«تدکار»
نمونه گزارشهای خروجی نرمافزار
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ
ﭘﺮﻭﮊﻩ:ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎﺭ
برآورد و صورت وضعیت

ﻣﺸﺎﻭﺭ:ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﯼ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ  :ﺍﺑﻨﻴﻪ ۱۳۸۸
ﺷﻤﺎره

۰۸۰۱۰۲

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

ﺷﺮح

ﻓﺼﻞﻫﺸﺘﻢ.ﺑﺘﻦﺩﺭﺟﺎ
ﺑﻬﺎي واﺣﺪ )رﻳﺎل(

واﺣﺪ

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۳۰۹،۵۰۰

ف ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ

ﺷﻜﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ  ۱۵۰ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻡ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﺑﺘﻦ.ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ
 :۰۸۰۱۰۳ف
ﺑﻬﺎﺭ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۳۴۹،۵۰۰
ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ
ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ
ﭘﺮﻭﮊﻩ

ﺑﺎ
ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻣﺸﺨﺼﻪ  ۱۲ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻝ .ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖﭘﻲ ﺑﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﺸﺎﻭﺭ:

ﺭﺷﺘﻪ  :ف
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﺩﺭﺟﺎ۳۸۳،۰۰۰
۱۳۸۸ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ
۰۸۰۱۰۴
ﻓﺼﻞﻫﺸﺘﻢ.ﺑﺘﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﯼ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ
ﺷﻤﺎره

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
ﺷﺮحﻓﺸﺎﺭﻱ ﻣﺸﺨﺼﻪ  ۱۶ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻝ .واﺣﺪ

ﺑﻬﺎي واﺣﺪ )رﻳﺎل(

ﺑﻬﺎي ﻛﻞ )رﻳﺎل(

ﻣﻘﺪار

86/92

۲۶،۹۰۱،۷۴۰

37/25

۱۳،۰۱۸،۸۷۵
۴۶،۵۶۱،۳۱۰

121/57

ﺑﻬﺎي ﻛﻞ )رﻳﺎل(

ﻣﻘﺪار

۰۸۰۱۰۲

ﺍﺟﺮﺍﻱ ف
۴۱۳،۰۰۰
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ
ﺷﺴﺘﻪﺑﺎ ﺷﻦ ﻭ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ
ﺑﺘﻦ ﺑﺎﺗﻬﻴﻪ
۰۸۰۱۰۵
86/92
ﺷﮑﺴﺘﻪ۳۰۹،۵۰۰
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ
ﺷﻦﻭ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ
ف ﺗﻬﻴﻪ ﻭ

۲۶،۹۰۱،۷۴۰44/11

۱۸،۲۱۷،۴۳۰

۰۸۰۱۰۳

ﺍﺟﺮﺍﻱ ف
۴۴۱،۵۰۰
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ
ﻣﺎﺳﻪ
ﺷﺴﺘﻪﺑﺎ ﺷﻦ ﻭ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ
ﺑﺘﻦ ﺑﺎﺗﻬﻴﻪ
۰۸۰۱۰۶
37/25
ﺷﮑﺴﺘﻪ۳۴۹،۵۰۰
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ
ﺷﻦﻭ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ
ف ﺗﻬﻴﻪ ﻭ

2،334/69
۱۳،۰۱۸،۸۷۵

۱،۰۳۰،۷۶۵،۶۳۵

۰۸۰۱۰۴

ﺍﺟﺮﺍﻱ ف
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۲۶۵،۵۰۰
ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ۱۵۰
ﺷﺴﺘﻪﺳﺒﻚ ﺑﺎ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ
ﺑﺘﻦ ﺑﺎﺗﻬﻴﻪ
۰۸۰۲۰۱
121/57
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ۳۸۳،۰۰۰
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﭘﻮﻛﻪﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ
ﺷﻦﻭ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ
ف ﺗﻬﻴﻪ ﻭ

