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    1       1396 هاي معابر شهري سال کشي خط يبها فهرست                                                                                                                     4-4-513شماره سند: 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

معابر هاي  کشي خطبهاي  فهرست

 1396سال  يشهر

ونقل و  معاونت حمل 1از   9صفحه 

 ترافيک

 4 -4 -1/513 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 نقل و ترافيک  و حملکميته کارشناسي  تأييد:

 بهران ترافيک تهرانمهندسين مشاور  : بروزرساني

 

 

 

 1396هاي معابر شهري سال  کشي خط يبها : فهرست1/313-4-4
مشخصات فني »  رود که طبق دستورالعمل مي کار بهشهري  هاي معابر کشي براي برآورد هزينه عمليات اجرا و نگهداري خطبها  فهرستاين  کاربرد: -1

 شوند. نظام فني و اجرايي شهرداري تهران( اجرا مي 6-8-111)سند « شهري هاي معابر کشي اجرا و نگهداري خط

 .استونقل و ترافيک شهرداري تهران  لحممستلزم اخذ مجوز از معاونت  ،هاي غير همسان حاضر براي طرح يبها : استفاده از فهرستتبصره

را در اسناد مناقصه  کشي ( انتخاب و نشاني محل خط1را از جدول ) موردنظرهاي  کشي خطنوع : کارفرما بازديد از محل اجراي کار و تجهيز کارگاه -2
جز  هايي را به از محل اجراي پروژه بازديد کند و چنانچه اقالم و هزينه ،مناقصه قيمت نمايد. پيمانکار موظف است که قبل از ارائة پيشنهاد درج مي

و  کاري هزينة شب ،کارگاههاي تجهيز  براي اجراي کار ضروري تشخيص دهد و همچنين هزينه ،( آمده1) آنچه در راهنماي آناليز قيمت پيوست
پياده و ترافيک را  عابرانوسايل الزم و برقراري تردد  تأمين ،ازيموردنآب  تأمين ،عالئم و وسايل ايمني تأمين ،هاي مربوط به ايمني محيط کار هزينه

 در ضريب پيشنهادي خود منظور نمايد.

منظور راهنمايي پيمانکاران و تسهيل برآورد پروژه ارائه شده است و پيمانکار  ( آمده، به1) جداول آناليز قيمت که در پيوست: راهنماي آناليز قيمت -1
پيمانکار موظف است در زمان پيشنهاد هاي مذکور در اسناد قرارداد، ادعايي را طرح نمايد.  ها و کميت تواند به استناد اين راهنما، نسبت به رديف نمي

هاي رايج در بازار کار را در برآورد و در ضريب پيشنهادي خود منظور  ها و قيمت ارائه شده در پيوست و صحت آن يقيمت، کارهاي خارج از آناليزها
 نمايد.

 هاي معابر کشي مشخصات فني اجرا و نگهداري خط»  طبق دستورالعمل ،کشي  خط در پيمانکار بايد توجه داشته باشد که رنگ مصرفي: رنگ استاندارد -4

کارفرما از رنگ  ،کشي خط بنابراين قبل از اجراي .باشدداراي مشخصات استاندارد  نظام فني و اجرايي شهرداري تهران( 6-8-111)سند « شهري
بايد  ،قبل از اجرا ،مطابقت نداشته باشد 6-8-111با مشخصات فني مندرج در سند برداري شده  رنگ نمونه که يدرصورت برداري خواهد کرد و نمونه

 شود. و از اجراي آن جلوگيري رنگ مردود 

تهيه شامل ( 6-8-4/111طبق سند )کشي با رنگ گرم  تهيه و اجراي خط (:1جدول ) 22تا  1هاي  کشي با رنگ گرم رديف تهيه و اجراي خطهزينة  -5
اجراي  و اجراي آستر ،پخت رنگ ،ترل ترافيککن ،آالت و تجهيزات ماشين ،انساني  نيروي تأمين ،تا محل اجرا مواد و مصالحبارگيري و حمل  ،مصالح

 .است الزمکشي با عرض  خط

آميزي در نظر گرفته شده  متناسب با سطح رنگميکرون  122به ضخامت  آستربهاي اجراي  ،(1جدول ) 22تا  1هاي  : در رديفآستراجراي هزينة  -6
هاي  در رديف ،آستردر صورت عدم اجراي  تر محاسبه شده است. اضافه متر سانتي 5/2در هر سمت و  کشي بيشتر از عرض خط ،آستراست. عرض 

 .شود منظور 88و  86هاي  از رديف بايد آستربهاي اجراي  کسر ،مذکور
مواد ل بارگيري و حم ،تهيه مصالحشامل  ،(6-8-1/111)طبق سند  کشي رنگ سرد تهيه و اجراي خط کشي با رنگ سرد: تهيه و اجراي خطهزينة  -8

کشي با رنگ  اجراي خط مانياسناد پ. در استکشي  اجراي خط کنترل ترافيک و ،آالت و تجهيزات ماشين ،يانسان يروين تأمين ،تا محل اجرا هياول
ميکرون  152ميزان فيلم خشک به ضخامت بر اساس اجراي رنگ سرد با ( 1جدول ) برآورد هزينه در .رديقرار گبايد مبنا  فيلم خشک رنگ ،سرد
هزينه آن بايد  ،آستراجراي  مبني بردرصد رنگ در نظر گرفته شده است. در صورت درخواست کارفرما  1محاسبات مقدار مصرف تينر اين در  .است

 .شود پرداخت (1جدول ) 88و  86از رديف 

 .استاسپري و اسپري بدون هوا  ،(1جدول ) 82 يال 55روش اجراي رنگ سرد در رديف  راهنمايي:
ل بارگيري و حم ،تهيه مصالحشامل ( 6-8-5/111)طبق سند  يدوجزئکشي با رنگ  تهيه و اجراي خط :يدوجزئکشي رنگ  اجراي خطتهيه و هزينة  -8

مبني بر در صورت درخواست کارفرما . استکشي  اجراي خطکنترل ترافيک و  ،آالت و تجهيزات ماشين ،يانسان يروين تأمين ،تا محل اجرا هياول مواد
 .( پرداخت شود1جدول ) 88و  86از رديف هزينه آن بايد  ،آستراجراي 
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي   

معابر هاي  کشي خطبهاي  فهرست

 1396سال  يشهر

ونقل و  معاونت حمل 92از   2صفحه 
 ترافيک

 4 -4 -1/513 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 نقل و ترافيک و کميته کارشناسي حمل تأييد:

 بهران ترافيک تهرانمهندسين مشاور  : بروزرساني

 

 

باشد؛  متفاوت ،(1کشي لحاظ شده در جدول ) خط عرضبا  ،کشي مندرج در اسناد پيمان خط عرضچنانچه  کشي: بهاي عرض خط يا کسر  اضافه -9
( و در صورتي 1-1رابطه )بايد از در صورتي که قيمت براي دو عرض متفاوت در فهرست بها موجود باشد بهاي عرض  براي محاسبه اضافه يا کسر

 استفاده شود. (2-1که تنها قيمت براي يک عرض در فهرست موجود باشد بايد از رابطه )

  
    

5               (1 1)                                      رابطه
   

 
              (2 1)  رابطه

 ريال برحسببهاي عرض ا کسر ي= اضافه   
 متر سانتي برحسب= عرض بيشتر يا کمتر   
 ريال برحسب( کشي خطسانتي متر مصالح  22و  12)يا نصف اختالف قيمت عرض کشي  مصالح خط متر سانتي 22و  15عرض قيمت اختالف =    
 کشي برحسب ريال = قيمت واحد مصالح خط  
 متر سانتيبها برحسب  = عرض رديف مذکور در فهرست  

نظام فني و اجرايي شهرداري تهران  6-8-1/111سند  14بند در  دشدهيقهاي  محاسبات حاضر براي حداقل ضخامت کشي: ضخامت اجراي خط -12
بها از فرمول زير بايد استفاده  براي محاسبه اضافه يا کسر ،باشد ضخامت مذکور متفاوتبا  کارفرما توسط شده ابالغکشي  خط ضخامت چنانچه؛ است
 شود.

 

  
   

 
               (2)   رابطه

 ريال برحسب= اضافه بهاي ضخامت   
 ميکرون برحسب= ضخامت بيشتر يا کمتر   
 ريال برحسبکشي  = قيمت واحد مصالح خط  
 ميکرون برحسب بها فهرست= ضخامت رديف مذکور در   

 ،پيماندر  شده ابالغکشي با ضخامت بيشتر از ضخامت  در صورت اجراي خط: ضخامت مندرج در پيمانبيشتر از  ياکشي با ضخامت کمتر  ي خطاجرا -11
 شود: کشي با ضخامت کمتر به شرح زير عمل مي در صورت اجراي خط پرداخت نخواهد شد. ي اضافي از سوي کارفرما هزينه گونه چيه

 گيرد. و کسر بهايي به آن تعلق نمي است قبول قابلکسر % 5تا  پيماندر  شده عنوانکشي با ضخامت کمتر از ضخامت  در صورت اجراي خط -11-1
ظام ن 6-8-1/111 سند 14بند در  دشدهيقحداقل ضخامت  ٪82تا  پيماندر  دشدهيقکمتر از مقدار  باضخامت کشي ي خطدر صورت اجرا -11-2

 .شود ( محاسبه و از حساب پيمانکار کسر مي2کسر بها طبق رابطة ) برابر دو ،فني و اجرايي شهرداري تهران
پيمانکار بابت اي به  هزينه 6-8-1/111 سند 14بند حداقل ضخامت مذکور در  ٪82کمتر از مقدار  باضخامتکشي  در صورت اجراي خط -11-1

 شود. رديف مربوطه پرداخت نمي
ن فهرست وجود يکه در ا يمنقطع يها يکش نامنظم و خط يها يکش خط يبراکشي منقطع  واحد خط: قيمت کشي منقطع ي خطاجرامحاسبة قيمت  -12

 شود: به روش زير محاسبه ميندارد 

 

  1 62                    (1)   رابطه
 ريال برحسب(( يخال)پر +  يکش )طول کل خطع قطکشي من = قيمت واحد خط  
 ريال برحسبکشي پر  = قيمت واحد خط  
 (يخال)پر + کشي  خطکل کشي پر به طول  = نسبت خط  
 

مبني بر عدم استفاده از  ،دستورکار از سوي کارفرما يا دستگاه نظارتبالغ ادر صورت : اي هاي شيشه دانهبهاي مربوط به عدم اجراي  محاسبه کسر  -11
 پيمانکار منظور شود. تيوضع صورتدر بايد  (1جدول ) 88 بهاي رديف حسب مورد کسر ،کشي محوري خطبراي  اي هاي شيشه دانه

 
هاي  فرض شده است که از دانه ،عرضي هاي کشي در خط: هاي عرضي کشي اي در خط هاي شيشه بهاي مربوط به اجراي دانه  محاسبه اضافه -14
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 ،کشي عرضي اي براي خط هاي شيشه دانهمبني بر استفاده از  ،بالغ دستورکار از سوي کارفرما يا دستگاه نظارتدر صورت ااي استفاده نشود.  شيشه
 پيمانکار منظور شود. تيوضع  صورتبايد در  89رديف بهاي   حسب مورد اضافه

 .( منظور شده است6-8-2/111دستورالعمل  2-12روش سايش مکانيکي )طبق بند  ،کشي در رديف مربوط به زدودن خط: کشي خط هزينة زدودن -15
 بقاياي رنگ از سطح معبر در محاسبات لحاظ شده است. آوري اجراي عمليات زدودن و جمع ،کنترل ترافيک ،بهاي حمل دستگاه تا محل اجرا

 .استپاشش آب پرفشار به همراه مواد شوينده  ،کشي خط يشستشومنظور از  کشي: شستشوي خط -16

بر  ،يدوجزئرنگ هاي مربوط به  رديفو است  هيدروکربنيي رزين  پايه بر ،کشي با رنگ گرم هاي مربوط به خط رديف ،(1جدول )در : نوع رنگ -18
 .استي متيل متاکريالت  پايه

مبني بر استفاده از  ،بالغ دستورکار از سوي کارفرما يا دستگاه نظارتصورت ادر . است( براي رنگ ترافيکي با فام سفيد 1محاسبات جدول ) :فام رنگ -18
 به بهاي رديف مربوطه بايد اضافه گردد. %2 ،فام ديگر

بها  هاي اين فهرست اي براي اجراي پروژه الزم باشد و مشخصات آن با شرح رديف در مواردي که مشخصات فني و اجرايي ويژه دار: اقالم ستاره -19
مبلغ  نسبت عوجممشود. چنانچه  دار به برآورد انجام کار اضافه مي هاي ستاره رديف عنوان بهشرح رديف مناسب براي آن اقالم تهيه و  ،مطابقت ننمايد

کارفرما بايد قبل از انجام فرايند ارجاع کار  ،درصد باشد 12دار و پايه( بيشتر از  ستاره) برآوردهاي  رديفمجموع مبلغ دار به  هاي ستاره يفبرآورد رد
تصويب توسط هاي مزبور به شوراي عالي فني شهرداري تهران اقدام کند تا پس از رسيدگي و  بهاي رديف يا رديف  آناليزنسبت به ارسال مستندات و 

 شوراي عالي فني شهرداري تهران مالک عمل قرار گيرد.

 شود: ها به شرح زير عمل مي : اگر در چارچوب موضوع پيمان، کارهاي جديدي به پيمانکار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آنقيمت جديد -22

مطابق بند ج  جديد قيمت تعيين براي باشد، نشده بيني  عداد پيشبراي کار جديد ابالغي، مقدار يا ت پيمان، دفترچه ريز مقادير منضم به چنانچه در -
 شرايط عمومي پيمان عمل شود. 29ماده 

)نظام فني و اجرايي شهرداري  6-8-2/111سند مندرج در کشي  تا پايان عمر مفيد خط کشي اجراي خط تضمين کيفيتجهت : تضمين کيفيت -21
 آزاد نخواهد شد. ،تضمين حسن انجام کار تهران(

شده است و هزينه حمل مازاد، در صورت نياز بايد  بها منظور هاي اين فهرست : هزينه بارگيري و حمل مصالح و مواد، در قيمت رديفبارگيري و حمل -22
 در پيشنهاد قيمت لحاظ گردد.

 محاسبه شده است. 1195سال  سومهاي سه ماهه  قيمت اين فهرست بها بر اساس قيمت -21
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 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 نقل و ترافيک و کميته کارشناسي حمل تأييد:

 بهران ترافيک تهرانمهندسين مشاور  : بروزرساني

 

 

 1331هاي معابر شهري سال  کشي بهاي قراردادهاي  تهيه و اجراي خط (: فهرست1جدول )

ف
ردي

 
 شرح رديف

شماره 

 دستورالعمل
 واحد

بهاي واحد 

 )ريال(

        کشي با رنگ گرم  خط  

9 

 گرم رنگ با ،متر سانتي 93 عرض به يمحور ممتد کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 9311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراهبا آستر  اسپري روش به ترافيکي
 ميکرون

 32،699 متر طول 4/399-8-6

2 

 گرم رنگ با ،متر سانتي 21 عرض به يمحور ممتد کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 9311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراهبا آستر  اسپري روش به ترافيکي
 ميکرون

 63،161 متر طول 4/399-8-6

3  

متر، با رنگ گرم  سانتي 93به عرض  منقطع محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط
 9311اي با ضخامت  هاي شيشه ترافيکي به روش اسپري با آستر همراه با دانه

 (يشش متر خال -ميکرون )جهت خطوط منقطع سه متر پر 

 39،619 متر طول 4/399-8-6

4  

متر، با رنگ گرم  سانتي 93به عرض  منقطع محوريکشي  مصالح و اجراي خط تهيه
 9311اي با ضخامت  هاي شيشه ترافيکي به روش اسپري با آستر همراه با دانه

 (يچهار متر خال -ميکرون )جهت خطوط منقطع دو متر پر 

 39،619 متر طول 4/399-8-6

3  

متر، با رنگ گرم  سانتي 93به عرض  منقطع محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط
 9311اي با ضخامت  هاي شيشه ترافيکي به روش اسپري با آستر همراه با دانه

 (يسه متر خال -ک متر پر يميکرون )جهت خطوط منقطع 

 28،361 متر طول 4/399-8-6

6 

متر، با رنگ گرم  سانتي 93به عرض  منقطع محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط
 9311اي با ضخامت  هاي شيشه به روش اسپري با آستر همراه با دانهترافيکي 

 (يک متر خالي -ک متر پر يميکرون )جهت خطوط منقطع 

 38،194 متر طول 4/399-8-6

7 

متر، با رنگ گرم  سانتي 93به عرض  منقطع محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط
 9311اي با ضخامت  شيشههاي  ترافيکي به روش اسپري با آستر همراه با دانه

 (يمتر خال پنج -متر پر  سهميکرون )جهت خطوط منقطع 

 33،929 متر طول 4/399-8-6

 8 

متر، با رنگ گرم  سانتي 93به عرض  منقطع محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط
 9311اي با ضخامت  هاي شيشه ترافيکي به روش اسپري با آستر همراه با دانه

 (يمتر خال هشت -متر پر  پنجميکرون )جهت خطوط منقطع 

 33،472 متر طول 4/399-8-6

1 

متر، با رنگ گرم  سانتي 93به عرض محوري کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط
 3111اي با ضخامت  هاي شيشه ترافيکي به روش اسکريد با آستر همراه با دانه

 ميکرون

 81،313 طولمتر  4/399-8-6

91 

متر، با رنگ گرم  سانتي 21به عرض محوري کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط
 3111اي با ضخامت  هاي شيشه ترافيکي به روش اسکريد با آستر همراه با دانه

 ميکرون

 999،179 متر طول 4/399-8-6

99  

، با رنگ گرم متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
 3111اي با ضخامت  هاي شيشه همراه با دانهبا آستر ترافيکي به روش اسکريد 

 (يشش متر خال -ميکرون )جهت خطوط منقطع سه متر پر 

 39،443 متر طول 4/399-8-6

92  

، با رنگ گرم متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
 3111اي با ضخامت  هاي شيشه همراه با دانهبا آستر ترافيکي به روش اسکريد 

