

٢٣٧٧٫٠
 

٢١۴٩٫٠
 

١٧۵٠٫٠ زیست بهداشت، ایمن و محیط
 

ششم

٢٠٠٠٫۵ ١٨٩٨٫٠ 
 

١٨٣٩٫٠ 
 

١۶٠۵٫٠ 
 

١٣٣١٫٠  برداری و نگهداری تأسیسات آب شربشاخص رشته بهره

.برداري و نگهداري تاسیسات آب شرب روستایی نیز نافذ استبهاي واحد پایه رشته بهرههاي فوق براي فهرستشاخصتوجه :  
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صفحه 34 از 37
   

 
 
 

شاخص های قطع� تعدیل آحادبها، دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال  ١٣٩٨           

مرمت بناهای تاریخفهرست بهای واحد پایه و رشته ای شاخص های فصل 

 ١٣٩٨دوره های سه ماهه سال 

چهارم  اول دوم سوم
سه ماهه 

 ٩٧چهارم 
شرح

شماره

0/1352  0/1320  0/1299  0/4612  0/1000 اول آواربرداري و پاکسازي 

فصل

0/1386  0/1323  0/1912  0/4711  0/1000 يحفاظت اضطرار  دوم 
 

0/5313 0/1319  0/1294  0/2371 0/1000 با دست یخاک اتیعمل سوم 

0/4751 0/1382  0/1286 0/2071 0/1000 با خشت یمرمت اتیعمل چهارم 

0/7413 0/1325  0/7812 0/1205 0/1000 با آجر یمرمت اتیعمل پنجم 

0/6513 0/1325  0/6712 0/8211 0/1000 با سنگ یمرمت اتیعمل ششم 

0/4271 0/1321  0/1258  0/9711 0/1000 با چوب یمرمت اتیعمل هفتم 

0/4251 0/1356  0/1307  0/1220  0/1000  هشتم فرش کف

0/6191 0/1499  0/1403  0/1255  0/1000 یسنت يکارقیعا  نهم 

0/4671 0/1395  0/1339  0/1239  0/1000 یکشو بند ياندودکار دهم 

0/5413 0/1320  0/1292  0/1237  0/1000  یازدهم حمل و نقل

0/0113 0/1281  0/1270  0/1221  0/1000 يدستمزد یمرمت يکارها دوازدهم 
0/1430  0/1357 0/1299 0/1218  مرمت بناهای تاریخ شاخص رشته  0/1000
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و نگهداری برداری بهرهفهرست بهای واحد پایه ای و رشتهشاخص های فصل 
تاسیسات آب شرب روستایی

 ١٣٩٨دوره های سه ماهه سال 

چهارم  اول دوم سوم
سه ماهه 

 ٩٧چهارم 
شرح  شماره فصل

0/3531  0/3061  0/6812  0/2061  0/1000 يبرداربهره   اول 

0/3451  0/9112  0/5512  0/8911  0/1000 يانگهداشت برنامه  دوم 

0/3691  0/3291  0/9012  0/2341  0/1000 و رفع حادثه ریتعم  سوم 

0/3131  0/8412  0/6512  0/2111  0/1000 نیامور مشترک  چهارم 

0/7127  0/1541  0/1631  0/2341  0/1000 مصالح مواد و نیتام  پنجم 

0/7501  0/7501  0/0512  0/2501  0/1000 ستیز طیو مح یمنیهداشت، اب ششم 
0/1331 0/1277 0/1251 0/1215  روستایی برداری و نگهداری تأسیسات آب شربشاخص رشته بهره 0/1000

.

صفحه 35 از 37شاخص های قطع� تعدیل آحادبها، دوره های سه ماهه اول تا چهارم سال  ١٣٩٨ 
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37از  36صفحه  1399اول سال   نيمهتعديل آحادبها،  موقتشاخص هاي 