230/05
۴۶،۵۶۱،۳۱۰

۰۸۰۱۰۵

ﺍﺟﺮﺍﻱ ف
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۱۱،۵۰۰
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺿﺨﺎﻣﺖ،
ﺭﻳﺰﻱ،
ﺷﺴﺘﻪﻫﺎﻱ
ﻣﺎﺳﻪﺭﺩﻳﻒ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺑﻬﺎ ﺑﻪ
۰۸۰۳۰۴
44/11
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﺑﺘﻦ۴۱۳،۰۰۰
ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺑﺘﻦ ﻳﺎ
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ
ف ﺗﻬﻴﻪ ﻭ

230/06
۱۸،۲۱۷،۴۳۰

۰۸۰۱۰۶

ﺍﺟﺮﺍﻱ ف
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۴،۲۱۰
ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﺏ )
ﺑﻪ ﻳﺎﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺷﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ
ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺮﻡ
۰۸۰۳۰۵
2،334/69
ﺣﺠﻢ ۴۴۱،۵۰۰
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺑﻬﺎﻣﺎﺳﻪ
ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ
ف ﺗﻬﻴﻪ ﻭ

۲۹۰،۷۰۱ ۱،۰۳۰،۷۶۵،۶۳۵69/05

ﺑﺘﻦ.ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻝ.
ﻣﻜﻌﺐ۲۰
ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
ﺷﻜﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ  ۱۵۰ﺑﺎ
ﻓﺸﺎﺭﻱﻣﺘﺮ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻡ
ﻣﺸﺨﺼﻪ  ۲۵ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻝ.
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ۱۲ﻓﺸﺎﺭﻱ
ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻝ.
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﺑﺎﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺑﺘﻦ.
ﻣﺸﺨﺼﻪﺩﺭ۱۶ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﺳﻴﻤﺎﻥ
ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻝ.

ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻳﺎ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ۱۵
ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻝ.
ﻣﺸﺨﺼﻪ ۲۰

ﻛﺮﻡ.ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻼﻙ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺸﺨﺼﻪﻛﻪ۲۵ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻛﻞ ﺑﺘﻦ
ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻝ

۰۸۰۲۰۱

ﺍﺳﺖ(.ﺑﺎ ﭘﻮﻛﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ  ۱۵۰ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ
ف ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﻚ

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۲۶۵،۵۰۰

230/05

۰۸۰۳۰۴

ﺿﺨﺎﻣﺖ.ﺭﻳﺰﻱ ،ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺿﺨﺎﻣﺖ ،ﺑﺘﻦ
ف ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦ

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۱۱،۵۰۰

230/06

۰۸۰۳۰۵

ﻣﺴﻠﺢ.
ﺑﻨﺪﻱﺩﺭﺑﻪﺑﺘﻦ
ف ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺮﻡﺑﺘﻦ
ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﺏ )ﺣﺠﻢ
ﻣﻨﻈﻮﺭ

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۴،۲۱۰

69/05

۰۸۰۳۰۶ﻣﺘﺮ ف
ﺑﺘﻦ.ﺑﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﻛﻒﺳﺎﺯﻱﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﻣﻜﻌﺐ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﻭ ﻣﺤﻞﻫﺎﻱ
ﻣﻼﻙﺯﻳﺮﺑﻴﺲ
ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ
ﮔﺮﻭﺕ
ﺍﺟﺮﺍﻱ
۰۸۰۵۰۱ﺑﺮﺍﻱفﺁﻥﺗﻬﻴﻪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻛﺮﻡﻭﺑﻨﺪﻱ
ﻛﻞ ﺑﺘﻦ ﻛﻪ
ﻻﺯﻡ.

ﺍﺳﺖ(.
۰۸۰۳۰۶

ف ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﻛﻒﺳﺎﺯﻱﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ

۰۸۰۳۱۰

ﺑﺎ ﺿﺮﺍﻳﺐ

ف ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦﺭﻳﺰﻱ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺼﺮﻑ

۲،۶۴۵،۶۹۰

۴،۴۳۴،۷۶۸

803/40
۲۹۰،۷۰۱

۱۰،۴۰۰

۱۴،۶۵۲،۵۶۰

1،408/90

ﻣﮑﻌﺐ

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۱۲،۴۰۰

ﺿﺨﺎﻣﺖ.