 (يچهار متر خال -)جهت خطوط منقطع دو متر پر  ميکرون

 39،443 متر طول 4/399-8-6
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 1331هاي معابر شهري سال  کشي بهاي قراردادهاي  تهيه و اجراي خط (: فهرست1جدول )ادامه 

ف
ردي

 
 شرح رديف

شماره 

 دستورالعمل
 واحد

بهاي واحد 

 )ريال(

        کشي با رنگ گرم  خط  

 93 

، با رنگ گرم متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
 3111اي با ضخامت  هاي شيشه همراه با دانهبا آستر ترافيکي به روش اسکريد 

 (يسه متر خال -ک متر پر يميکرون )جهت خطوط منقطع 

 43،123 متر طول 4/399-8-6

94 

، با رنگ گرم متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
 3111اي با ضخامت  هاي شيشه همراه با دانهبا آستر ترافيکي به روش اسکريد 

 (يک متر خالي -ک متر پر يميکرون )جهت خطوط منقطع 

 63،111 متر طول 4/399-8-6

93 

، با رنگ گرم متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
 3111اي با ضخامت  هاي شيشه همراه با دانهبا آستر ترافيکي به روش اسکريد 

 (يمتر خال پنج -متر پر  سهميکرون )جهت خطوط منقطع 

 34،216 متر طول 4/399-8-6

96 

، با رنگ گرم متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
 3111اي با ضخامت  هاي شيشه همراه با دانهبا آستر ترافيکي به روش اسکريد 

 (يمتر خال هشت -متر پر  پنجميکرون )جهت خطوط منقطع 

 34،843 متر طول 4/399-8-6

97 

به فاصله  متر سانتي 21به عرض  ارتعاشي محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

، با رنگ گرم ترافيکي به روش اکستروژن با خالي متر سانتي 3 –پر  متر سانتي 3
 ميکرون 4311اي با ضخامت  هاي شيشه آستر همراه با دانه

 991،323 متر طول 4/399-8-6

98 

به فاصله  متر سانتي 21به عرض  ارتعاشي محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

روش اکستروژن با ، با رنگ گرم ترافيکي به خالي متر سانتي 8 –پر  متر سانتي 3
 ميکرون 4311اي با ضخامت  هاي شيشه آستر همراه با دانه

 13،169 متر طول 4/399-8-6

91 

به فاصله  متر سانتي 21به عرض  ارتعاشي محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

، با رنگ گرم ترافيکي به روش اکستروژن با خالي متر سانتي 91 –پر  متر سانتي 3
 ميکرون 4311اي با ضخامت  هاي شيشه دانهآستر همراه با 

 83،388 متر طول 4/399-8-6

21 

با رنگ گرم  )کاهنده سرعت( کشي ارتعاشي عرضي تهيه مصالح و اجراي خط
 6111اي با ضخامت  هاي شيشه ترافيکي به روش اکستروژن با آستر همراه با دانه

 ميکرون

 123،371 مترمربع 4/399-8-6
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     کشي با رنگ دوجزئي خط  
 

29 
متر، با رنگ  سانتي 93کشي ممتد محوري به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 2311اي با ضخامت  هاي شيشه دانه دوجزئي به روش اسکريد همراه با
 938،291 متر طول 3/399-8-6

22 
متر، با رنگ  سانتي 93کشي ممتد محوري به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 2311دوجزئي به روش اسکريد همراه با تاپ کوت با ضخامت 
 977،164 متر طول 3/399-8-6

23  
متر، با رنگ  سانتي 21محوري به عرض کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 2311اي با ضخامت  هاي شيشه دوجزئي به روش اسکريد همراه با دانه
 916،238 متر طول 3/399-8-6

24  
متر، با رنگ  سانتي 21کشي ممتد محوري به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 2311دوجزئي به روش اسکريد همراه با تاپ کوت با ضخامت 
 291،239 متر طول 3/399-8-6

23  

، با رنگ متر سانتي 93کشي منقطع محوري به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط
ميکرون  2311اي با ضخامت  هاي شيشه دوجزئي به روش اسکريد همراه با دانه

 شش متر خالي( -)جهت خطوط منقطع سه متر پر 

 83،137 متر طول 3/399-8-6

26  

، با رنگ متر سانتي 93کشي منقطع محوري به عرض  خطتهيه مصالح و اجراي 
ميکرون )جهت  2311دوجزئي به روش اسکريد همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 شش متر خالي( -خطوط منقطع سه متر پر 

 16،148 متر طول 3/399-8-6

27  

، با رنگ متر سانتي 93کشي منقطع محوري به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط
ميکرون  2311اي با ضخامت  هاي شيشه اسکريد همراه با دانه دوجزئي به روش

 چهار متر خالي( -)جهت خطوط منقطع دو متر پر 

 83،137 متر طول 3/399-8-6

 28 

، با رنگ متر سانتي 93کشي منقطع محوري به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط
)جهت ميکرون  2311دوجزئي به روش اسکريد همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 چهار متر خالي( -خطوط منقطع دو متر پر 

 16،148 متر طول 3/399-8-6

 21 

، با رنگ متر سانتي 93کشي منقطع محوري به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط
ميکرون  2311اي با ضخامت  هاي شيشه دوجزئي به روش اسکريد همراه با دانه

 سه متر خالي( -)جهت خطوط منقطع يک متر پر 

 73،411 متر طول 3/399-8-6

 31 

، با رنگ متر سانتي 93کشي منقطع محوري به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط
ميکرون )جهت  2311دوجزئي به روش اسکريد همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 سه متر خالي( -خطوط منقطع يک متر پر 

 83،332 متر طول 3/399-8-6

39  

، با رنگ متر سانتي 93کشي منقطع محوري به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط
ميکرون  2311اي با ضخامت  هاي شيشه دوجزئي به روش اسکريد همراه با دانه

 يک متر خالي( -)جهت خطوط منقطع يک متر پر 

 918،193 متر طول 3/399-8-6

32  

، با رنگ متر سانتي 93کشي منقطع محوري به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط
ميکرون )جهت  2311به روش اسکريد همراه با تاپ کوت با ضخامت  دوجزئي

 يک متر خالي( -خطوط منقطع يک متر پر 

 929،414 متر طول 3/399-8-6
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33  

، با رنگ متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
 ميکرون 2311اي با ضخامت  هاي شيشه دوجزئي به روش اسکريد همراه با دانه

 (يمتر خال پنج -متر پر  سه)جهت خطوط منقطع 

 19،986 متر طول 3/399-8-6

34  

، با رنگ متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور مصالح و اجراي خطتهيه 
)جهت  ميکرون 2311دوجزئي به روش اسکريد همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 (يمتر خال پنج -متر پر  سهخطوط منقطع 

 912،743 متر طول 3/399-8-6

33  

رنگ ، با متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
 ميکرون 2311اي با ضخامت  هاي شيشه دوجزئي به روش اسکريد همراه با دانه

 (يمتر خال هشت -متر پر  پنج)جهت خطوط منقطع 

 12،312 متر طول 3/399-8-6

36  

، با رنگ متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
)جهت  ميکرون 2311دوجزئي به روش اسکريد همراه با تاپ کوت با ضخامت 

 (يمتر خال هشت -متر پر  پنجخطوط منقطع 

 914،183 متر طول 3/399-8-6

37 

سوار به  کشي پارکينگ سواري، ايستگاه تاکسي و پارک تهيه مصالح و اجراي خط
اي با  هاي شيشه بدون دانهمتر، با رنگ دوجزئي به روش دستي  سانتي 93عرض 

 ميکرون 2111ضخامت 

 917،436 متر طول 3/399-8-6

 38 

سوار به  کشي پارکينگ سواري، ايستگاه تاکسي و پارک تهيه مصالح و اجراي خط
اي با  هاي شيشه متر، با رنگ دوجزئي به روش دستي بدون دانه سانتي 91عرض 

 ميکرون 2111ضخامت 

 82،716 متر طول 3/399-8-6

31 

متر، با رنگ  سانتي 91ايستگاه تاکسي به عرض کشي  تهيه مصالح و اجراي خط
 ميکرون 2111اي با ضخامت  هاي شيشه دوجزئي به روش دستي بدون دانه

 (يک متر خالي -ک متر پر يخطوط منقطع  بصورت)

 33،839 متر طول 3/399-8-6

41 
متر با رنگ  سانتي 21کشي ايستگاه اتوبوس به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 2111اي با ضخامت  هاي شيشه دوجزئي به روش دستي بدون دانه
 984،334 متر طول 3/399-8-6

 49 
متر با رنگ  سانتي 91کشي ايستگاه اتوبوس به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 2111اي با ضخامت  هاي شيشه دوجزئي به روش دستي بدون دانه
 932،994 طولمتر  3/399-8-6

 42 

متر با رنگ  سانتي 91کشي ايستگاه اتوبوس به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط
 ميکرون 2111اي با ضخامت  هاي شيشه دوجزئي به روش دستي بدون دانه

 (يک متر خالي -ک متر پر يخطوط منقطع  بصورت)

 913،231 متر طول 3/399-8-6

43 
متر، با  سانتي 31بلوک عابر پياده به عرض کشي ايست و  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 2111اي با ضخامت  هاي شيشه رنگ دوجزئي به روش دستي بدون دانه
 383،183 متر طول 3/399-8-6

44 

 با متر، سانتي 31 عرض به پياده عابر بلوک و ايست کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به ضدسُرخوردگي دوجزئي رنگ

 ميکرون 2311

 431،331 متر طول 3/399-8-6

43 

 911 در متر سانتي 911 ابعاد به شطرنجي باکس کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با متر سانتي 91 عرض به متر سانتي
 ميکرون 2111 ضخامت با اي شيشه

 442،149 مترمربع 3/399-8-6
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46 

 و توقف ممنوعيت اتوبوس، تاکسي، ايستگاه بستر، کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با يبزرگراه و يابانيخ نقوش و هاشور
 ميکرون 2111 ضخامت با آستر بدونو  اي شيشه

 614،779 مترمربع 3/399-8-6

47 
 و توقف ممنوعيت اتوبوس، تاکسي، ايستگاه بستر، کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 دستي روش بهضدسُرخوردگي  دوجزئي رنگ با يبزرگراه و يابانيخ نقوش و هاشور
 ميکرون 2311 ضخامت با آستر بدونو  اي شيشه هاي دانه بدون

 711،114 مترمربع 3/399-8-6

48 

 و توقف ممنوعيت اتوبوس، تاکسي، ايستگاه بستر، کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با يبزرگراه و يابانيخ نقوش و هاشور
 ميکرون 2111 ضخامت با آستر و با اي شيشه

 632،779 مترمربع 3/399-8-6

41 

 و توقف ممنوعيت اتوبوس، تاکسي، ايستگاه بستر، کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 دستي روش بهضدسُرخوردگي  دوجزئي رنگ با يبزرگراه و يابانيخ نقوش و هاشور
 ميکرون 2311 ضخامت با آستر و با اي شيشه هاي دانه بدون

 728،114 مترمربع 3/399-8-6

31  
کيلومتر بر ساعت( با رنگ  61خط نوشته )سرعت کمتر از  و ترسيم انواع فلش

 ميکرون 2111اي با ضخامت  هاي شيشه دوجزئي به روش دستي بدون دانه
 9،129،123 عدد 3/399-8-6

39 
به روش کيلومتر بر ساعت( با رنگ دوجزئي  61ترسيم انواع فلش )سرعت بيشتر از 

 ميکرون 2111اي با ضخامت  هاي شيشه دستي بدون دانه
 9،661،137 عدد 3/399-8-6

32 

 41 در متر سانتي 41 ابعاد به شطرنجي باکس کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با متر سانتي
 ميکرون 2111

 984،999 عدد 3/399-8-6

33 

 11و ارتفاع  متر سانتي 61با قاعده  اي کوسهکشي دندان  تهيه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت  هاي شيشه با رنگ دوجزئي به روش دستي بدون دانه متر سانتي
 ميکرون  2111

 231،999 عدد  3/399-8-6

 34 

 31 در متر سانتي 31 ابعاد به شطرنجي باکس کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با متر سانتي
 ميکرون 2111

 221،999 عدد 3/399-8-6
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33  
متر، با رنگ آکريليک  سانتي 93به عرض محوري کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط
 ميکرون 331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه سرد ترافيکي همراه با دانه

 29،123 متر طول 3/399-8-6

36  
آکريليک  متر، با رنگ سانتي 21به عرض محوري کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط
 ميکرون 331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه سرد ترافيکي همراه با دانه

 23،232 متر طول 3/399-8-6

 37 

، با رنگ آکريليک متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
)جهت ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه سرد ترافيکي همراه با دانه

 (يشش متر خال -خطوط منقطع سه متر پر 

 92،138 متر طول 3/399-8-6

 38 

، با رنگ آکريليک متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
)جهت ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه سرد ترافيکي همراه با دانه

 (يچهار متر خال -خطوط منقطع دو متر پر 

 92،138 متر طول 3/399-8-6

 31 

، با رنگ آکريليک متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
)جهت ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه سرد ترافيکي همراه با دانه

 (يسه متر خال -ک متر پر يخطوط منقطع 

 99،867 متر طول 3/399-8-6

61 

، با رنگ آکريليک متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور اجراي خطتهيه مصالح و 
)جهت ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه سرد ترافيکي همراه با دانه

 (يک متر خالي -ک متر پر يخطوط منقطع 

 93،438 متر طول 3/399-8-6

69 

با رنگ آکريليک  ،متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
)جهت ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه سرد ترافيکي همراه با دانه

 (يمتر خال پنج -متر پر  سهخطوط منقطع 

 93،314 متر طول 3/399-8-6

 62 

، با رنگ آکريليک متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط
)جهت ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه سرد ترافيکي همراه با دانه

 (يمتر خال هشت -متر پر  پنجخطوط منقطع 

 93،739 متر طول 3/399-8-6

63  
ي  متر، با رنگ سرد پايه سانتي 93به عرض محوري کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه آبي همراه با دانه
 23،991 متر طول 3/399-8-6

64 
ي  متر، با رنگ سرد پايه سانتي 21به عرض محوري کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه آبي همراه با دانه
 31،768 متر طول 3/399-8-6

 63 

ي  رنگ سرد پايه، با متر سانتي 93به عرض  يمحور منقطعکشي  تهيه مصالح و اجراي خط
ميکرون )جهت خطوط منقطع  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه آبي همراه با دانه

 (يشش متر خال -سه متر پر 

 94،393 متر طول 3/399-8-6

 66 

ي  ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 93به عرض  يمحور منقطعکشي  تهيه مصالح و اجراي خط
ميکرون )جهت خطوط منقطع  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه آبي همراه با دانه

 ( يچهار متر خال -دو متر پر 

 94،393 متر طول 3/399-8-6
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 67 

، با رنگ متر سانتي 93به عرض  يمحور منقطعکشي  تهيه مصالح و اجراي خط
ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه ي آبي همراه با دانه سرد پايه

 ( يسه متر خال -ک متر پر ي)جهت خطوط منقطع 

 92،811 متر طول 3/399-8-6

68 

، با رنگ متر سانتي 93به عرض  يمحور منقطعکشي  تهيه مصالح و اجراي خط
ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه ي آبي همراه با دانه سرد پايه

 ( يک متر خالي -ک متر پر ي)جهت خطوط منقطع 

 97،641 متر طول 3/399-8-6

61 

، با رنگ متر سانتي 93به عرض  يمحور منقطعکشي  تهيه مصالح و اجراي خط
ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه ي آبي همراه با دانه سرد پايه

  (يخال متر پنج پر متر سه منقطع خطوط جهت)

 93،933 متر طول 3/399-8-6

71 

، با رنگ متر سانتي 93به عرض  يمحور منقطعکشي  تهيه مصالح و اجراي خط
ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه ي آبي همراه با دانه سرد پايه

 ( يمتر خال هشت -متر پر  پنج)جهت خطوط منقطع 

 93،398 متر طول 3/399-8-6

79 

سوار به  کشي پارکينگ سواري، ايستگاه تاکسي و پارک تهيه مصالح و اجراي خط
هاي  متر، با رنگ سرد آکريليک به روش مکانيزه بدون دانه سانتي 93عرض 

 ميکرون 331ضخامت فيلم خشک اي با  شيشه

 49،823 متر طول 3/399-8-6

72 

 به سوار پارک و تاکسي ايستگاه سواري، پارکينگ کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 هاي دانه بدون مکانيزه روش بهآکريليک  سرد رنگ با متر، سانتي 91 عرض
 ميکرون 331 خشک فيلم ضخامت با اي شيشه

 37،336 متر طول 3/399-8-6

73 

متر، با رنگ  سانتي 91کشي ايستگاه تاکسي به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط
اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه سرد آکريليک به روش مکانيزه بدون دانه

 (يک متر خالي -ک متر پر يخطوط منقطع  بصورت) ميکرون 331

 32،888 متر طول 3/399-8-6

74 

متر با رنگ  سانتي 21اتوبوس به عرض کشي ايستگاه  تهيه مصالح و اجراي خط
 331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه سرد آکريليک به روش دستي بدون دانه

 ميکرون

 43،743 متر طول 3/399-8-6

73 

متر با رنگ  سانتي 91کشي ايستگاه اتوبوس به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط
 331ضخامت فيلم خشک اي با  هاي شيشه سرد آکريليک به روش دستي بدون دانه

 ميکرون

 36،821 متر طول 3/399-8-6

76 
متر با رنگ  سانتي 91کشي ايستگاه اتوبوس به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط

 331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه سرد آکريليک به روش دستي بدون دانه
 (يک متر خالي -ک متر پر يخطوط منقطع  بصورت) ميکرون

 32،331 طولمتر  3/399-8-6

77 
متر،  سانتي 31کشي ايست و بلوک عابر پياده به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط

اي باضخامت فيلم  هاي شيشه بارنگ سرد آکريليک به روش مکانيزه بدون دانه
 ميکرون 331خشک 

 922،733 متر طول 3/399-8-6

 

 



