
    
  
  
  
  
  
  
  
  

 1 از 1 صفحه:

 شرکت مهندسی تَدکار

 براساس پروژه نمونه 1398سال فهرست بهاي با  1399مقایسه فهرست بهاي سال 

 14/01/1399 تاریخ :

 41668000تلفن  11و   8 و 6 و 5 هاي، واحد33تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان هفتم، پالك 

 ر(سافات)مشاور و مجري سامانه ملی فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه کشو:  www.tadkar.com دکارشرکت مهندسی تَ

 رشته راه، باندفرودگاه و راه آهن

  درصد تغییر   وزن فصل در پروژه نمونه   سرفصل 

 33/9 0/5  فصل اول.عملیات تخریب  

 33/9 0/3 فصل دوم.عملیات خاکی بادست

 33/0 10/8 فصل چهارم.حفاري تونل

 32/7 2/7 سپرکوبی  شمع کوبی و پنجم.حفاري،فصل 

 35/5 5/5 سنگ  فصل ششم.عملیات بنایی با

 32/9 0/1 بندکشی و فصل هفتم.اندود

 40/6 3/7 چوب بست  فصل هشتم.قالب بندي و

 50/0 10/9 میلگرد فصل نهم.کارهاي فوالدي با

 65/5 1/7 فصل دهم.کارهاي فوالدي سنگین

 50/9 2/9 یازدهم.کارهاي فوالدي سبکفصل 

 30/7 12/9 فصل دوازدهم.بتن درجا

 35/3 2/4 فصل سیزدهم.بتن پیش ساخته 

 32/1 7/1 باالست اساس و فصل چهاردهم .زیراساس،

 6/8 36/9 فصل پانزدهم.آسفالت

 2/8- 0/8 فصل شانزدهم.عایقکاري

 32/6 0/0 سطوح پروازي  و مه گیر نقاط پلها، هفدهم.تأسیسات تونلها،فصل 

 14/8 0/4 تجهیزات ایمنی عالیم و فصل هیجدهم.ساختمانها،

 26/9 0/3 فصل نوزدهم.متفرقه

 26/0 100/0 رشته راه، باندفرودگاه و راه آهن

  مالحظات: 

  ارد. ندهاي این فهرست بها مطابقت براساس یک پروژه نمونه است و الزامآ با همه برآورد راه و باند ها و رشته  تغییرات محاسبه شده براي فصل درصد - 

  محاسبه شده است.  1398و  1399هاي در سال راه و باندبهاي رشته   ي نمونه فهرستهاي مشابه در پروژهدرصدهاي مندرج در جدول باال براساس مقادیر ردیف  - 

 باشد. مینهاي آنها روش درستی جمع درصد تغییر تک تک ردیفبها در دو سال مختلف، از طریق  بدیهی است، تخمین درصد تغییر یک فصل و یا رشته فهرست - 

 باشد. هاي عمرانی براي یک رشته فهرست بها میهاي متداول مورد استفاده در عموم پروژهردیفاز تعدادي فهرست مقادیر  ،پروژه نمونه - 

 است.، درصد تغییر محاسبه نشده اشتهندوجود  1398و  1399در سال دار و قیمت مشابه  هاي تاثیرگذار ردیف هایی کهبراي فصل - 

 هایی که درصد تغییر ندارند) محاسبه شده است.هاي حذف شده(فصل، بدون در نظر گرفتن وزن فصلراه و باند بدیهی است، درصد تغییر فهرست بهاي رشته - 