۲،۳۰۷،۷۶۴

186/11

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۵،۵۲۰
ﺩﺳﻲﻣﺘﺮ

۲،۶۴۵،۶۹۰

۶۱،۰۷۸،۲۷۵

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۱۲،۴۰۰

ﺳﺎﻧﺘﻲ ف
ﺑﺎﺷﺪ.ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦﺭﻳﺰﻱ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺼﺮﻑ
ﻛﻤﺘﺮﺑﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ ﻳﺎﺍﺿﺎﻓﻪ
۰۸۰۳۱۰
ﺑﺮﺍﺑﺮ ۱۵

۶۱،۰۷۸،۲۷۵

186/11

:۲،۳۰۷،۷۶۴
ﺟﻤﻊ ﻓﺼﻞ

803/40

۴،۴۳۴،۷۶۸

1،408/90

۱۴،۶۵۲،۵۶۰

ﻃﺒﻘﺎﺕ

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۵،۵۲۰

۱،۲۲۰،۸۷۴،۷۴۸
۱،۲۲۳،۰۷۲،۳۲۲

۱/۰۰۱۸۰

ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ.
۰۸۰۵۰۱

ﺩﺳﻲﻣﺘﺮ

ف ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻳﺮﺑﻴﺲ ﭘﻠﻴﺖ ﻭ ﻣﺤﻞﻫﺎﻱ
ﻻﺯﻡ.

ﻣﮑﻌﺐ
ﺑﺎ ﺿﺮﺍﻳﺐ

ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ:
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎﻡ

ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ:
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎﻡ

۱۰،۴۰۰

ﻧﺎﻇﺮ:
ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭ

ﻧﺎﻇﺮ:

ﺟﻤﻊ ﻓﺼﻞ :
۱/۰۰۱۸۰

ﻃﺒﻘﺎﺕ

ﻣﺸﺎﻭﺭ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭ

ﻣﺸﺎﻭﺭ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

۱،۲۲۰،۸۷۴،۷۴۸
۱،۲۲۳،۰۷۲،۳۲۲

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

w w w. t a d k a r . c o m

1

ﭘﺮﻭﮊﻩ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎﺭ

ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖ  :ﻣﻮﻗﺖ۸

ﻣﺸﺎﻭﺭ :ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

نمونه گزارشهای خروجی نرمافزار «تدکار»

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﯼ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ :ﺍﺑﻨﻴﻪ ۱۳۸۸
ﻓﺼﻞﻫﺸﺘﻢ.ﺑﺘﻦﺩﺭﺟﺎ
ﺷﻤﺎره

۰۸۰۱۰۲

ﺷﺮح

برآورد و صورت وضعیت
واﺣﺪ

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺑﻬﺎي واﺣﺪ )رﻳﺎل(
309،500

ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ  ۱۵۰ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻡ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ



۰۸۰۱۰۶

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ

309،500

ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ
ﮔﺮﻡ ﺳﻴﻤﺎﻥ
ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ  ۱۵۰ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎ



ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺘﻦ.

۰۸۰۱۰۶

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻣﺸﺨﺼﻪ ۲۵

491/19




216،860،385

216،860،385

1/00

2،498،904





 ﺑﺨﺶ ۰۳ :ﭘﻲ 
ﺳﺎﺯﻱ

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ

ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦﺭﻳﺰﻱ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺘﻦ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ.