    11      1396 هاي معابر شهري سال کشي خط يبها فهرست                                                                                                                4-4-513شماره سند: 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي  

معابر هاي  کشي خطبهاي  فهرست

 1396سال  يشهر

ونقل و  معاونت حمل 92از   99صفحه 

 ترافيک

 4 -4 -1/513 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 نقل و ترافيک و کميته کارشناسي حمل تأييد:

 بهران ترافيک تهرانمهندسين مشاور  : بروزرساني

 

 

 1331هاي معابر شهري سال  کشي بهاي قراردادهاي  تهيه و اجراي خط (: فهرست1جدول )ادامه 

ف
ردي

 
 شرح رديف

شماره 

 دستورالعمل
 واحد

بهاي واحد 

 )ريال(

کشي با رنگ سرد خط         

78 
 911 در  متر سانتي 911 ابعاد به شطرنجي باکس کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 بدون دستي روش به آکريليک سرد رنگ با متر سانتي 91 عرض به متر سانتي
 ميکرون 331 خشک فيلم ضخامت با اي شيشه هاي دانه

 247،271 مترمربع 3/399-8-6

 71 
 و توقف ممنوعيت اتوبوس، و تاکسي ايستگاه بستر کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 بدون دستي روش به آکريليک سرد رنگ با بزرگراهي و خياباني نقوش و هاشور
 ميکرون 331 خشک فيلم ضخامت با آستر بدون اي شيشه هاي دانه

 983،737 مترمربع 3/399-8-6

81 
 و توقف ممنوعيت اتوبوس، و تاکسي ايستگاه بستر کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 بدون دستي روش به آکريليک سرد رنگ با بزرگراهي و خياباني نقوش و هاشور
 ميکرون 331 خشک فيلم ضخامت با آستر با و اي شيشه هاي دانه

 296،337 مترمربع 3/399-8-6

89 
کيلومتر بر ساعت( با رنگ سرد  61ترسيم انواع فلش و خط نوشته )سرعت کمتر از 

 331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه آکريليک به روش دستي بدون دانه
 ميکرون

 371،719 عدد 3/399-8-6

82 
کيلومتر بر ساعت( با رنگ سرد آکريليک به  61ترسيم انواع فلش )سرعت بيشتر از 

 ميکرون 331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه روش دستي بدون دانه
 714،793 عدد 3/399-8-6

83 
 به آکريليک سرد رنگ با متر سانتي 41 در متر سانتي 41 شطرنجي باکس ترسيم
 ميکرون 331 خشک فيلم ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش

 71،481 عدد 3/399-8-6

84 

با  متر سانتي 11و ارتفاع  متر سانتي 61اي با قاعده  ترسيم خط کشي دندان کوسه
اي با ضخامت فيلم  هاي شيشه به روش دستي بدون دانه آکريليکرنگ سرد 

 ميکرون  331خشک 

 81،333 عدد 3/399-8-6

83 
 به آکريليک سرد رنگ با متر سانتي 31 در متر سانتي 31 شطرنجي باکس ترسيم
 ميکرون 331 خشک فيلم ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش

 87،346 عدد 3/399-8-6
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي   

معابر هاي  کشي خطبهاي  فهرست

 1396سال  يشهر

ونقل و  معاونت حمل 92از   92صفحه 
 ترافيک

 4 -4 -1/513 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 نقل و ترافيک و کميته کارشناسي حمل تأييد:

 بهران ترافيک تهرانمهندسين مشاور  : بروزرساني

 

 

 1331هاي معابر شهري سال  کشي بهاي قراردادهاي  تهيه و اجراي خط (: فهرست1جدول )ادامه 
ف

ردي
 

 شرح رديف
شماره 

 دستورالعمل
 واحد

بهاي واحد 

 )ريال(

       موارد ساير  

86 
نسبت به  (ماشيني روش در) متر سانتي 21اضافه يا کسر بهاي اجراي آستر با عرض 

 هاي محوري کشي هاي خط رديف
 7،939 متر طول 4/399-8-6

87 
نسبت به  (ماشيني روش در) متر سانتي 23اضافه يا کسربهاي اجراي آستر با عرض 

 هاي محوري کشي هاي خط رديف
 99،213 طولمتر  4/399-8-6

 9،384 متر طول 6-8-9/399 محوري  کشي هاي خط اي نسبت به رديف هاي شيشه بهاي عدم اجراي دانه  کسر 88

 91،361 مترمربع 6-8-9/399 عرضي  کشي هاي خط اي نسبت به رديف هاي شيشه بهاي اجراي دانه اضافه  81

 416،314 مترمربع 6-8-2/399 کشي زدودن خط 11

 2،233 متر طول 6-8-2/399 محوري در معابر شهري کشي خطشستشوي  19

 1،314 مترمربع 6-8-2/399 هاي معابر شهري کشي شستشوي خط 12
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي  
 

  قيمت پيشنهاد و برآورد هاي کاربرگ

 

 2از  9 صفحه

 
ونقل و  معاونت حمل

 ترافيک

 4 -4 -2/513 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 شهرداري تهراننقل و ترافيک  و کارگروه تخصصي حمل تأييد:

 بهران ترافيک تهرانمهندسين مشاور  : بروزرساني

 

 

 قيمت پيشنهاد و برآورد هاي : کاربرگ2/513-4-4
 

مشخصات فنيي و  »رود که طبق  در شهر تهران به کار مي کشي معابر اين کاربرگ براي تعيين نحوة ارائة پيشنهاد قيمت در ارجاع کارهاي خط کاربرد: -9

 آيند. به اجرا در مي «نظام فني و اجرايي( 6-8-511)سند  کشي مقاطع همسان خط

 به قرارداد پيمانکار ضميمه شود. ،بايد بدون تغيير ،پس از تعيين برندة مناقصه  اين کاربرگ -2

تـوان بـراي کارهـاي     شود. حسب مـورد مـي   ( برآورد مي2مقادير انجام کار و نشاني انجام عمليات در کاربرگي مطابق با جدول ): روش برآورد مقادير -3
انجـام   کشـي  ها بايد خط ها و معابري که در آن درصدي را براي افزايش عمليات مشابه در نظر گرفت. الزم است نشاني و نام خيابان ،نشده بيني پيش
 4 -8 -399طبـق دسـتورالعمل    کشـي  بايد نـوع خـط   3از محل بازديد نمايد. در ستون  ،درج شود تا پيمانکار بتواند قبل از ارائة پيشنهاد قيمت ،شود

جمع عمليـات منـدرج در بـاالي جـدول      ،پايين جدول  شود. در رديف درج ميکشي و تعداد  سطح خط ،طول ،عرض 7تا  4هاي  تعيين شود. در ستون 
 ( ضروري است.3شود. اين اطالعات براي تکميل جدول ) درج مي

 

 کشي برآورد نوع و حجم عمليات خط (:2جدول )

 رديف -9
 نام و نشاني معابر -2

 کشي( هاي خط )محل

 کشي مشخصات خط

 عدد -7 (مترمربعسطح ) -6 طول )متر( -3 عرض )متر( -4 کشي خط  تيپ -3

       

       

       

       

       

       

       

       

    جمع کل

 

( تعيـين  2بـا اسـتفاده از جـدول )    4 که در آن سـتون  شود به و ارائه مي( محاس3طبق جدول ) کشي هاي خط برآورد قيمت پروژه: روش برآورد قيمت -4
 .شود ميمحاسبه ضرب و  38/9ضريبِ باالسري  مجموع کل جدول در و است  3و  4ضرب دو ستون  حاصل 6د. ستون شو مي

 ( با3  هاي واحد )ستون قيمتپيشنهاد خود را ارائه نمايد. در اين جدول بايد ( 4پيمانکار بايد طبق جدول ): روش پيشنهاد قيمت توسط پيمانکار -3
 سود و هر نوع هزينة ديگر( ارائه شود.  ،يکار شب ،هزينة تجهيز کارگاه ،کسور قانوني ،احتساب کلية ضرايب )ضريب باالسري

بـه دسـت    «جمع قيمت برآورد کارفرمـا »به  «جمع قيمت پيشنهادي پيمانکار»دي، عددي است که از حاصل تقسيم اضريب پيشنه  :پيشنهاديضريب  -6
 بايد تا چهار رقم اعشار محاسبه شود.آيد و  مي

 

جمع کل قيمت پيشنهادي پيمانکار

بها فهرست  جمع کل قيمت برآوردي کارفرما طبق 
 = ضريب پيشنهادي 
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي  

  قيمت پيشنهاد و برآورد هاي کاربرگ

 2از  2صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4 -4 -2/513 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 نقل و ترافيک و کميته کارشناسي حمل تأييد:

 بهران ترافيک تهرانمهندسين مشاور  : بروزرساني

 

 

 

 هزينهبرآورد  ( :5جدول )
1 2 5 4 3 6 

 a واحد شرح رديف
 مقدار

m 
 بهاي واحد )ريال(

a × m 
 جمع قيمت رديف )ريال(

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  بها جمع کل قيمت برآوردي کارفرما طبق فهرست

  *با احتساب ضريب باالسري بها جمع کل قيمت برآوردي کارفرما طبق فهرست

 .است 38/9 برابر  ضريب باالسري *
 

 محاسبه و همزمان با پرداخت صورت ،که توسط واحد امور مالي کارفرما استبر عهدة کارفرما  افزوده ارزش: پرداخت ماليات بر افزوده ارزشماليات بر  -7
 شود. پرداخت مي ،وضعيت 

 

 کاربرگ پيشنهاد قيمت پيمانکار (:4جدول )
1 2 5 4 3 6 

 a واحد شرح رديف
 مقدار

m’ 
بهاي واحد پيشنهادي 

 پيمانکار )ريال(

a×m’ 
جمع قيمت با احتساب همة 

 ضرايب )ريال(

      

      

      

      

      

      

  جمع کل قيمت پيشنهادي پيمانکار

 
 
 
 
 

 



   15      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 

 
 شهريکشي معابر  بهاي عمليات خط آناليز: 1پيوست 

 

 به ترافيکي گرم رنگ با ،متر سانتي 13 عرض به محوري ممتد کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 3جدول )

 ميکرون 1311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسپري روش

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 27،311 1.41811 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 4،211 1.16111 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21آستر )با عرض 

 9،384 1.17211 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

33،974 

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 664 1.11611 991،633 نفرساعت اپراتورکمک 

 818 1.11611 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 9،719 1.12111 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 443 1.11411 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 2،923 1.12411 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 )ريال( جمع هزينه نيروي انساني
 

7،449 

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،731 1.11923 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت زن )تراک با راننده( خودرو آستر

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 9،637 1.11873 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 112 1.11311 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 863 1.11373 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 336 1.11337 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

99،116 
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 به ترافيکي گرم رنگ با ،متر سانتي 21 عرض به محوري ممتد کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 6جدول )

 ميکرون 1311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسپري روش

 واحد: مترطول

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 36،321 1.66411 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 7،111 1.91111 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 23آستر )با عرض 

 2،992 1.11611 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 43،632 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 664 1.11611 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 818 1.11611 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 9،719 1.12111 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 443 1.11411 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 2،923 1.12411 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 7،449 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،731 1.11923 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت زن )تراک با راننده( خودرو آستر

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت تن  3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126ون يکام

 9،637 1.11873 981،411 دستگاه ساعت رنگ گرم با راننده يکاميونت کشنده خودرو

 112 1.11311 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

ساعتدستگاه  با راننده يون سوار يخودرو  231،711 1.11373 863 

 336 1.11337 931،111 عدد يمنيا يکله قند

 99،116 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 گرم رنگ با متر، سانتي 13 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 7جدول )

 جهت) ميکرون 1311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسپري روش به ترافيکي

 (خالي متر شش - پر متر سه منقطع خطوط

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 91،143 1.98261 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 9،341 1.12211 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21با عرض )آستر 

 389 1.12641 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

92،964 

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي خطاپراتور خودرو 

 664 1.11611 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 818 1.11611 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 9،719 1.12111 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 443 1.11411 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 2،923 1.12411 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 7،449  جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،731 1.11923 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت زن )تراک با راننده( خودرو آستر

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 9،637 1.11873 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 112 1.11311 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 863 1.11373 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 336 1.11337 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

99،116 
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 به ترافيکي گرم رنگ با متر، سانتي 13 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 8جدول )

 متر دو منقطع خطوط جهت) ميکرون 1311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسپري روش

 (خالي متر چهار - پر

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 91،143 1.98261 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 9،341 1.12211 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21با عرض )آستر 

 389 1.12641 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

92،964 

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 664 1.11611 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 818 1.11611 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 9،719 1.12111 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 443 1.11411 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 2،923 1.12411 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

7،449 

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،731 1.11923 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت زن )تراک با راننده( خودرو آستر

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 9،637 1.11873 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 112 1.11311 981،311 دستگاه ساعت رانندهنيسان دو تن با 

 863 1.11373 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 336 1.11337 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

99،116 
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 گرم رنگ با متر، سانتي 13 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 1جدول )

 خطوط جهت) ميکرون 1311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسپري روش به ترافيکي

 (خالي متر سه - پر متر يک منقطع

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 7،332 1.93613 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 9،933 1.19631 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21با عرض )آستر 

 436 1.19181 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 1،923   جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

کل مبلغ 

 )ريال(

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 664 1.11611 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 818 1.11611 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 9،719 1.12111 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 443 1.11411 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 2،923 1.12411 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

7،449 

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،731 1.11923 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت زن )تراک با راننده( خودرو آستر

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 9،637 1.11873 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 112 1.11311 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 863 1.11373 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 336 1.11337 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

99،116 
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 گرم رنگ با متر، سانتي 13 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 11جدول )

 جهت) ميکرون 1311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسپري روش به ترافيکي

 (خالي متر يک - پر متر يک منقطع خطوط

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل

 )ريال(

 93،338 1.27888 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 2،332 1.13361 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21با عرض )آستر 

 887 1.14132 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

98،377 

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 664 1.11611 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 818 1.11611 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 9،719 1.12111 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 443 1.11411 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 2،923 1.12411 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

7،449 

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

کل مبلغ 

 )ريال(

 3،731 1.11923 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت زن )تراک با راننده( خودرو آستر

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 9،637 1.11873 981،411 دستگاه ساعت گرم با رانندهکاميونت کشنده خودروي رنگ 

 112 1.11311 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 863 1.11373 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 336 1.11337 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

99،116 
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 ترافيکي گرم رنگ با متر، سانتي 13 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 11جدول )

 سه منقطع خطوط جهت) ميکرون 1311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسپري روش به

 (خالي متر پنج - پر متر

 واحد: مترطول

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 99،218 1.21343 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 9،733 1.12473 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21با عرض )آستر 

 633 1.12171 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 93،684 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

 نيروي انساني برآورد هزينه -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 664 1.11611 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 818 1.11611 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 9،719 1.12111 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 443 1.11411 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 2،923 1.12411 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 7،449 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
واحد  بهاي

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،731 1.11923 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت زن )تراک با راننده( خودرو آستر

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت تن  3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126ون يکام

 9،637 1.11873 981،411 دستگاه ساعت رنگ گرم با راننده يکاميونت کشنده خودرو

 112 1.11311 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 863 1.11373 231،711 دستگاه ساعت با راننده يون سوار يخودرو

 336 1.11337 931،111 عدد يمنيا يکله قند

 99،116 )ريال( آالت و ابزار جمع هزينه ماشين
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 ترافيکي گرم رنگ با متر، سانتي 13 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 12جدول )

 پنج منقطع خطوط جهت) ميکرون 1311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسپري روش به

 (خالي متر هشت - پر متر

 واحد: مترطول

 خريد مصالح برآورد هزينه-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 99،388 1.29161 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 9،777 1.12331 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21با عرض )آستر 

 671 1.13146 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 94،133 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 839 1.11611 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 664 1.11611 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 818 1.11611 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 9،719 1.12111 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 443 1.11411 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 2،923 1.12411 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 7،449 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،731 1.11923 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت زن )تراک با راننده( خودرو آستر

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت تن  3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126ون يکام

 9،637 1.11873 981،411 دستگاه ساعت رنگ گرم با راننده يکاميونت کشنده خودرو

 112 1.11311 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 863 1.11373 231،711 دستگاه ساعت با راننده يون سوار يخودرو

 336 1.11337 931،111 عدد يمنيا يکله قند

 99،116 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 به ترافيکي گرم رنگ با متر، سانتي 13 عرض به محوري ممتد کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 15جدول )

 ميکرون 5111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسکريد روش

 متر طولواحد: 

 خريد مصالحبرآورد هزينه -الف 
 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 34،431 1.11111 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 4،211 1.16111 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21با عرض )آستر 

 9،384 1.17211 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 )ريال(جمع هزينه خريد مصالح 
 

61،234 

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 9،112 1.11116 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،221 1.11116 934،616 نفرساعت خودرو آستر زناپراتور 

 2،367 1.13191 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 668 1.11614 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 3،214 1.13623 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

99،239 

 و ابزار آالت برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،671 1.11981 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت زن خودرو آستر

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 2،312 1.19329 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 9،369 1.11733 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 9،316 1.11366 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 811 1.11331 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

98،928 
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 به ترافيکي گرم رنگ با متر، سانتي 21 عرض به محوري ممتد کشي خط اجراي و مصالح تهيه (:14جدول )

 ميکرون 5111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسکريد روش

 واحد: مترطول

   برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 72،611 9.32111 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 7،111 1.91111 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 23با عرض )آستر 

 2،992 1.11611 22،111 کيلوگرم اي روپاش  هاي شيشه دانه

 89،792 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 9،112 1.11116 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،221 1.11116 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 2،367 1.13191 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 668 1.11614 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 3،214 1.13623 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 99،239 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،671 1.11981 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت زن خودرو آستر

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 2،312 1.19329 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 9،369 1.11733 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 9،316 1.11366 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 811 1.11331 931،111 عدد کله قندي ايمني

 98،928 آالت و ابزار )ريال( ماشينجمع هزينه 

 

 

 

 

 

 



   25      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 

 

 گرم رنگ با ،متر سانتي 13 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 13جدول )

 خطوط جهت) ميکرون 5111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسکريد روش به ترافيکي