نيروي برقتوزيع پايه شاخص هاي فصلي فهرست بهاي واحد 

1399سال  نيمه اول

شهريور  تير مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
98چهارم 

شرح شماره فصل

5/0517 5/2916 1/1604 7/1450 0/1342 پایه هاي بتنی اول

5/5781 1/1115 6/1488 3/1285 0/1189 پایه هاي چوبی دوم

8/3716 6/5641 5/1425 1/1256 0/1162 پستهاي پد مانتد و ترانسفورماتورها سوم

0/2518 9/6971 3/1507 6/1316 0/1261 هاي فشار متوسط مسیكابل چهارم

1/7921 5/3516 6/1560 5/1315 0/1261 هاي فشار متوسط آلومینیومها و كابلهادي پنجم

4/8781 7/6931 5/1567 9/1330 0/1252 هاي مسی فشار ضعیفسیم و كابل ششم

1/7921 5/3516 6/6015 5/1315 0/1261 هاي آلومینیوم فشار ضعیفكابل هفتم

2/7541 7/0816 4/1509 2/1324 0/1225 و اسپیسرهاي كامپوزيتي مقره هشتم

8/0518 9/6551 8/5315 1/1363 0/1261 هاي غیر فلزيسركابل، مفصل، كاور و لوله نهم

1/7671 1/6671 0/1545 0/1334 0/1234 هاي فلزيپایه دهم

8/5181 7/1014 6/3741 7/1236 0/1144 یازدهم تجهیزات روشنایی

4/0018 1/6671 7/5215 0/3341 0/1234 قطع كننده هاي اتوماتيك فشار ضعیف قطع كننده
تابلویی

دوازدهم

4/6831 9/5515 5/1479 6/1275 0/1180 ولتاژ فشار ضعیف وترانسفورماتورهاي جریان و 
متوسط

سیزدهم

3/6641 8/3615 4/4771 6/1275 0/1180 یراق آالت فوالدي و متعلقات شبكه چهاردهم

5/0817 0/5621 1/6614 9/1265 0/1171 گیري دیجیتاللوازم اندازه پانزدهم

1/6881 0/3416 7/3315 2/1324 0/1225 هاي شبكه فشار متوسط هواییكنندهقطع  شانزدهم

9/7471 5/1816 1/0215 0/1295 0/1198 تجهیزات اتوماسیون، كنترل و حفاظت هفدهم

5/0517 5/2916 1/0416 7/1450 0/1342 هجدهم قطعات بتنی و متعلقات

1/2871 1/2871 1/2871 1/1891 0/1100 هاي سراميكيمقره نوزدهم

9/0416 1/4861 1/3841 1/8911 0/1100 و كليد فیوزهاي فشار ضعیف و متوسط فیوزها بیستم
 

1/5811 6/3814 4/6113 0/1195 0/1100 برقگیرها  بیست و یكم
 

2/1575 5/4414 4/5513 1/1189 0/1100 تجهیزات كامپوزيت  بیست و دوم
 

9/0416 1/4861 4/5613 1/1190 0/1100 بدنه فلزي تابلوها  بیست و سوم
 

8/5115  3/4671  2/3771  1/8911  0/1100 تابلوهاي كمپكت و قطع كننده هاي تابلویی فشار  
متوسط

بیست و چهارم
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37از  37صفحه  1399اول سال   نيمهتعديل آحادبها،  موقتشاخص هاي 

توزيع نيروي برقشاخص هاي فصلي فهرست بهاي واحد پايه 

1399سال  نيمه اول

شهريور  تير مرداد
سه ماهه 

 اول

سه ماهه
98چهارم 

شرح شماره فصل

9/0416 1/8641 2/3771 5/4811 0/1100 تجهیزات مسی  بیست و پنجم
 

2/5711 1/4881 2/3771 3/6911 0/1100 آلومینیومییراق آالت   بیست و ششم
 

9/0416 1/4881 8/1413 1/9811 0/1100 خازنهاي فشار ضعیف  بیست و هفتم
 

5/9413 6/3513 7/2813 1/9811 0/1100 عملیات خط گرم  چهل و یكم
 

5/1349 6/1335 7/1328 چهل و دوم  نصب تجهيزات به صورت خط سرد 0/1100 1/1189

1/5851 1/4861 2/3771 1/9811 0/1100 حمل پنجاهم

به تغییرات انجام شده در فصلهاي مربوط به فهرست بهاي واحد پایه رشته توزیع نیروي برق سال : توجه   نظر 
 1399 نسبت به سال 1398، در صورت استفاده از فهرست بهاي واحد پایه رشته توزیع نیروي الکتریکی سال 

1398، از شاخص فصلها با شماره هاي مشابه فهرست بهاي واحدپایه سال 1399 استفاده گردد.
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