85/00

ﺿﺮﻳﺐ
1/00

1,00180




82/86

441،500

491/50

1/00

1,87780


ﭘﻴﻤﺎﻥ 491/19



491/19

ﺑﻬﺎي ﻛﻞ )رﻳﺎل(
245،004،459
245،004،459 26،307،500

246،246،101 25،645،170
245،445،467 25،645،170
245،445،467 216،997،250

462،400،928 216،860،385

460،897،498 216،860،385

5،520

452/70

1/00

460،897،498 2،498،904

















ﺟﻤﻊ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ:

245،803،654

245،004،459

245،004،459
ﺑﺎ ﺿﺮﺍﻳﺐ

ﻃﺒﻘﺎﺕ

1,00180

ﭘﻴﻤﺎﻥ

1,87780

246،246،101
245،445،467
245،445،467
462،400،928
460،897،498
460،897،498

ﻧﺎﻇﺮ:

ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ:
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎﻡ

ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ:
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎﻡ

2

ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭ

ﻧﺎﻇﺮ:
ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭ

w w w. t a d k a r . c o m



ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
245،803،654

ﻣﻘﺪار

ﻃﺒﻘﺎﺕ 82/86



ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻝ.
۰۸۰۳۱۰

491/50

1/00

452/70

ﺑﻬﺎي واﺣﺪ )رﻳﺎل(

25،645،170
216،997،250

491/19



ﻓﺼﻞﻫﺸﺘﻢ.ﺑﺘﻦﺩﺭﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ:




5،520
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ 
ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ 

ﻣﺸﺎﻭﺭ :ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ
ﻣﺸﺎﻭﺭﺑﺘﻦﭘﻲﺩﺭﺑﻦﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ.
ﻣﺼﺮﻑ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﯼ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ :ﺍﺑﻨﻴﻪ ۱۳۸۸

۰۸۰۱۰۲



ﺿﺮﻳﺐ
1/00

ﺑﻬﺎي ﻛﻞ )رﻳﺎل(
26،307،500
25،645،170

82/86

441،500
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻣﺸﺨﺼﻪ  ۲۵ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻩﺑﺎﻡ

ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎﻝ.ﺑﻬﺎﺭ
ﭘﺮﻭﮊﻩ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ
ﻣﻮﻗﺖ۸
ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦﺭﻳﺰﻱ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻭﺿﻌﻴﺖﺑﻬﺎ :ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ
۰۸۰۳۱۰

ﺷﻤﺎره

82/86



ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺘﻦ.

85/00

ﻣﻘﺪار

ﺑﺨﺶ ۰۳ :ﭘﻲ ﺳﺎﺯﻱ

ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﻣﺸﺎﻭﺭ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﻣﺸﺎﻭﺭ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

w w w. t a d k a r . c o m

ﺷﻤﺎره

ﭘﺮﻭﮊﻩ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎﺭ
ﻣﺸﺎﻭﺭ :ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ
واﺣﺪ

ﺷﻤﺎره

۰۸۰۱۰۲

۰۸۰۱۰۶

ﺷﺮح

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺷﻜ

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺷﮑ

ﺑﻬﺎي ﻛﻞ اﻳﻦ ﺻﻮرت
وﺿﻌﻴﺖ

۲۶،۳۰۷،۵۰۰
۲۱۶،۹۹۷،۲۵۰

0

وﺿﻌﻴﺖ

ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه

ﻧﺎﻇﺮ:
ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭ

ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ:

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎﻡ

۴۵۲/۷۰

ﻣﺸﺎﻭﺭ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

100/0

100/0

102/6

 /ﻛﺎﻫﺶ

درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ

ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه

2/140
0

درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ

ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ

33/31+

2/14+

ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻟﺺ اﻳﻦ ﺻﻮرت

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

452/70

458/19

82/86

وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ

ﻣﻘﺪار ﺻﻮرت

ﻓﺼﻞﻫﺸﺘﻢ.ﺑﺘﻦﺩﺭﺟﺎ
ﻣﻘﺪار ﺑﺮ آورد

۴۹۱/۵۰

وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ

وﺿﻌﻴﺖ

ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻟﺺ اﻳﻦ ﺻﻮرت

۴۵۲/۷۰
ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ
ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
۲،۴۹۸،۹۰۴