 (خالي متر شش - پر متر سه منقطع

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 91،163 1.36311 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 9،341 1.12211 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21با عرض )آستر 

 389 1.12641 22،111 کيلوگرم اي روپاش  هاي شيشه دانه

 هزينه خريد مصالح )ريال(جمع 
 

22،186 

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 9،112 1.11116 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،221 1.11116 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 2،367 1.13191 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 668 1.11614 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 3،214 1.13623 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 99،239  جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

 آالت و ابزار هزينه ماشينبرآورد  -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،671 1.11981 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت زن خودرو آستر

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 2،312 1.19329 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 9،369 1.11733 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 9،316 1.11366 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 811 1.11331 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

98،928 
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 ترافيکي گرم رنگ با ،متر سانتي 13 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 16جدول )

 دو منقطع خطوط جهت) ميکرون 5111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسکريد روش به

 (خالي متر چهار - پر متر

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 91،163 1.36311 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 9،341 1.12211 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21با عرض )آستر 

 389 1.12641 22،111 کيلوگرم اي روپاش  هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

22،186 

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 9،112 1.11116 991،633 نفرساعت اپراتور کمک

 9،221 1.11116 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 2،367 1.13191 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 668 1.11614 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 3،214 1.13623 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 99،239  انساني )ريال(جمع هزينه نيروي 

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،671 1.11981 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت زن خودرو آستر

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم پيش با دستگاه 9126کاميون 

 2،312 1.19329 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 9،369 1.11733 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 9،316 1.11366 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 811 1.11331 931،111 عدد کله قندي ايمني

 98،928  آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 گرم رنگ با ،متر سانتي 13 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 17جدول )

 خطوط جهت) ميکرون 5111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسکريد روش به ترافيکي

 (خالي متر سه - پر متر يک منقطع

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 94،174 1.36311 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 9،933 1.12211 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21با عرض )آستر 

 436 1.12641 22،111 کيلوگرم اي روپاش  هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

96،364 

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 9،112 1.11116 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،221 1.11116 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 2،367 1.13191 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 668 1.11614 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 3،214 1.13623 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 99،239  جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،671 1.11981 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت زن خودرو آستر

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 2،312 1.19329 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 9،369 1.11733 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 9،316 1.11366 231،711 دستگاه ساعت سواري با رانندهخودروي ون 

 811 1.11331 931،111 عدد کله قندي ايمني

 98،928  آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 ترافيکي گرم رنگ با ،متر سانتي 13 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 18جدول )

 يک منقطع خطوط جهت) ميکرون 5111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسکريد روش به

 (خالي متر يک - پر متر

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 
 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 31،412 1.33441 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 2،332 1.13361 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21با عرض )آستر 

 887 1.14132 22،111 کيلوگرم اي روپاش  هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

33،739 

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب
 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 9،112 1.11116 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،221 1.11116 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 2،367 1.13191 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 668 1.11614 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 3،214 1.13623 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 99،239  جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج
 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،671 1.11981 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت زن خودرو آستر

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 2،312 1.19329 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 9،369 1.11733 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 9،316 1.11366 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 811 1.11331 931،111 عدد کله قندي ايمني

 98،928  آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

 

 



   23      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 

 

 ترافيکي گرم رنگ با ،متر سانتي 13 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 11جدول )

 سه منقطع خطوط جهت) ميکرون 5111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسکريد روش به

 (خالي متر پنج - پر متر

 واحد: متر طول

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 
 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 22،469 1.41838 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 9،733 1.12473 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21با عرض )آستر 

 633 1.12171 22،111 کيلوگرم اي روپاش  هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

24،847 

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب
 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 9،112 1.11116 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،221 1.11116 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 2،367 1.13191 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 668 1.11614 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 3،214 1.13623 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 99،239  جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج
 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،671 1.11981 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خطخودرو 

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت زن خودرو آستر

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 2،312 1.19329 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 9،369 1.11733 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 9،316 1.11366 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 811 1.11331 931،111 عدد کله قندي ايمني

 98،928  آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 ترافيکي گرم رنگ با ،متر سانتي 13 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 21جدول )

 پنج منقطع خطوط جهت) ميکرون 5111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه با همراه آستر با اسکريد روش به

 (خالي متر هشت - پر متر

 واحد: متر طول

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 
 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

کل مبلغ 

 )ريال(

 23،137 1.49883 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 9،777 1.12331 71،111 کيلوگرم کرون(يم311با ضخامت  متر سانتي 21آستر )با عرض 

 671 1.13146 22،111 کيلوگرم اي روپاش  هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

23،484 

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب
 

 واحد انسانينيروي 
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 9،283 1.11116 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 9،112 1.11116 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،221 1.11116 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 2،367 1.13191 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) دار خطخط نگه 

 668 1.11614 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 3،214 1.13623 88،441 نفرساعت نفر( 4نيروي آکس گيري )

 99،239  جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج
 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،671 1.11981 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت زن خودرو آستر

 3،241 1.11981 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 2،312 1.19329 981،411 دستگاه ساعت گرم با راننده کاميونت کشنده خودروي رنگ

 9،369 1.11733 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 9،316 1.11366 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 811 1.11331 931،111 عدد کله قندي ايمني

 98،928  آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 3 فاصله به متر سانتي 21 عرض به محوري ارتعاشي کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 21جدول )

 هاي دانه با همراه آستر با اکستروژن روش به ترافيکي گرم رنگ با خالي، متر سانتي 3 – پر متر سانتي

 ميکرون 4311 ضخامت با اي شيشه

 متر طولواحد: 

     
 مصالحبرآورد هزينه خريد -الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 66،881 9.29611 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 3،611 1.18111 71،111 کيلوگرم ميکرون( 311آستر )با ضخامت 

 2،332 1.91611 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

74،892 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،746 1.19239 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 9،746 1.19239 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 9،362 1.19239 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،637 1.19239 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 3،481 1.14913 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 118 1.11829 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

91،118 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 7،612 1.11236 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 4،316 1.11236 9،794،286 دستگاه ساعت زن خودرو آستر

 4،316 1.11236 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 3،311 1.19713 981،411 دستگاه ساعت رانندهکاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با 

 9،841 1.19126 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 9،773 1.11761 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 9،111 1.11733 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

24،613 
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 3 فاصله به متر سانتي 21 عرض به محوري ارتعاشي کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 22جدول )

 هاي دانه با همراه آستر با اکستروژن روش به ترافيکي گرم رنگ با خالي، متر سانتي 8 – پر متر سانتي

 ميکرون 4311 ضخامت با اي شيشه

 واحد: متر طول

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 39،446 1.13331 33،111 کيلوگرم رنگ گرم 

 4،318 1.16934 71،111 کيلوگرم کرون(يم311)آستر 

 9،714 1.18934 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

37،348 

     

 انساني برآورد هزينه نيروي -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،746 1.19239 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 9،746 1.19239 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 9،362 1.19239 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،637 1.19239 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 3،481 1.14913 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 118 1.11829 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

91،118 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 7،612 1.11236 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خطخودرو 

 4،316 1.11236 9،794،286 دستگاه ساعت زن خودرو آستر

 4،316 1.11236 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 3،311 1.19713 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 9،841 1.19126 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 9،773 1.11761 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 9،111 1.11733 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

24،613 
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 3 فاصله به متر سانتي 21 عرض به محوري ارتعاشي کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 25جدول )

 هاي دانه با همراه آستر با اکستروژن روش به ترافيکي گرم رنگ با خالي، متر سانتي 11 – پر متر سانتي

 ميکرون 4311 ضخامت با اي شيشه

 واحد: متر طول

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 44،387 1.89167 33،111 کيلوگرم رنگ گرم 

 3،733 1.13333 71،111 کيلوگرم کرون(يم311)آستر 

 9،333 1.17167 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

41،873 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،746 1.19239 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 9،746 1.19239 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 9،362 1.19239 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،637 1.19239 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 3،481 1.14913 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 118 1.11829 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

91،118 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 7،612 1.11236 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 4،316 1.11236 9،794،286 دستگاه ساعت زن خودرو آستر

 4،316 1.11236 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 3،311 1.19713 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 9،841 1.19126 981،311 دستگاه ساعت راننده نيسان دو تن با

 9،773 1.11761 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 9،111 1.11733 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

24،613 
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کشي ارتعاشي عرضي )کاهنده سرعت( با رنگ گرم ترافيکي به  (: تهيه مصالح و اجراي خط24جدول )

 ميکرون 6111اي با ضخامت  هاي شيشه همراه با دانهآستر  باروش اکستروژن 

 واحد: مترمربع

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 446،131 8.99111 33،111 کيلوگرم رنگ گرم

 28،111 1.41111 71،111 کيلوگرم ميکرون( 411آستر )با ضخامت 

 99،661 1.33111 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

483،791 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 29،161 1.93484 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 29،161 1.93484 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 97،939 1.93484 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 21،842 1.93484 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 43،819 1.39693 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگه دار خط

 99،429 1.91323 991،633 نفرساعت ساز رنگ

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

937،213 

     
 و ابزارآالت  برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 16،781 1.13226 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ گرم  خودرو خط

 33،313 1.13226 9،794،286 دستگاه ساعت خودرو آستر زن. تراک با راننده

 33،313 1.13226 9،794،286 دستگاه ساعت تن 3.3کن رنگ گرم با ظرفيت  گرم با دستگاه پيش 9126کاميون 

 42،768 1.22389 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودروي رنگ گرم با راننده

 23،264 1.92113 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 22،323 1.11677 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 6،192 1.14618 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

312،633 
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سانتيمتر، با رنگ دوجزئي به روش  13کشي ممتد محوري به عرض  (: تهيه مصالح و اجراي خط23جدول )

 ميکرون يا با تاپ کوت  2311اي با ضخامت  هاي شيشه اسکريد همراه با دانه

 واحد: متر طول

      
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 992،311 992،311 1.73111 931،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 1 9،384 1.17211 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 94،111 1 1.12111 711،111 کيلوگرم )کوتينگ(تاپ کوت 

 926،311 994،184 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

      
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 
 واحد نيروي انساني

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 2،494 2،494 1.12982 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،287 9،287 1.19433 88،441 نفرساعت کارگر رنگ ريز

 6،437 1 1.13898 991،633 نفرساعت نفر( 4تاپ کوت زن )

 6،983 6،983 1.17273 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خطخط نگهدار 

 22،393 96،173 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

      
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل 
  

 )ريال(

 93،631 1.11433 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئي خودرو خط
 

 6،127 1.13982 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودرو رنگ دوجزئي
 

 3،278 1.19898 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده
 

 3،947 1.19364 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده
 

 9،141 1.19211 931،111 عدد کله قندي ايمني
 

 28،139 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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سانتيمتر، با رنگ دوجزئي به روش  21کشي ممتد محوري به عرض  (: تهيه مصالح و اجراي خط26جدول )

 ميکرون يا با تاپ کوت  2311اي با ضخامت  هاي شيشه اسکريد همراه با دانه

 واحد: متر طول

      
 خريد مصالحبرآورد هزينه -الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 931،111 931،111 9.11111 931،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 1 2،992 1.11611 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 98،667 1 1.12667 711،111 کيلوگرم تاپ کوت )کوتينگ(

 968،667 932،992 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

      
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 2،494 2،494 1.12982 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،287 9،287 1.19433 88،441 نفرساعت کارگر رنگ ريز

 6،437 1 1.13898 991،633 نفرساعت نفر( 4تاپ کوت زن )

 6،983 6،983 1.17273 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگهدار خط

 22،393 96،173 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

      
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل 
  

 )ريال(

 93،631 1.11433 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئي خودرو خط
 

 6،127 1.13982 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودرو رنگ دوجزئي
 

 3،278 1.19898 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده
 

 3،947 1.19364 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده
 

 9،141 1.19211 931،111 عدد کله قندي ايمني
 

 28،139 آالت و ابزار )ريال( ماشينجمع هزينه 
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سانتيمتر، با رنگ دوجزئي به  13کشي منقطع محوري به عرض  (: تهيه مصالح و اجراي خط27جدول )

ميکرون يا با تاپ کوت )جهت خطوط منقطع  2311اي با ضخامت  هاي شيشه روش اسکريد همراه با دانه

 شش متر خالي( -سه متر پر 

 واحد: متر طول

      
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 49،231 49،231 1.27311 931،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 1 389 1.12641 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 3،934 1 1.11733 711،111 کيلوگرم )کوتينگ(تاپ کوت 

 46،384 49،839 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

      
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 
 واحد نيروي انساني

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 2،494 2،494 1.12982 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،287 9،287 1.19433 88،441 نفرساعت کارگر رنگ ريز

 6،437 1 1.13898 991،633 نفرساعت نفر( 4تاپ کوت زن )

 6،983 6،983 1.17273 83،138 نفرساعت نفر( 3)کشي  خط نگهدار خط

 22،393 96،173 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

      
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل 
  

 )ريال(

 93،631 1.11433 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئي خودرو خط
 

 6،127 1.13982 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودرو رنگ دوجزئي
 

 3،278 1.19898 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده
 

 3،947 1.19364 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده
 

 9،141 1.19211 931،111 عدد کله قندي ايمني
 

 28،139 آالت و ابزار )ريال( ماشين جمع هزينه
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سانتيمتر، با رنگ دوجزئي به  13کشي منقطع محوري به عرض  (: تهيه مصالح و اجراي خط28جدول )

ميکرون يا با تاپ کوت )جهت خطوط منقطع  2311اي با ضخامت  هاي شيشه روش اسکريد همراه با دانه

 چهار متر خالي( -دو متر پر 

 طولواحد: متر 

      
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 مقدار بهاي واحد  واحد مصالح
 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 49،231 49،231 1.27311 931،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 1 389 1.12641 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 3،934 1 1.11733 711،111 کيلوگرم )کوتينگ(تاپ کوت 

 46،384 49،839 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

      
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 2،494 2،494 1.12982 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،287 9،287 1.19433 88،441 نفرساعت کارگر رنگ ريز

 6،437 1 1.13898 991،633 نفرساعت نفر( 4تاپ کوت زن )

 6،983 6،983 1.17273 83،138 نفرساعت نفر( 3)کشي  خط نگهدار خط

 22،393 96،173 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

      
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل 
  

 )ريال(

 93،631 1.11433 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئي خودرو خط
 

 6،127 1.13982 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودرو رنگ دوجزئي
 

 3،278 1.19898 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده
 

 3،947 1.19364 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده
 

 9،141 1.19211 931،111 عدد کله قندي ايمني
 

 28،139 آالت و ابزار )ريال( ماشين جمع هزينه
 

 
 
 
 
 
 



   33      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

سانتيمتر، با رنگ دوجزئي به  13کشي منقطع محوري به عرض  (: تهيه مصالح و اجراي خط21جدول )

ميکرون يا با تاپ کوت )جهت خطوط منقطع  2311اي با ضخامت  هاي شيشه روش اسکريد همراه با دانه

 سه متر خالي( -يک متر پر 

 واحد: متر طول

      
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 31،138 31،138 1.21623 931،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 1 436 1.19181 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 3،831 1 1.11331 711،111 کيلوگرم کوت )کوتينگ(تاپ 

 34،788 39،373 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

      
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 2،494 2،494 1.12982 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،287 9،287 1.19433 88،441 نفرساعت کارگر رنگ ريز

 6،437 1 1.13898 991،633 نفرساعت نفر( 4تاپ کوت زن )

 6،983 6،983 1.17273 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خطخط نگهدار 

 22،393 96،173 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

      
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل 
  

 )ريال(

 93،631 1.11433 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئي خودرو خط
 

 6،127 1.13982 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودرو رنگ دوجزئي
 

 3،278 1.19898 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده
 

 3،947 1.19364 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده
 

 9،141 1.19211 931،111 عدد کله قندي ايمني
 

 28،139 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

 
 
 
 
 
 
 



 4-4-513شماره سند:                                                                                                           1396هاي معابرشهري سال  کشي خط بهاي فهرست      41  

 

 

سانتيمتر، با رنگ دوجزئي به  13کشي منقطع محوري به عرض  (: تهيه مصالح و اجراي خط51جدول )

ميکرون يا با تاپ کوت )جهت خطوط منقطع  2311اي با ضخامت  هاي شيشه روش اسکريد همراه با دانه

 يک متر خالي(  -يک متر پر 

 واحد: متر طول

      
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 63،111 63،111 1.42111 931،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 1 887 1.14132 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 7،841 1 1.19921 711،111 کيلوگرم تاپ کوت )کوتينگ(

 71،841 63،887 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

      
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي گروه خطمسئول 

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 2،494 2،494 1.12982 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،287 9،287 1.19433 88،441 نفرساعت کارگر رنگ ريز

 6،437 1 1.13898 991،633 نفرساعت نفر( 4تاپ کوت زن )

 6،983 6،983 1.17273 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگهدار خط

 22،393 96،173 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

      
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل 
  

 )ريال(

 93،631 1.11433 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئي خودرو خط
 

 6،127 1.13982 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودرو رنگ دوجزئي
 

 3،278 1.19898 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده
 

 3،947 1.19364 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده
 

 9،141 1.19211 931،111 عدد کله قندي ايمني
 

 28،139 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

 
 
 
 
 
 
 



   41      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 

سانتيمتر، با رنگ دوجزئي به  13کشي منقطع محوري به عرض  (: تهيه مصالح و اجراي خط51جدول )

ميکرون يا با تاپ کوت )جهت خطوط منقطع  2311اي با ضخامت  هاي شيشه روش اسکريد همراه با دانه

 پنج متر خالي(  -سه متر پر 

 واحد: متر طول

      
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 46،416 46،416 1.31138 931،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 1 633 1.12171 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 3،773 1 1.11823 711،111 کيلوگرم تاپ کوت )کوتينگ(

 32،989 47،161 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

      
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 
 واحد نيروي انساني

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 2،494 2،494 1.12982 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،287 9،287 1.19433 88،441 نفرساعت کارگر رنگ ريز

 6،437 1 1.13898 991،633 نفرساعت نفر( 4تاپ کوت زن )

 6،983 6،983 1.17273 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگهدار خط

 22،393 96،173 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

      
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 

 واحد کار آالت و ابزار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل 
  

 )ريال(

 93،631 1.11433 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئي خودرو خط
 

 6،127 1.13982 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودرو رنگ دوجزئي
 

 3،278 1.19898 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده
 

 3،947 1.19364 231،711 دستگاه ساعت سواري با رانندهخودروي ون 
 

 9،141 1.19211 931،111 عدد کله قندي ايمني
 

 28،139 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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سانتيمتر، با رنگ دوجزئي به  13کشي منقطع محوري به عرض  (: تهيه مصالح و اجراي خط52جدول )

ميکرون يا با تاپ کوت )جهت خطوط منقطع  2311اي با ضخامت  هاي شيشه دانهروش اسکريد همراه با 

 هشت متر خالي(  -پنج متر پر 

 واحد: متر طول

      
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 47،316 47،316 1.39739 931،111 کيلوگرم اکريليک دوجزئيرنگ 

 1 671 1.13146 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 3،123 1 1.11846 711،111 کيلوگرم تاپ کوت )کوتينگ(

 33،391 48،266 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

      
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل )ريال( مبلغ کل )ريال(

 با تاپ کوت اي هاي شيشه با دانه

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،113 3،113 1.12982 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 2،494 2،494 1.12982 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،287 9،287 1.19433 88،441 نفرساعت کارگر رنگ ريز

 6،437 1 1.13898 991،633 نفرساعت نفر( 4تاپ کوت زن )

 6،983 6،983 1.17273 83،138 نفرساعت نفر( 3کشي ) خط نگهدار خط

 22،393 96،173 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

      
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

 مبلغ کل 
  

 )ريال(

 93،631 1.11433 3،111،111 دستگاه ساعت زن رنگ دوجزئي خودرو خط
 

 6،127 1.13982 981،411 دستگاه ساعت کاميونت کشنده خودرو رنگ دوجزئي
 

 3،278 1.19898 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده
 

 3،947 1.19364 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده
 

 9،141 1.19211 931،111 عدد کله قندي ايمني
 

 28،139 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

 
 
 
 
 



   43      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 
 13 عرض به سوار پارک و تاکسي ايستگاه سواري، پارکينگ کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 55جدول )

 ميکرون 2111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با متر، سانتي

 متر طولواحد: 

     

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 
 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 82،311 1.66111 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 394 9.94311 273 متر چسب نواري پهن

 971 1.11794 23،111 عدد غلطک رنگ

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

82،113 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب
 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،136 1.12861 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،831 1.12861 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 3،371 1.13891 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 3،241 1.13891 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

94،396 

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج
 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 238 1.19911 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( و همزن 3ژنراتور الکتريکي 

 4،213 1.12389 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 4،921 1.19786 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 9،276 1.11831 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( هزينه ماشين جمع
 

1،147 
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 عرض به سوار پارک و تاکسي ايستگاه سواري، پارکينگ کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 54جدول )

 ميکرون 2111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با متر، سانتي 11

 متر طولواحد: 

     
 خريد مصالحبرآورد هزينه -الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 37،731 1.46211 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 394 9.94311 273 متر چسب نواري پهن

 971 1.11794 23،111 عدد غلطک رنگ

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

38،243 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،136 1.12861 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،831 1.12861 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 3،371 1.13891 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 3،241 1.13891 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

94،396 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 238 1.19911 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( و همزن 3ژنراتور الکتريکي 

 4،213 1.12389 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 4،921 1.19786 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 9،276 1.11831 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

1،147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   45      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 
 رنگ با متر، سانتي 11 عرض به تاکسي ايستگاه کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 53جدول )

 منقطع خطوط بصورت) ميکرون 2111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي

 (خالي متر يک - پر متر يک

 متر طولواحد: 

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 28،873 1.23911 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 394 9.94311 273 متر چسب نواري پهن

 971 1.11794 23،111 عدد غلطک رنگ

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

21،368 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،136 1.12861 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،831 1.12861 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 3،371 1.13891 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 3،241 1.13891 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

94،396 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 238 1.19911 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( و همزن 3ژنراتور الکتريکي 

 4،213 1.12389 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 4،921 1.19786 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 9،276 1.11831 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

1،147 
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 دوجزئي رنگ با متر سانتي 21 عرض به اتوبوس ايستگاه کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 56جدول )

 ميکرون 2111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به

 طولمتر واحد: 

 

  برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 991،111 1.88111 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 479 9.79411 273 متر چسب نواري پهن

 323 1.12911 23،111 عدد غلطک رنگ

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

991،116 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 92،934 1.18371 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 99،336 1.18371 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 91،911 1.99431 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 1،721 1.99431 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

43،391 

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 773 1.13371 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( و همزن 3ژنراتور الکتريکي 

 92،871 1.17941 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 92،331 1.13361 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،827 1.12331 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

21،841 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   47      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 رنگ با متر سانتي 11 عرض به اتوبوس ايستگاه کشي خط اجراي و مصالح تهيه (: 57جدول )

 ميکرون 2111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي

 متر طولواحد: 

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 37،731 1.46211 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 479 9.79411 273 متر چسب نواري پهن

 333 1.12941 23،111 عدد غلطک رنگ

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

38،736 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 92،934 1.18371 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 99،336 1.18371 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 91،911 1.99431 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 1،721 1.99431 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

43،391 

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد ابزار کار آالت و ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 773 1.13371 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( و همزن 3ژنراتور الکتريکي 

 92،871 1.17941 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 92،331 1.13361 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،827 1.12331 931،111 عدد قندي ايمنيکله 

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

21،841 



 4-4-513شماره سند:                                                                                                           1396هاي معابرشهري سال  کشي خط بهاي فهرست      48  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 رنگ با متر سانتي 11 عرض به اتوبوس ايستگاه کشي خط اجراي و مصالح تهيه (: 58جدول )

 منقطع خطوط بصورت) ميکرون 2111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي

 (خالي متر يک - پر متر يک

 واحد: متر طول

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 28،873 1.23911 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 479 9.79411 273 متر چسب نواري پهن

 333 1.12941 23،111 عدد غلطک رنگ

 هزينه خريد مصالح )ريال( جمع
 

21،889 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 92،934 1.18371 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 99،336 1.18371 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 91،911 1.99431 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 1،721 1.99431 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

43،391 

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 773 1.13371 29،711 دستگاه ساعت )با بنزين( و همزنکيلووات  3ژنراتور الکتريکي 

 92،871 1.17941 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 92،331 1.13361 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،827 1.12331 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

21،831 



   43      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 
 

 رنگ با متر، سانتي 31 عرض به پياده عابر بلوک و ايست کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 51جدول )

 ميکرون 2111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي

 متر طولواحد: 

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 
 واحد مصالح

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 262،311 2.91111 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 776 2.82111 273 متر چسب نواري پهن

 9،111 1.14111 23،111 عدد غلطک رنگ

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

264،276 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب
 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 21،126 1.94921 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 91،116 1.94921 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 96،644 1.98821 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 96،114 1.98821 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 نيروي انساني )ريال(جمع هزينه 
 

79،681 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 
 واحد آالت و ابزار کار ماشين

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،276 1.13881 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( و همزن 3ژنراتور الکتريکي 

 29،213 1.99761 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 21،348 1.18821 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 6،311 1.14211 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

41،927 

 
  



 4-4-513شماره سند:                                                                                                           1396هاي معابرشهري سال  کشي خط بهاي فهرست      51  

 

 
 
 

 رنگ با متر، سانتي 31 عرض به پياده عابر بلوک و ايست کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 41) جدول

 ميکرون 2311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به سُرخوردگيضد دوجزئي

 طول متر: واحد

     

  مصالح خريد هزينه برآورد- الف

 واحد مصالح
 واحد بهاي

 (ريال)
 مقدار

 کل مبلغ

 (ريال)

271،111 2.23111 921،111 کيلوگرم ضدسُرخوردگي دوجزئي اکريليک رنگ  

 776 2.82111 273 متر پهن نواري چسب

 9،111 1.14111 23،111 عدد رنگ غلطک

231،111 لوگرميک هيرو الک  1.18111 21،111  

219،776  (ريال) مصالح خريد هزينه جمع  

     

  انساني نيروي هزينه برآورد -ب

 واحد انساني نيروي
 واحد بهاي

 (ريال)
 مقدار

 کل مبلغ

 (ريال)

 28،363 1.21111 949،824 نفرساعت کشيمسئول گروه خط

 26،129 1.21111 934،616 نفرساعت کشياپراتور خط

 22،991 1.23111 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي )کارگر خط

 29،261 1.23111 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي )خط نگه دار خط

 18،636  (ريال) انساني نيروي هزينه جمع

     

  ابزار و آالتماشين هزينه برآورد -ج

 واحد کار ابزار و آالتماشين
 واحد بهاي

 (ريال)
 مقدار

 کل مبلغ

 (ريال)

 9،276 1.13881 29،711 ساعت دستگاه همزن و( بنزين با) کيلووات 3 الکتريکي ژنراتور

 29،213 1.99761 981،311 ساعت دستگاه راننده با تن دو نيسان

 21،348 1.18821 231،711 ساعت دستگاه راننده با سواري ون خودروي

 6،311 1.14211 931،111 عدد ايمني قندي کله

 41،927  (ريال) ابزار و آالتماشين هزينه جمع

 
 
 
 
 
 
 
 



   51      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 
 

 متر سانتي 111در  متر سانتي 111کشي باکس شطرنجي به ابعاد  (: تهيه مصالح و اجراي خط41جدول )

 2111اي با ضخامت  هاي شيشه با رنگ دوجزئي به روش دستي بدون دانه متر سانتي 11به عرض 

 ميکرون

 واحد: مترمربع

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 239،111 9.84811 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 2،641 1.61111 273 متر چسب نواري پهن

 3،111 1.92111 23،111 عدد غلطک رنگ

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

236،641 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 34،138 1.24111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 32،313 1.24111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 28،319 1.32111 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 27،292 1.32111 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

929،836 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 2،971 1.91111 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( و همزن 3ژنراتور الکتريکي 

 36،161 1.21111 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 34،613 1.93111 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 91،791 1.17941 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

83،343 

 
 
  



 4-4-513شماره سند:                                                                                                           1396هاي معابرشهري سال  کشي خط بهاي فهرست      52  

 

 

 

 خياباني نقوش و هاشور و توقف ممنوعيت اتوبوس، تاکسي، ايستگاه بستر، کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 42جدول )

 ميکرون 2111 ضخامت با آستر بدون و اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با بزرگراهي و

 واحد: مترمربع

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 311،111 4.11111 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 9،321 4.81111 273 متر چسب نواري پهن

 731 1.13111 23،111 عدد غلطک رنگ

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

312،171 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 97،191 1.92111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 96،933 1.92111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 94،931 1.96111 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 93،616 1.96111 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) نگه دار خطخط 

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

61،128 

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،183 1.13111 29،711 ساعتدستگاه  کيلووات )با بنزين( و همزن 3ژنراتور الکتريکي 

 98،131 1.91111 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 97،313 1.17311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،333 1.13371 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

49،773 

 
 

 
  



   53      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 
 
 
 

 

 

 خياباني نقوش و هاشور و توقف ممنوعيت اتوبوس، تاکسي، ايستگاه بستر، کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 45جدول )

 2311 ضخامت با آستر بدون و اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش بهضدسُرخوردگي  دوجزئي رنگ با بزرگراهي و

 ميکرون

 واحد: مترمربع

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 341،111 4.31111 921،111 کيلوگرم ضدسُرخوردگي رنگ اکريليک دوجزئي

 9،321 4.81111 273 متر چسب نواري پهن

 731 1.13111 23،111 عدد غلطک رنگ

231،111 لوگرميک هيرو الک  1.96111 41،111  

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

382،171 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 29،274 1.93111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 21،919 1.93111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 97،688 1.21111 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 97،118 1.21111 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خطخط نگه دار 

 76،969  جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،183 1.13111 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( و همزن 3ژنراتور الکتريکي 

 98،131 1.91111 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 97،313 1.17311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،333 1.13371 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

49،773 
 

 

 

 

 

 



 4-4-513شماره سند:                                                                                                           1396هاي معابرشهري سال  کشي خط بهاي فهرست      54  

 

 
 
 

 نقوش و هاشور و توقف ممنوعيت اتوبوس، تاکسي، ايستگاه بستر، کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 44جدول )

 ميکرون 2111 ضخامت با آستر با و اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با بزرگراهي و خياباني

 احد: مترمربعو

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 
 واحد مصالح

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 311،111 4.11111 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 9،321 4.81111 273 متر (رول 92چسب نواري پهن )

 28،111 1.41111 71،111 کيلوگرم کرون(يم 411مر با ضخامت يآستر )پرا

 731 1.13111 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

331،171 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب
 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 97،191 1.92111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 96،933 1.92111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 94،931 1.96111 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 93،616 1.96111 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) نگه دار خطخط 

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

61،128 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 
 واحد آالت و ابزار کار ماشين

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،183 1.13111 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( 3ژنراتور الکتريکي 

 98،131 1.91111 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 97،313 1.17311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،333 1.13371 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

49،773 

 
 

  



   55      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 
 خياباني نقوش و هاشور و توقف ممنوعيت اتوبوس، تاکسي، ايستگاه بستر، کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 43جدول )

 2311 ضخامت با آستر اب و اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش بهضدسُرخوردگي  دوجزئي رنگ با بزرگراهي و

 ميکرون

 واحد: مترمربع

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 341،111 4.31111 921،111 کيلوگرم ضدسُرخوردگي رنگ اکريليک دوجزئي

 9،321 4.81111 273 متر چسب نواري پهن

 28،111 1.41111 71،111 کيلوگرم ميکرون( 411آستر )پرايمر با ضخامت 

 731 1.13111 23،111 عدد غلطک رنگ

231،111 لوگرميک هيرو الک  1.96111 41،111  

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

691،171 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 29،274 1.93111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 21،919 1.93111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 97،688 1.21111 88،441 نفرساعت نفر( 2) کشي کارگر خط

 97،118 1.21111 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 76،969  جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،183 1.13111 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( و همزن 3الکتريکي ژنراتور 

 98،131 1.91111 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 97،313 1.17311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،333 1.13371 931،111 عدد کله قندي ايمني

 ابزار )ريال(آالت و  جمع هزينه ماشين
 

49،773 
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کيلومتر بر ساعت( با رنگ دوجزئي به  61خط نوشته )سرعت کمتر از  و (: ترسيم انواع فلش46جدول )

 ميکرون 2111اي با ضخامت  هاي شيشه روش دستي بدون دانه

 واحد: عدد

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 
 واحد مصالح

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 673،111 3.41111 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 2،211 8.11111 273 متر رول( 6چسب نواري پهن  )

 2،311 1.91111 23،111 عدد عدد( 6غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

671،711 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
واحد بهاي 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 36،731 1.41111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 33،842 1.41111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 47،931 1.33311 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 43،323 1.33311 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 انساني )ريال(جمع هزينه نيروي 
 

213،136 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،624 1.96711 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( 3ژنراتور الکتريکي 

 61،141 1.33311 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 37،673 1.23111 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 97،831 1.99111 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

931،981 

 
  



   57      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 
 
 

کيلومتر بر ساعت( با رنگ دوجزئي به روش  61)سرعت بيشتر از  (: ترسيم انواع فلش47جدول )

 ميکرون 2111اي و با ضخامت  هاي شيشه بدون دانهدستي 

 واحد: عدد

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،193،111 8.92111 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 3،779 93.79421 273 متر رول( 6چسب نواري پهن )

 4،286 1.97943 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

9،123،137 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 17،241 1.68371 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 12،211 1.68371 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 81،869 1.19431 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 77،731 1.19431 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

348،931 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

کل مبلغ 

 )ريال(

 6،211 1.28371 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( 3ژنراتور الکتريکي 

 913،123 1.37941 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 18،878 1.42861 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 89،641 1.21491 411،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( ماشين جمع هزينه
 

281،749 
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 41در  متر سانتي 41به ابعاد  يشطرنجکشي باکس  (: تهيه مصالح و اجراي خط48جدول )

 ميکرون  2111اي با ضخامت  هاي شيشه با رنگ دوجزئي به روش دستي بدون دانه متر سانتي

 واحد: عدد

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 81،111 1.64111 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 661 2.41111 273 متر رول( 6چسب نواري پهن )

 731 1.13111 23،111 عدد عدد( 6غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

89،491 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 97،191 1.92111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 96،933 1.92111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 94،931 1.96111 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 93،616 1.96111 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

61،128 

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،183 1.13111 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( 3ژنراتور الکتريکي 

 98،131 1.91111 981،311 ساعت دستگاه نيسان دو تن با راننده

 97،313 1.17311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،333 1.13371 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

49،773 
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 11و ارتفاع  متر سانتي 61با قاعده  اي کوسهکشي دندان  (: تهيه مصالح و اجراي خط41جدول )

 ميکرون  2111اي با ضخامت  هاي شيشه با رنگ دوجزئي به روش دستي بدون دانه متر سانتي

 واحد: عدد

     

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 933،111 9.18111 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 661 2.41111 273 متر رول( 6نواري پهن ) چسب

 731 1.13111 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 936،491 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 97،191 1.92111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 96،933 1.92111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 94،931 1.96111 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 93،616 1.96111 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 61،128 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد ابزار کار آالت و ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،183 1.13111 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( 3ژنراتور الکتريکي 

 98،131 1.91111 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 97،313 1.17311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،333 1.13371 931،111 عدد ايمنيکله قندي 

 49،773 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 31در  متر سانتي 31به ابعاد  يشطرنجکشي باکس  (: تهيه مصالح و اجراي خط31جدول )

 ميکرون  2111اي با ضخامت  هاي شيشه با رنگ دوجزئي به روش دستي بدون دانه متر سانتي

 واحد: عدد

     

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 923،111 9.11111 923،111 کيلوگرم رنگ اکريليک دوجزئي

 661 2.41111 273 متر رول( 6چسب نواري پهن )

 731 1.13111 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

926،491 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 97،191 1.92111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 96،933 1.92111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 94،931 1.96111 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 93،616 1.96111 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) دار خطخط نگه 

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

61،128 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،183 1.13111 29،711 دستگاه ساعت کيلووات )با بنزين( 3ژنراتور الکتريکي 

 98،131 1.91111 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 97،313 1.17311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،333 1.13371 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

49،773 
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، با رنگ متر سانتي 13به عرض  يکشي ممتد محور اجراي خط(: تهيه مصالح و 31جدول )

 ميکرون 531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه آکريليک سرد ترافيکي همراه با دانه

 متر طولواحد: 

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 99،117 1.96211 68،311 کيلوگرم رنگ آکريليک سرد + تينر

 9،384 1.17211 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

92،689 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،633 1.19121 83،138 نفرساعت نفر( 6کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

3،326 

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،262 1.11711 981،311 دستگاه ساعت زن کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

4،898 
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، با رنگ متر سانتي 21به عرض  يکشي ممتد محور (: تهيه مصالح و اجراي خط32جدول )

 ميکرون 531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه آکريليک سرد ترافيکي همراه با دانه

 متر طولواحد: 

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 94،716 1.29611 68،311 کيلوگرم + تينررنگ آکريليک سرد 

 2،992 1.11611 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

96،118 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،633 1.19121 83،138 نفرساعت نفر( 6کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

3،326 

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،262 1.11711 981،311 دستگاه ساعت زن کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

4،898 
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، با رنگ آکريليک سرد متر سانتي 13به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط (:35جدول )

)جهت خطوط منقطع سه متر پر  ميکرون 531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه ترافيکي همراه با دانه

 ( يشش متر خال -

 متر طولواحد: 

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
واحد بهاي 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،142 1.13111 68،311 کيلوگرم نريرنگ آکريليک سرد + ت

 372 1.12611 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 4،694 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

کل مبلغ 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،633 1.19121 83،138 نفرساعت نفر( 6کشي ) خط نگه دار خط

 3،326 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،262 1.11711 981،311 دستگاه ساعت زن کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،898 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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، با رنگ آکريليک سرد متر سانتي 13به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط(: 34جدول )

)جهت خطوط منقطع دو متر پر  ميکرون 531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه ترافيکي همراه با دانه

 (يچهار متر خال -

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،142 1.13111 68،311 کيلوگرم نريرنگ آکريليک سرد + ت

 372 1.12611 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 4،694 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،633 1.19121 83،138 نفرساعت نفر( 6کشي ) خط نگه دار خط

 3،326 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،262 1.11711 981،311 دستگاه ساعت زن کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،898 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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، با رنگ آکريليک سرد متر سانتي 13به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط(: 33جدول )

ک متر پر ي)جهت خطوط منقطع ميکرون  531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه ترافيکي همراه با دانه

 (يمتر خالسه  -

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،183 1.14311 68،311 کيلوگرم نريرنگ آکريليک سرد + ت

 441 1.12111 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 3،323 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،633 1.19121 83،138 نفرساعت نفر( 6کشي ) خط نگه دار خط

 3،326 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،262 1.11711 981،311 دستگاه ساعت زن کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،898 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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، با رنگ آکريليک سرد متر سانتي 13به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط(: 36جدول )

 -ک متر پر ي)جهت خطوط منقطع ميکرون  531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه ترافيکي همراه با دانه

 ( يک متر خالي

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 6،234 1.11911 68،311 کيلوگرم نريرنگ آکريليک سرد + ت

 881 1.14111 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 7،994 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،633 1.19121 83،138 نفرساعت نفر( 6کشي ) خط نگه دار خط

 3،326 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     
 آالت و ابزار هزينه ماشينبرآورد  -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،262 1.11711 981،311 دستگاه ساعت زن کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،898 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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، با رنگ آکريليک سرد متر سانتي 13به عرض  يکشي منقطع محور (: تهيه مصالح و اجراي خط37جدول )

 -ميکرون )جهت خطوط منقطع سه متر پر  531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه همراه با دانهترافيکي 

 ( يپنج متر خال

 واحد: متر طول

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،311 1.16711 68،311 کيلوگرم نريرنگ آکريليک سرد + ت

 661 1.13111 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 3،231 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،633 1.19121 83،138 نفرساعت نفر( 6کشي ) خط نگه دار خط

 3،326 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،262 1.11711 981،311 دستگاه ساعت زن کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،898 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

 

 

 

 

 

 

 

 



 4-4-513شماره سند:                                                                                                           1396هاي معابرشهري سال  کشي خط بهاي فهرست      18  

 

 

 

 

، با رنگ آکريليک سرد متر سانتي 13به عرض  يکشي منقطع محور (: تهيه مصالح و اجراي خط38جدول )

 -ميکرون )جهت خطوط منقطع پنج متر پر  531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه ترافيکي همراه با دانه

 ( يهشت متر خال

 واحد: متر طول

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،727 1.16111 68،311 کيلوگرم نريرنگ آکريليک سرد + ت

 661 1.13111 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 3،387 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،633 1.19121 83،138 نفرساعت نفر( 6کشي ) خط نگه دار خط

 3،326 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،262 1.11711 981،311 دستگاه ساعت زن کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،898 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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ي  ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 13به عرض  يکشي ممتد محور تهيه مصالح و اجراي خط(: 31جدول )

 ميکرون  531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه آبي همراه با دانه

 متر طولواحد: 

     

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 
 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 93،311 1.96211 13،111 کيلوگرم رنگ سرد پايه آب

 9،384 1.17211 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 96،174 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب
 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،369 1.19611 83،138 نفرساعت نفر 3کشي  خط نگه دار خط

 3،234 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج
 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،326 1.11711 981،411 دستگاه ساعت زن( کاميونت کشنده آستر زن )کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت رانندهخودروي ون سواري با 

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،882 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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ي  ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 21به عرض  يکشي ممتد محور (: تهيه مصالح و اجراي خط61جدول )

 ميکرون  531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه آبي همراه با دانه

 واحد: متر طول

     

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 
 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 21،321 1.29611 13،111 کيلوگرم رنگ سرد پايه آب

 2،992 1.11611 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 22،632 مصالح )ريال(جمع هزينه خريد 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب
 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،369 1.19611 83،138 نفرساعت نفر 3کشي  نگه دار خطخط 

 3،234 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج
 

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،326 1.11711 981،411 دستگاه ساعت زن( کاميونت کشنده آستر زن )کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،882 ابزار )ريال(آالت و  جمع هزينه ماشين
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ي آبي  ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 13به عرض  يمحور منقطعکشي  (: تهيه مصالح و اجراي خط61جدول )

شش  - ميکرون )جهت خطوط منقطع سه متر پر 531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه همراه با دانه

 (يمتر خال

 متر طولواحد: 

     
 هزينه خريد مصالحبرآورد -الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،613 1.13111 13،111 کيلوگرم رنگ سرد پايه آب

 372 1.12611 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 6،977 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،369 1.19611 83،138 نفرساعت نفر 3کشي  خط نگه دار خط

 3،234 )ريال(جمع هزينه نيروي انساني 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،326 1.11711 981،411 دستگاه ساعت زن( کاميونت کشنده آستر زن )کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،882 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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ي آبي  ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 13به عرض  يمحور منقطعکشي  (: تهيه مصالح و اجراي خط62جدول )

چهار متر  -ميکرون )جهت خطوط منقطع دو متر پر  531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه همراه با دانه

 ( يخال

 متر طولواحد: 

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،613 1.13111 13،111 کيلوگرم پايه آبرنگ سرد 

 372 1.12611 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 6،977 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،369 1.19611 83،138 نفرساعت نفر 3کشي  خط نگه دار خط

 3،234 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

  آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد کار آالت و ابزار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،326 1.11711 981،411 دستگاه ساعت زن( کاميونت کشنده آستر زن )کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت راننده خودروي ون سواري با

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،882 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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ي آبي  ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 13به عرض  يمحور منقطعکشي  (: تهيه مصالح و اجراي خط65جدول )

سه متر  -ک متر پر يميکرون )جهت خطوط منقطع  531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه همراه با دانه

 ( يخال

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،237 1.14461 13،111 کيلوگرم رنگ سرد پايه آب

 436 1.19181 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 4،673 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،369 1.19611 83،138 نفرساعت نفر 3کشي  خط نگه دار خط

 3،234 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 ساعتدستگاه  زن رنگ سرد خودرو خط

 9،326 1.11711 981،411 دستگاه ساعت زن( کاميونت کشنده آستر زن )کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،882 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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ي آبي  ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 13به عرض  يمحور منقطعکشي  (: تهيه مصالح و اجراي خط64جدول )

ک متر ي -ک متر پر يميکرون )جهت خطوط منقطع  531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه همراه با دانه

 (يخال

 متر طولواحد: 

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 8،697 1.11171 13،111 کيلوگرم رنگ سرد پايه آب

 887 1.14131 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 1،314 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     
 انسانيبرآورد هزينه نيروي  -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،369 1.19611 83،138 نفرساعت نفر 3کشي  خط نگه دار خط

 3،234 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

  آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،326 1.11711 981،411 ساعتدستگاه  زن( کاميونت کشنده آستر زن )کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،882 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

 

 

 

 

 

 

 



   75      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 

 

ي آبي  ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 13به عرض  يمحور کشي منقطع و اجراي خط(: تهيه مصالح 63جدول )

پنج متر  -ميکرون )جهت خطوط منقطع سه متر پر  531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه همراه با دانه

 (يخال

 واحد: متر طول

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

کل مبلغ 

 )ريال(

 6،346 1.16681 13،111 کيلوگرم رنگ سرد پايه آب

 633 1.12171 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 6،111 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،369 1.19611 83،138 نفرساعت نفر 3کشي  خط نگه دار خط

 3،234 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت زن رنگ سرد خودرو خط

 9،326 1.11711 981،411 دستگاه ساعت زن( کاميونت کشنده آستر زن )کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،882 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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ي آبي  ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 13به عرض  يمحور کشي منقطع (: تهيه مصالح و اجراي خط66جدول )

هشت  -ميکرون )جهت خطوط منقطع پنج متر پر  531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه دانههمراه با 

 (يمتر خال

 واحد: متر طول

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 6،399 1.16831 13،111 کيلوگرم رنگ سرد پايه آب

 679 1.13131 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 7،982 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 689 1.11481 949،824 نفرساعت کشي اپراتور خودرو خط

 339 1.11481 991،633 نفرساعت کمک اپراتور

 9،369 1.19611 83،138 نفرساعت نفر 3کشي  خط نگه دار خط

 3،234 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     

  آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،794 1.11911 9،794،286 دستگاه ساعت رنگ سردزن  خودرو خط

 9،326 1.11711 981،411 دستگاه ساعت زن( کاميونت کشنده آستر زن )کشنده خودرو خط

 729 1.11411 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 612 1.11311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 421 1.11286 931،111 عدد کله قندي ايمني

 4،882 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   77      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 
 

 13 عرض به سوار پارک و تاکسي ايستگاه سواري، پارکينگ کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 67جدول )

 531 خشک فيلم ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون مکانيزه روش به آکريليک سرد رنگ با متر، سانتي

 ميکرون 

 متر طولواحد: 

     

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 
 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 93،413 1.97811 73،311 کيلوگرم نري+ ترنگ سرد 

 239 1.19421 273 متر رول( 92چسب نواري پهن )

 943 1.11379 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 93،717 خريد مصالح )ريال(جمع هزينه 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب
 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،242 1.12286 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،177 1.12286 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 2،616 1.13148 88،441 نفرساعت نفر 2کشي  کارگر خط

 9،216 1.19324 83،138 نفرساعت نفر9کشي  خط نگه دار خط

 91،399 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 
 واحد آالت و ابزار کار ماشين

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،433 1.19113 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 6،328 1.11476 9،379،421 دستگاه ساعت زن خودرو پارکينگ

 3،433 1.19113 981،311 دستگاه ساعت کشنده خودرو پارکينگ زن )نيسان(

 3،217 1.19421 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 9،121 1.11681 931،111 عدد کله قندي ايمني

 97،793 و ابزار )ريال( آالت جمع هزينه ماشين
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 11سوار به عرض  کشي پارکينگ سواري، ايستگاه تاکسي و پارک (: تهيه مصالح و اجراي خط68جدول )

 531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه به روش مکانيزه بدون دانه آکريليک، با رنگ سرد متر سانتي

 ميکرون 

 واحد: متر طول

     

 هزينه خريد مصالحبرآورد -الف 
 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 8،136 1.99867 73،311 کيلوگرم نريرنگ سرد + ت

 239 1.19421 273 متر رول( 92چسب نواري پهن )

 943 1.11379 23،111 عدد عدد( 6غلطک رنگ )

 1،331 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 نيروي انسانيبرآورد هزينه  -ب
 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،242 1.12286 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،177 1.12286 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 2،616 1.13148 88،441 نفرساعت نفر 2کشي  کارگر خط

 9،216 1.19324 83،138 نفرساعت نفر9کشي  خط نگه دار خط

 91،399 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 
 واحد آالت و ابزار کار ماشين

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،434 1.19113 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 6،339 1.11476 9،379،421 دستگاه ساعت زن خودرو پارکينگ

 3،434 1.19113 981،311 دستگاه ساعت کشنده خودرو پارکينگ زن )نيسان(

 3،216 1.19421 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 9،121 1.11681 931،111 عدد کله قندي ايمني

 97،793 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين

 

 

 

 
 
 
 
 



   73      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 

 

 

 11سوار به عرض  کشي پارکينگ سواري، ايستگاه تاکسي و پارک تهيه مصالح و اجراي خط(: 61جدول )

 531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه به روش مکانيزه بدون دانه آکريليک، با رنگ سرد متر سانتي

  (يخال متر کي - پر متر کي منقطع خطوط بصورت) ميکرون

 واحد: متر طول

     

 هزينه خريد مصالحبرآورد -الف 
 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،468 1.13133 73،311 کيلوگرم نريرنگ سرد + ت

 239 1.19421 273 متر رول( 92چسب نواري پهن )

 943 1.11379 23،111 عدد عدد( 6غلطک رنگ )

 4،862 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     

 نيروي انسانيبرآورد هزينه  -ب
 

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،242 1.12286 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 3،177 1.12286 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 2،616 1.13148 88،441 نفرساعت نفر 2کشي  کارگر خط

 9،216 1.19324 83،138 نفرساعت نفر9کشي  خط نگه دار خط

 91،399 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 
 واحد آالت و ابزار کار ماشين

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،434 1.19113 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 6،339 1.11476 9،379،421 دستگاه ساعت زن خودرو پارکينگ

 3،434 1.19113 981،311 دستگاه ساعت کشنده خودرو پارکينگ زن )نيسان(

 3،216 1.19421 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 9،121 1.11681 931،111 عدد کله قندي ايمني

 97،793 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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 رنگ با متر سانتي 21 عرض به اتوبوس ايستگاه کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 71جدول )

 ميکرون 531 خشک فيلم ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به آکريليک سرد

 متر طولواحد: 

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 97،846 1.23711 73،311 کيلوگرم نري+ ترنگ سرد 

 377 9.37943 273 متر رول( 92چسب نواري پهن )

 421 1.19794 23،111 عدد (عدد 92غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

98،632 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 
 واحد نيروي انساني

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،863 1.13421 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 4،696 1.13421 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 4،143 1.14379 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 9،144 1.12286 83،138 نفرساعت کشي خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

93،466 

     
 آالت و ابزار ماشينبرآورد هزينه  -ج

 
 واحد آالت و ابزار کار ماشين

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،939 1.12837 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 4،144 1.12943 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 9،331 1.19121 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( هزينه ماشينجمع 
 

99،623 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



   81      1396هاي معابر شهري سال  کشي خط بهاي فهرست                                                                                                     4-4-513سند: شماره 

 

 

 

 

 رنگ با متر سانتي 11 عرض به اتوبوس ايستگاه کشي خط اجراي و مصالح يهته(: 71جدول )

 ميکرون 531 خشک فيلم ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به آکريليک سرد

 متر طولواحد: 

     
 مصالحبرآورد هزينه خريد -الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 8،123 1.99831 73،311 کيلوگرم نري+ ترنگ سرد 

 377 9.37943 273 متر رول( 92چسب نواري پهن )

 421 1.19794 23،111 عدد (عدد 92غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

1،721 

     
 انسانيبرآورد هزينه نيروي  -ب

 
 واحد نيروي انساني

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،863 1.13421 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 4،696 1.13421 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 4،143 1.14379 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 9،144 1.12286 83،138 نفرساعت کشي خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

93،466 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 
 واحد آالت و ابزار کار ماشين

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،939 1.12837 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 4،144 1.12943 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 9،331 1.19121 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

99،623 
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 رنگ با متر سانتي 11 عرض به اتوبوس ايستگاه کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 72جدول )

 ميکرون 531 خشک فيلم ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به آکريليک سرد

 (خالي متر يک - پر متر يک منقطع خطوط بصورت)

 متر طولواحد: 

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،462 1.13123 73،311 کيلوگرم نري+ ترنگ سرد 

 377 9.37943 273 متر رول( 92چسب نواري پهن )

 421 1.19794 23،111 عدد (عدد 92غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

3،268 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 
 واحد نيروي انساني

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،863 1.13421 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 4،696 1.13421 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 4،143 1.14379 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 9،144 1.12286 83،138 نفرساعت کشي خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

93،466 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 
 واحد آالت و ابزار کار ماشين

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،939 1.12837 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 4،144 1.12943 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 9،331 1.19121 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

99،623 
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 سرد بارنگ متر، سانتي 31 عرض به پياده عابر بلوک و ايست کشي خط اجراي و مصالح تهيه(: 75جدول )

 ميکرون  531 خشک فيلم باضخامت اي شيشه هاي دانه بدون مکانيزه روش به آکريليک

 متر طولواحد: 

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 
 واحد مصالح

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 44،728 1.31411 73،311 کيلوگرم نري+ ترنگ سرد 

 661 2.41111 273 متر رول( 92چسب نواري پهن )

 373 1.19311 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 43،763 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 
 واحد نيروي انساني

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 8،311 1.16111 949،824 نفرساعت کشي خط مسئول گروه

 8،176 1.16111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 7،173 1.18111 88،441 نفرساعت نفر( 2کشي ) کارگر خط

 6،813 1.18111 83،138 نفرساعت نفر( 2کشي ) خط نگه دار خط

 31،463 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(

     
 آالت و ابزار ماشينبرآورد هزينه  -ج

 
 واحد آالت و ابزار کار ماشين

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 1،193 1.13111 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 97،943 1.19231 9،379،421 دستگاه ساعت زن خودرو پارکينگ

 1،193 1.13111 981،311 دستگاه ساعت کشنده خودرو پارکينگ زن )نيسان(

 8،639 1.13731 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 2،683 1.19711 931،111 عدد کله قندي ايمني

 46،311 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
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به  متر سانتي 111در   متر سانتي 111کشي باکس شطرنجي به ابعاد  (: تهيه مصالح و اجراي خط74جدول )

 531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه به روش دستي بدون دانه آکريليکبا رنگ سرد  متر سانتي 11عرض 

 ميکرون

 واحد: مترمربع

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 
 واحد مصالح

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 33،768 1.47311 73،311 کيلوگرم نري+ ترنگ سرد 

 3،281 91.21111 273 متر رول( 24چسب نواري پهن )

 3،111 1.92111 23،111 عدد (عدد 92غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

44،148 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 
 واحد نيروي انساني

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 34،138 1.24111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 32،313 1.24111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 28،319 1.32111 88،441 نفرساعت نفر(2کشي ) کارگر خط

 27،292 1.32111 83،138 نفرساعت نفر(2کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

929،836 

     
 ابزارآالت و  برآورد هزينه ماشين -ج

 
 واحد آالت و ابزار کار ماشين

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 36،161 1.21111 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 34،613 1.93111 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 91،791 1.17941 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( ماشينجمع هزينه 
 

89،373 
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کشي بستر ايستگاه تاکسي و اتوبوس، ممنوعيت توقف و هاشور و  (: تهيه مصالح و اجراي خط73جدول )

اي بدون آستر با  هاي شيشه به روش دستي بدون دانه آکريليکبا رنگ سرد  يو بزرگراه يابانينقوش خ

 ميکرون 531ضخامت فيلم خشک 

 واحد: مترمربع

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 
 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 88،834 9.98111 73،311 کيلوگرم تريرنگ سرد و ت

 9،321 4.81111 273 متر (رول 92چسب نواري پهن )

 731 1.13111 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 )ريال(جمع هزينه خريد مصالح 
 

11،124 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 
 واحد نيروي انساني

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 97،191 1.92111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 96،933 1.92111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 94،931 1.96111 88،441 نفرساعت نفر(2کشي ) کارگر خط

 6،813 1.18111 83،138 نفرساعت نفر(9کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

34،923 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 
 واحد آالت و ابزار کار ماشين

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 98،131 1.91111 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 97،313 1.17311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،333 1.13371 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

41،688 
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 کشي بستر ايستگاه تاکسي و اتوبوس، ممنوعيت توقف و هاشور و (: تهيه مصالح و اجراي خط76جدول )

اي و با آستر با  هاي شيشه به روش دستي بدون دانه آکريليکبا رنگ سرد  يو بزرگراه يابانينقوش خ

 ميکرون 531ضخامت فيلم خشک 

 واحد: مترمربع

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 88،834 9.98111 73،311 کيلوگرم نري+ ترنگ سرد 

 31،811 1.44111 71،111 کيلوگرم کرون(يم 411آستر )با ضخامت 

 9،321 4.81111 273 متر (رول 92چسب نواري پهن )

 731 1.13111 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

929،724 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 97،191 1.92111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 96،933 1.92111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 94،931 1.96111 88،441 نفرساعت نفر(2کشي ) کارگر خط

 6،813 1.18111 83،138 نفرساعت نفر(9کشي ) خط نگه دار خط

 )ريال(جمع هزينه نيروي انساني 
 

34،923 

     
  آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 98،131 1.91111 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 97،313 1.17311 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،333 1.13371 931،111 عدد ايمنيکله قندي 

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

41،688 
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 آکريليک سرد رنگ با( ساعت بر کيلومتر 61 از کمتر سرعت) نوشته خط و فلش انواع ترسيم(: 77جدول )

 ميکرون 531 خشک فيلم ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به

 واحد: عدد

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 921،481 9.61111 73،311 کيلوگرم نري+ ترنگ سرد 

 3،311 92.11111 273 متر (رول 92چسب نواري پهن )

 9،873 1.17311 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

923،633 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 42،347 1.31111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 41،382 1.31111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 33،376 1.41111 88،441 نفرساعت نفر(2کشي ) کارگر خط

 34،193 1.41111 83،138 نفرساعت نفر(2کشي ) دار خطخط نگه 

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

932،321 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 43،173 1.23111 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 43،236 1.98731 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 93،313 1.18131 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

919،726 
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 به آکريليک سرد رنگ با( ساعت بر کيلومتر 61 از بيشتر سرعت) فلش انواع ترسيم(: 78جدول )

 ميکرون 531 خشک فيلم ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش

 واحد: عدد

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 983،238 2.46111 73،311 کيلوگرم نري+ ترنگ سرد 

 91،361 38.41111 273 متر (رول 92چسب نواري پهن )

 6،111 1.24111 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

219،718 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 17،241 1.68371 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 12،211 1.68371 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 81،869 1.19431 88،441 نفرساعت نفر(2کشي ) کارگر خط

 77،731 1.19431 83،138 نفرساعت نفر(2کشي ) خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

348،931 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 913،123 1.37941 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 18،878 1.42861 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 42،833 1.28371 931،111 عدد کله قندي ايمني

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

244،736 
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به  آکريليکبا رنگ سرد  متر سانتي 41در  متر سانتي 41(: ترسيم باکس شطرنجي 71جدول )

 ميکرون 531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه روش دستي بدون دانه

 واحد: عدد

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 94،317 1.91111 73،311 کيلوگرم نري+ ترنگ سرد 

 9،467 3.33333 273 متر رول( 21چسب نواري پهن )

 311 1.12111 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

96،274 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 99،346 1.18111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 91،768 1.18111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 1،437 1.91671 88،441 نفرساعت نفر(2کشي ) کارگر خط

 4،333 1.13331 83،138 نفرساعت کشي خط نگه دار خط

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

36،184 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 92،126 1.16671 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 99،333 1.13111 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،371 1.12381 931،111 عدد کله قندي ايمني

 ابزار )ريال(آالت و  جمع هزينه ماشين
 

27،939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4-4-513شماره سند:                                                                                                           1396هاي معابرشهري سال  کشي خط بهاي فهرست      31  

 

 

 

 

با رنگ سرد  متر سانتي 11و ارتفاع  متر سانتي 61با قاعده  اي کوسهدندان  ي(: ترسيم خط کش81جدول )

 ميکرون 531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه به روش دستي بدون دانه آکريليک

 واحد: عدد

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 24،979 1.32911 73،311 کيلوگرم نري+ ترنگ سرد 

 9،467 3.33333 273 متر رول( 21چسب نواري پهن )

 311 1.12111 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
   

26،938 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 99،346 1.18111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 91،768 1.18111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 1،437 1.91671 88،441 نفرساعت نفر(2کشي ) کارگر خط

 4،333 1.13331 83،138 نفرساعت کشي خط نگه دار خط

 هزينه نيروي انساني )ريال(جمع 
 

36،184 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 92،126 1.16671 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 99،333 1.13111 231،711 دستگاه ساعت خودروي ون سواري با راننده

 3،371 1.12381 931،111 عدد کله قندي ايمني

آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين  
 

27،939 
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به روش دستي  آکريليکبا رنگ سرد  متر سانتي 31در  متر سانتي 31(: ترسيم باکس شطرنجي 81جدول )

 ميکرون 531اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه بدون دانه

 عددواحد: 

     

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 22،364 1.21711 73،311 کيلوگرم نري+ ترنگ سرد 

 9،467 3.33333 273 متر رول( 21چسب نواري پهن )

 311 1.12111 23،111 عدد (عدد 6غلطک رنگ )

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

24،339 

     

 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 99،346 1.18111 949،824 نفرساعت کشي مسئول گروه خط

 91،768 1.18111 934،616 نفرساعت کشي اپراتور خط

 1،437 1.91671 88،441 نفرساعت نفر(2کشي ) کارگر خط

 4،333 1.13331 83،138 نفرساعت کشي دار خطخط نگه 

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

36،184 

     

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 92،126 1.16671 981،311 دستگاه ساعت نيسان دو تن با راننده

 99،333 1.13111 231،711 دستگاه ساعت سواري با راننده خودروي ون

 3،371 1.12381 931،111 عدد کله قندي ايمني

آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين  
 

27،939 
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 (يني)در روش ماش متر سانتي 21(: اضافه يا کسر بهاي اجراي آستر با عرض 82جدول )

 متر طولواحد: 

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،211 1.16111 71،111 کيلوگرم آستر

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

4،211 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 818 1.11611 934،616 نفرساعت آستر زناپراتور خودرو 

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

818 

     
 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 2،943 1.11923 9،794،286 دستگاه ساعت زن )تراک با راننده( خودرو آستر

 آالت و ابزار )ريال( هزينه ماشينجمع 
 

2،943 
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 (يني)در روش ماش متر سانتي 23(: اضافه يا کسر بهاي اجراي آستر با عرض 85جدول )

 متر طولواحد: 

     
 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 3،231 1.17311 71،111 کيلوگرم آستر

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

3،231 

     
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 
 واحد نيروي انساني

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،636 1.19231 934،616 نفرساعت اپراتور خودرو آستر زن

 جمع هزينه نيروي انساني )ريال(
 

9،636 

     
 آالت و ابزار هزينه ماشين برآورد -ج

 
 واحد آالت و ابزار کار ماشين

بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 4،381 1.11236 9،794،286 دستگاه ساعت زن )تراک با راننده( خودرو آستر

 آالت و ابزار )ريال( جمع هزينه ماشين
 

4،381 
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 هاي محوري کشي اي در خط هاي شيشه اجراي دانهبهاي عدم  (: کسر84جدول )

 متر طولواحد: 

     

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 9،384 1.17211 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

9،384 

 

 

 

 

 

 هاي عرضي کشي اي در خط هاي شيشه بهاي اجراي دانه اضافه(: 83جدول )

 واحد: مترمربع

     

 برآورد هزينه خريد مصالح-الف 

 واحد مصالح
بهاي واحد 

 )ريال(
 مقدار

مبلغ کل 

 )ريال(

 91،361 1.48111 22،111 کيلوگرم اي روپاش هاي شيشه دانه

 جمع هزينه خريد مصالح )ريال(
 

91،361 
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 (با روش سايش مکانيکي)کشي  زدودن خط (:86جدول )

 واحد: مترمربع

     
 باشد.يال مير 416،314 کشي خطنه هر متر مربع زدودن يهز

خطزدودنکشيازفهرستبخشييبهاينگهدار،عالئمتابلوهاوزاتيتجهيکيترافبرايمذکوردستورالعملکهآنجاازوسالاست9316هنوز

زدودننگهداريماهيتبهتوجهبا.استشدهدرجموقتبصورتفهرستايندرشدهذکرقيمتليکناستنشدهخطنهاييکشيمربوطهزينهبه

زدودنخطبهباالسريضرکشييب99/2ميتعلقرديگ.يبرابفهرستياطالعاتبهشتريبهاينگهدار،عالئمتابلوهاوزاتيتجهيکيترافسال

9316.شودمراجعه 
 

 

 معابر شهريمحوري هاي  کشي (: شستشوي خط87جدول )

 واحد: متر طول

     

 باشد.يال مير 2،253 محوري يخط کش ينه هر متر شستشويهز

9316سالاستوازآنجاکهدستورالعملمذکوربراييکيترافزاتيتجهوتابلوهاعالئم،ينگهداريبهافهرستبخشيازکشيخطشستشوي

باتوجهبهماهيتنگهداريشستشوي بهکشيخطهنوزنهايينشدهاستليکنقيمتذکرشدهدراينفهرستبصورتموقتدرجشدهاست.

زاتيتجهوتابلوهاعالئم،ينگهداريبهاشتربهفهرستياطالعاتبيرد.برايگيتعلقم99/2يبباالسريکشيضرخطهزينهمربوطبهشستشوي

 مراجعهشود.9316ساليکيتراف
 

 

 هاي معابر شهري کشي (: شستشوي خط88جدول )

 واحد: متر مربع

 

 باشد.يال مير 1،314 يخط کش ينه هر متر مربع شستشويهز

9316سالاستوازآنجاکهدستورالعملمذکوربراييکيترافزاتيتجهوتابلوهاعالئم،ينگهداريبهافهرستبخشيازکشيخطشستشوي

باتوجهبهماهيتنگهداريشستشوي بهکشيخطهنوزنهايينشدهاستليکنقيمتذکرشدهدراينفهرستبصورتموقتدرجشدهاست.

زاتيتجهوتابلوهاعالئم،ينگهداريبهاشتربهفهرستياطالعاتبيرد.برايگيتعلقم99/2يبباالسريکشيضرخطهزينهمربوطبهشستشوي

 مراجعهشود.9316ساليکيتراف
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 التفاوت : مقدار رنگ مصرفي جهت محاسبه مابه2پيوست 

 

 هاي معابرشهري کشي بهاي اجرا و نگهداري خط هاي فهرست (: مقدار رنگ مصرفي در رديف83جدول )

 التفاوت جهت محاسبه مابه

 واحد شرح رديف رديف
 رنگ

(kg) 

 کشي با رنگ گرم خط

9 
 با همراهبا آستر  اسپري روش به ترافيکي گرم رنگ با ،متر سانتي 93 عرض به يمحور ممتد کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 ميکرون 9311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه

 1.418 متر طول

2  
 با همراهبا آستر  اسپري روش به ترافيکي گرم رنگ با ،متر سانتي 21 عرض به يمحور ممتد کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 ميکرون 9311 ضخامت با اي شيشه هاي دانه

 1.664 متر طول

 3 
متر، با رنگ گرم ترافيکي به روش اسپري با آستر همراه با  سانتي 93به عرض  منقطع محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 (يشش متر خال -ميکرون )جهت خطوط منقطع سه متر پر  9311اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.983 طولمتر 

 4 
متر، با رنگ گرم ترافيکي به روش اسپري با آستر همراه با  سانتي 93به عرض  منقطع محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 (يچهار متر خال -ميکرون )جهت خطوط منقطع دو متر پر  9311اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.983 متر طول

 3 
متر، با رنگ گرم ترافيکي به روش اسپري با آستر همراه با  سانتي 93به عرض  محوريمنقطع کشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 (يسه متر خال -ک متر پر يميکرون )جهت خطوط منقطع  9311اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.937 متر طول

6 
اسپري با آستر همراه با  متر، با رنگ گرم ترافيکي به روش سانتي 93به عرض  منقطع محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 (يک متر خالي -ک متر پر يميکرون )جهت خطوط منقطع  9311اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.271 متر طول

7 
متر، با رنگ گرم ترافيکي به روش اسپري با آستر همراه با  سانتي 93به عرض  منقطع محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 (يمتر خال پنج -متر پر  سهميکرون )جهت خطوط منقطع  9311اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.213 متر طول

8 
متر، با رنگ گرم ترافيکي به روش اسپري با آستر همراه با  سانتي 93به عرض  منقطع محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 (يمتر خال هشت -متر پر  پنجميکرون )جهت خطوط منقطع  9311اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.299 متر طول

 1 
متر، با رنگ گرم ترافيکي به روش اسکريد با آستر همراه با  سانتي 93به عرض محوري کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 3111اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.111 متر طول

 91 
با رنگ گرم ترافيکي به روش اسکريد با آستر همراه با  متر، سانتي 21به عرض محوري کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 3111اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 9.32 متر طول

99 
، با رنگ گرم ترافيکي به روش اسکريد با آستر همراه با متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط

 (يشش متر خال -ميکرون )جهت خطوط منقطع سه متر پر  3111اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.363 متر طول

92 
، با رنگ گرم ترافيکي به روش اسکريد با آستر همراه با متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط

 (يچهار متر خال -)جهت خطوط منقطع دو متر پر  ميکرون 3111اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.363 متر طول

93 
، با رنگ گرم ترافيکي به روش اسکريد با آستر همراه با متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط

 (يسه متر خال -ک متر پر يميکرون )جهت خطوط منقطع  3111اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.272 متر طول

94 
، با رنگ گرم ترافيکي به روش اسکريد با آستر همراه با متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور اجراي خطتهيه مصالح و 

 (يک متر خالي -ک متر پر يميکرون )جهت خطوط منقطع  3111اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.334 متر طول
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جهت هاي معابرشهري  کشي بهاي اجرا و نگهداري خط هاي فهرست (: مقدار رنگ مصرفي در رديف83ادامه جدول )

 التفاوت محاسبه مابه

 واحد شرح رديف رديف
 رنگ

(kg) 

 کشي با رنگ گرم خط

93 
آستر همراه با ، با رنگ گرم ترافيکي به روش اسکريد با متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط

 (يمتر خال پنج -متر پر  سهميکرون )جهت خطوط منقطع  3111اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.418 متر طول

96 
، با رنگ گرم ترافيکي به روش اسکريد با آستر همراه با متر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط

 (يمتر خال هشت -متر پر  پنجميکرون )جهت خطوط منقطع  3111اي با ضخامت  هاي شيشه دانه
 1.491 متر طول

97 
، با رنگ گرم متر خالي سانتي 3 –متر پر  سانتي 3به فاصله  متر سانتي 21به عرض  ارتعاشي محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 4311اي با ضخامت  هاي شيشه ترافيکي به روش اکستروژن با آستر همراه با دانه
 9.296 متر طول

98 
، با رنگ گرم متر خالي سانتي 8 –متر پر  سانتي 3به فاصله  متر سانتي 21به عرض  ارتعاشي محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 4311اي با ضخامت  هاي شيشه ترافيکي به روش اکستروژن با آستر همراه با دانه
 1.133 متر طول

91 
، با رنگ متر خالي سانتي 91 –متر پر  سانتي 3به فاصله  متر سانتي 21به عرض  ارتعاشي محوريکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 4311اي با ضخامت  هاي شيشه گرم ترافيکي به روش اکستروژن با آستر همراه با دانه
 1.899 متر طول

21 
هاي  با رنگ گرم ترافيکي به روش اکستروژن با آستر همراه با دانه )کاهنده سرعت( کشي ارتعاشي عرضي تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 6111اي با ضخامت  شيشه
 8.991 مترمربع
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 هاي معابرشهري کشي بهاي اجرا و نگهداري خط هاي فهرست (: مقدار رنگ مصرفي در رديف83ادامه جدول )

 التفاوت مابهجهت محاسبه 

 واحد شرح رديف رديف
 رنگ

(kg) 

 کشي با رنگ دوجزئي خط

29 
 با همراه اسکريد روش به دوجزئي رنگ با متر، سانتي 51 عرض به محوري ممتد کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 کوت تاپ با يا ميکرون 0122 ضخامت با اي شيشه هاي دانه
 1.731 متر طول

22 
 با همراه اسکريد روش به دوجزئي رنگ با متر، سانتي 02 عرض به محوري ممتد کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 کوت تاپ با يا ميکرون 0122 ضخامت با اي شيشه هاي دانه
 5022 متر طول

23 
 با همراه اسکريد روش به دوجزئي رنگ با متر، سانتي 51 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 (خالي متر شش - پر متر سه منقطع خطوط جهت) کوت تاپ با يا ميکرون 0122 ضخامت با اي شيشه هاي دانه
 1.273 متر طول

24 
 با همراه اسکريد روش به دوجزئي رنگ با متر، سانتي 51 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 (خالي متر چهار - پر متر دو منقطع خطوط جهت) کوت تاپ با يا ميکرون 0122 ضخامت با اي شيشه هاي دانه
 1.273 متر طول

 23 
 با همراه اسکريد روش به دوجزئي رنگ با متر، سانتي 51 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 (خالي متر سه - پر متر يک منقطع خطوط جهت) کوت تاپ با يا ميکرون 0122 ضخامت با اي شيشه هاي دانه
 1.226 متر طول

26 
 با همراه اسکريد روش به دوجزئي رنگ با متر، سانتي 51 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 (خالي متر يک - پر متر يک منقطع خطوط جهت) کوت تاپ با يا ميکرون 0122 ضخامت با اي شيشه هاي دانه
 1.402 متر طول

27 
 با همراه اسکريد روش به دوجزئي رنگ با متر، سانتي 51 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 (خالي متر پنج - پر متر سه منقطع خطوط جهت) کوت تاپ با يا ميکرون 0122 ضخامت با اي شيشه هاي دانه
 1.311 متر طول

28 
 با همراه اسکريد روش به دوجزئي رنگ با متر، سانتي 51 عرض به محوري منقطع کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 (خالي متر هشت - پر متر پنج منقطع خطوط جهت) کوت تاپ با يا ميکرون 0122 ضخامت با اي شيشه هاي دانه
 1.397 متر طول

21 
 رنگ با متر، سانتي 51 عرض به سوار پارک و تاکسي ايستگاه سواري، پارکينگ کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 0222 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي
 1.661 متر طول

31 
 رنگ با متر، سانتي 52 عرض به سوار پارک و تاکسي ايستگاه سواري، پارکينگ کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 0222 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي
 1.462 متر طول

39 
 بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با متر، سانتي 52 عرض به تاکسي ايستگاه کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 (خالي متر يک - پر متر يک منقطع خطوط بصورت) ميکرون 0222 ضخامت با اي شيشه هاي دانه
 1.035 متر طول

32 
 بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با متر سانتي 02 عرض به اتوبوس ايستگاه کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 0222 ضخامت با اي شيشه هاي دانه
 1.881 متر طول

33 
 بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با متر سانتي 52 عرض به اتوبوس ايستگاه کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 0222 ضخامت با اي شيشه هاي دانه
 1.462 متر طول

34 
 بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با متر سانتي 52 عرض به اتوبوس ايستگاه کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 (خالي متر يک - پر متر يک منقطع خطوط بصورت) ميکرون 0222 ضخامت با اي شيشه هاي دانه
 1.239 متر طول

33 
 دستي روش به دوجزئي رنگ با متر، سانتي 12 عرض به پياده عابر بلوک و ايست کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 0222 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون
 2.911 متر طول
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جهت هاي معابرشهري  کشي بهاي اجرا و نگهداري خط هاي فهرست (: مقدار رنگ مصرفي در رديف83ادامه جدول ) 

 التفاوت محاسبه مابه

 واحد شرح رديف رديف
 رنگ

(kg) 

 کشي با رنگ دوجزئي خط

36 
ضدسُرخوردگي  دوجزئي رنگ با متر، سانتي 12 عرض به پياده عابر بلوک و ايست کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 0122 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش هب
 2.231 متر طول

37 
 رنگ با متر سانتي 91 عرض به متر سانتي 911 در متر سانتي 911 ابعاد به شطرنجي باکس کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 2111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي
 9.848 متر طول

31 
 رنگ با يبزرگراه و يابانيخ نقوش و هاشور و توقف ممنوعيت اتوبوس، تاکسي، ايستگاه بستر، کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 2111 ضخامت با آستر بدونو  اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي
 4.111 مترمربع

41 
 رنگ با يبزرگراه و يابانيخ نقوش و هاشور و توقف ممنوعيت اتوبوس، تاکسي، ايستگاه بستر، کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 2311 ضخامت با آستر بدونو  اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به ضدسُرخوردگي دوجزئي
 4.311 مترمربع

49 
 رنگ با يبزرگراه و يابانيخ نقوش و هاشور و توقف ممنوعيت اتوبوس، تاکسي، ايستگاه بستر، کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 2111 ضخامت با آستر و با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به دوجزئي
 4.111 مترمربع

42 
 رنگ با يبزرگراه و يابانيخ نقوش و هاشور و توقف ممنوعيت اتوبوس، تاکسي، ايستگاه بستر، کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 2311 ضخامت با آستر و با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به ضدسُرخوردگي دوجزئي
 4.311 مترمربع

43 
اي  هاي شيشه کيلومتر بر ساعت( با رنگ دوجزئي به روش دستي بدون دانه 61خط نوشته )سرعت کمتر از  و ترسيم انواع فلش

 ميکرون 2111با ضخامت 
 3.411 عدد

44 
اي با ضخامت  هاي شيشه کيلومتر بر ساعت( با رنگ دوجزئي به روش دستي بدون دانه 61انواع فلش )سرعت بيشتر از ترسيم 
 ميکرون 2111

 8.921 عدد

43 
 بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با متر سانتي 41 در متر سانتي 41 ابعاد به شطرنجي باکس کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 ميکرون 2111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه

 1.641 عدد

46 
با رنگ دوجزئي به روش دستي  متر سانتي 11و ارتفاع  متر سانتي 61با قاعده  اي کوسهکشي دندان  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون  2111اي با ضخامت  هاي شيشه بدون دانه
 9.181 عدد

47 
 بدون دستي روش به دوجزئي رنگ با متر سانتي 31 در متر سانتي 31 ابعاد به شطرنجي باکس کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 ميکرون 2111 ضخامت با اي شيشه هاي دانه

 9.111 عدد
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 هاي معابرشهري کشي بهاي اجرا و نگهداري خط هاي فهرست (: مقدار رنگ مصرفي در رديف83ادامه جدول )

 التفاوت جهت محاسبه مابه

 واحد شرح رديف رديف
 رنگ

(kg) 

 سردکشي با رنگ  خط

48 
اي  هاي شيشه متر، با رنگ آکريليک سرد ترافيکي همراه با دانه سانتي 93به عرض محوري کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط
 ميکرون 331با ضخامت فيلم خشک 

 1.962 متر طول

41 
اي  هاي شيشه آکريليک سرد ترافيکي همراه با دانهمتر، با رنگ  سانتي 21به عرض محوري کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط
 ميکرون 331با ضخامت فيلم خشک 

 1.296 متر طول

31 
هاي  ، با رنگ آکريليک سرد ترافيکي همراه با دانهمتر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط

 (يشش متر خال -)جهت خطوط منقطع سه متر پر ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  شيشه
 1.131 متر طول

39 
هاي  ، با رنگ آکريليک سرد ترافيکي همراه با دانهمتر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط

 (يچهار متر خال -)جهت خطوط منقطع دو متر پر ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  شيشه
 1.131 متر طول

32 
هاي  ، با رنگ آکريليک سرد ترافيکي همراه با دانهمتر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط

 (يسه متر خال -ک متر پر ي)جهت خطوط منقطع ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  شيشه
 1.143 متر طول

33 
هاي  ، با رنگ آکريليک سرد ترافيکي همراه با دانهمتر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط

 (يک متر خالي -ک متر پر ي)جهت خطوط منقطع ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  شيشه
 1.119 متر طول

34 
هاي  ، با رنگ آکريليک سرد ترافيکي همراه با دانهمتر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط

 (يمتر خال پنج -متر پر  سه)جهت خطوط منقطع ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  شيشه
 1.167 متر طول

33 
هاي  ، با رنگ آکريليک سرد ترافيکي همراه با دانهمتر سانتي 93به عرض  يکشي منقطع محور تهيه مصالح و اجراي خط

 (يمتر خال هشت -متر پر  پنج)جهت خطوط منقطع ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  شيشه
 1.161 متر طول

36 
اي با  هاي شيشه ي آبي همراه با دانه متر، با رنگ سرد پايه سانتي 93به عرض محوري کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 331ضخامت فيلم خشک 
 1.962 متر طول

37 
اي با  هاي شيشه ي آبي همراه با دانه با رنگ سرد پايهمتر،  سانتي 21به عرض محوري کشي ممتد  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 331ضخامت فيلم خشک 
 1.296 متر طول

38 
اي با  هاي شيشه ي آبي همراه با دانه ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 93به عرض  يمحور منقطعکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 (يشش متر خال -ميکرون )جهت خطوط منقطع سه متر پر  331ضخامت فيلم خشک 
 1.131 متر طول

31 
اي با  هاي شيشه ي آبي همراه با دانه ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 93به عرض  يمحور منقطعکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 ( يچهار متر خال -ميکرون )جهت خطوط منقطع دو متر پر  331ضخامت فيلم خشک 
 1.131 متر طول

61 
اي با  هاي شيشه ي آبي همراه با دانه ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 93به عرض  يمحور منقطعکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 ( يسه متر خال -ک متر پر يميکرون )جهت خطوط منقطع  331ضخامت فيلم خشک 
 1.143 متر طول

69 
اي با  هاي شيشه ي آبي همراه با دانه ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 93به عرض  يمحور منقطعکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 ( يک متر خالي -ک متر پر يميکرون )جهت خطوط منقطع  331ضخامت فيلم خشک 
 1.119 متر طول

62 
اي با  هاي شيشه با دانه ي آبي همراه ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 93به عرض  يمحور منقطعکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

  (يخال متر پنج پر متر سه منقطع خطوط جهت)ميکرون  331ضخامت فيلم خشک 
 1.167 متر طول
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 هاي معابرشهري کشي بهاي اجرا و نگهداري خط هاي فهرست (: مقدار رنگ مصرفي در رديف83ادامه جدول )

 التفاوت جهت محاسبه مابه

 واحد شرح رديف رديف
 رنگ

(kg) 

 سردکشي با رنگ  خط

63 
اي با  هاي شيشه ي آبي همراه با دانه ، با رنگ سرد پايهمتر سانتي 93به عرض  يمحور منقطعکشي  تهيه مصالح و اجراي خط

 ( يمتر خال هشت -متر پر  پنجميکرون )جهت خطوط منقطع  331ضخامت فيلم خشک 
 1.161 متر طول

64 
متر، با رنگ سرد آکريليک به  سانتي 93سوار به عرض  سواري، ايستگاه تاکسي و پارک کشي پارکينگ تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه روش مکانيزه بدون دانه
 1.978 متر طول

63 
 بهآکريليک  سرد رنگ با متر، سانتي 91 عرض به سوار پارک و تاکسي ايستگاه سواري، پارکينگ کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 331 خشک فيلم ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون مکانيزه روش
 1.991 متر طول

66 
هاي  متر، با رنگ سرد آکريليک به روش مکانيزه بدون دانه سانتي 91کشي ايستگاه تاکسي به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط

 (يک متر خالي -ک متر پر يخطوط منقطع  بصورت) ميکرون 331اي با ضخامت فيلم خشک  شيشه
 1.131 متر طول

67 
هاي  متر با رنگ سرد آکريليک به روش دستي بدون دانه سانتي 21کشي ايستگاه اتوبوس به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 331اي با ضخامت فيلم خشک  شيشه
 1.237 متر طول

68 
هاي  متر با رنگ سرد آکريليک به روش دستي بدون دانه سانتي 91کشي ايستگاه اتوبوس به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 331اي با ضخامت فيلم خشک  شيشه
 1.991 متر طول

61 
هاي  متر با رنگ سرد آکريليک به روش دستي بدون دانه سانتي 91کشي ايستگاه اتوبوس به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط

 (يک متر خالي -ک متر پر يخطوط منقطع  بصورت) ميکرون 331ضخامت فيلم خشک اي با  شيشه
 1.131 متر طول

71 
متر، بارنگ سرد آکريليک به روش مکانيزه بدون  سانتي 31کشي ايست و بلوک عابر پياده به عرض  تهيه مصالح و اجراي خط

 ميکرون 331اي باضخامت فيلم خشک  هاي شيشه دانه
 1.314 متر طول

79 
 سرد رنگ با متر سانتي 91 عرض به متر سانتي 911 در  متر سانتي 911 ابعاد به شطرنجي باکس کشي خط اجراي و مصالح تهيه

 ميکرون 331 خشک فيلم ضخامت با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به آکريليک
 1.473 متر مربع

72 
 رنگ با بزرگراهي و خياباني نقوش و هاشور و توقف ممنوعيت اتوبوس، و تاکسي ايستگاه بستر کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 ميکرون 331 خشک فيلم ضخامت با آستر بدون اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به آکريليک سرد

 9.981 مترمربع

73 
 رنگ با بزرگراهي و خياباني نقوش و هاشور و توقف ممنوعيت اتوبوس، و تاکسي ايستگاه بستر کشي خط اجراي و مصالح تهيه
 ميکرون 331 خشک فيلم ضخامت با آستر با و اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به آکريليک سرد

 9.981 مترمربع

74 
هاي  کيلومتر بر ساعت( با رنگ سرد آکريليک به روش دستي بدون دانه 61ترسيم انواع فلش و خط نوشته )سرعت کمتر از 

 ميکرون 331اي با ضخامت فيلم خشک  شيشه
 9.611 عدد

73 
اي با  هاي شيشه کيلومتر بر ساعت( با رنگ سرد آکريليک به روش دستي بدون دانه 61ترسيم انواع فلش )سرعت بيشتر از 

 ميکرون 331ضخامت فيلم خشک 
 2.461 عدد

76 
 با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به آکريليک سرد رنگ با متر سانتي 41 در متر سانتي 41 شطرنجي باکس ترسيم

 ميکرون 331 خشک فيلم ضخامت
 1.911 عدد

77 
به روش دستي بدون  آکريليکبا رنگ سرد  متر سانتي 11و ارتفاع  متر سانتي 61اي با قاعده  ترسيم خط کشي دندان کوسه

 ميکرون  331اي با ضخامت فيلم خشک  هاي شيشه دانه
 1.329 عدد

78 
 با اي شيشه هاي دانه بدون دستي روش به آکريليک سرد رنگ با متر سانتي 31 در متر سانتي 31 شطرنجي باکس ترسيم

 ميکرون 331 خشک فيلم ضخامت
 1.217 عدد
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 هاي معابرشهري کشي بهاي اجرا و نگهداري خط هاي فهرست مصرفي در رديف مواد(: مقدار 83ادامه جدول )

 التفاوت جهت محاسبه مابه

 (kg) واحد شرح رديف رديف

 ساير موارد

 1.16 متر طول 00تا  5هاي  نسبت به رديف متر سانتي 02اضافه يا کسربهاي اجراي آستر با عرض  71

 1.173 متر طول 00تا  5هاي  نسبت به رديف متر سانتي 01اضافه يا کسربهاي اجراي آستر با عرض  81

 1.172 متر طول اي هاي شيشه بهاي عدم اجراي دانه کسر 89

 1.48 مترمربع هاي عرضي کشي اي در خط هاي شيشه بهاي اجراي دانه اضافه 82

 1 مترمربع کشي با روش سايش مکانيکي زدودن خط 83

 1 متر طول هاي معابر شهري کشي شستشوي خط 84

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاو پيشنهاد هانظر
 

 

 خواننده گرامي

و  نمودهمبادرت به تهيه اين دستورالعمل  ،شهرداري تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته و ترافيک نقل و حملمعاونت 
ترديد اين اثر نيازمند بهبود و ارتقاي  بي ،تالش فراوان باوجودبه جامعه مهندسي کشور عرضه نموده است.  ،آن را براي استفاده

مـا را در تکميـل مقـررات و     ،تظار دارد کـه بـا ارائـه نقـدها و پيشـنهادهاي خـود      از خوانندگان گرامي ان ،رو نيازاکيفي است؛ 
 هاي نظام فني و اجرايي ياري رسانند. دستورالعمل

 نماييم. پيشاپيش از همکاري و دقت نظر شما قدرداني مي
 
 
 
 

،ضلع جنوبي پارک شهر، خيابان بهشت، ساختمان تهران نشاني براي مکاتبه:

مرکزي شهرداري تهران، طبقه دوم، معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و 

 امور شورا، دفتر نظام فني و اجرايي.

44886655: تلفن  

 Email: info.budget@Tehran.ir 
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Urban Unit Prices List : 

Technical Suprence Council of Tehran Municipality 
Transportation and Traffic Deputy of Tehran Municipality 