۸۲/۸۶

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ

۸۵/۰۰
۴۹۱/۵۰

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﺑﺨﺶ ۰۳ :ﭘﻲ ﺳﺎﺯﻱ

ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖ :ﻣﻮﻗﺖ ۸

ﭖ ۴۴۱،۵۰۰/۰

ﺏ ۴۴۱،۵۰۰/۰

ﭖ ۳۰۹،۵۰۰/۰

ﺏ ۳۰۹،۵۰۰/۰

ﺑﻬﺎي واﺣﺪ

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﯼ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ  :ﺍﺑﻨﻴﻪ ۱۳۸۸
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ

ﻣﺸﺎﻭﺭ۰۸۰۳۱۰:
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ

ﭘﺮﻭﮊﻩ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎﺭ

ﺑﻦﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦﺭﻳﺰﻱ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺼﺮﻑ
ﺑﻬﺎ ﺑﻪ
ﺍﺿﺎﻓﻪﭘﻲ
ﻣﺸﺎﻭﺭ

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
۵،۵۲۰/۰
ﺏ
ﻣﻮﻗﺖ ۸
ﻭﺿﻌﻴﺖ :
ﺻﻮﺭﺕ
ﭖ ۵،۵۲۰/۰

۴۵۲/۷۰

ﺑﺨﺶ ۰۳ :ﭘﻲ ﺳﺎﺯﻱ

ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ

ﺑﻬﺎي ﻛﻞ اﻳﻦ ﺻﻮرت

ﻣﻘﺪار ﺑﺮ آورد

ﭖ ۲۴۵،۸۰۳،۶۵۴

 /ﻛﺎﻫﺶ

2/14+

ﭖ82/86 ۴۶۲،۴۰۰،۹۲۸
458/19
452/70

2/1433/31+
0

102/6
0
0

۴۹۱/۵۰

100/0
100/0

ﭖ۲۴۶،۲۴۶،۱۰۱
۸۲/۸۶

ﻣﻘﺪار ﺻﻮرت

ﻓﺼﻞﻫﺸﺘﻢ.ﺑﺘﻦﺩﺭﺟﺎ

ﺟﻤﻊ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ :ﺏ ۲۴۵،۱۴۱،۳۲۴

۱/۰۰۱۸۰

وﺿﻌﻴﺖ

ﺏ ۳۰۹،۵۰۰/۰ﻃﺒﻘﺎﺕ
ﭖ ۳۰۹،۵۰۰/۰ﭘﻴﻤﺎﻥ ۸۵/۰۰
۴۹۱/۵۰

ﺏ ۵،۵۲۰/۰

ﺏ ۴۴۱،۵۰۰/۰

۲۶،۳۰۷،۵۰۰
۱/۸۷۷۸۰
۲۱۶،۹۹۷،۲۵۰

ﺑﻬﺎي واﺣﺪ

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﯼ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﺷﺘﻪ  :ﺍﺑﻨﻴﻪ ۱۳۸۸

۰۸۰۱۰۲

۰۸۰۱۰۶

ﺷﺮح

ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺷﻜ
ﺷﻦ ﻭ
ﺿﺮﺍﻳﺐ
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺑﺎ

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺷﮑ

واﺣﺪ

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ

۰۸۰۳۱۰

ﭖ ۴۴۱،۵۰۰/۰
ﭖ ۵،۵۲۰/۰

ﻃﺒﻘﺎﺕ

ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦﺭﻳﺰﻱ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺼﺮﻑ

۴۵۲/۷۰

۲،۴۹۸،۹۰۴

ﺟﻤﻊ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ :ﺏ ۲۴۵،۱۴۱،۳۲۴

۱/۰۰۱۸۰

ﭘﻴﻤﺎﻥ

ﭖ ۲۴۵،۸۰۳،۶۵۴

ﭖ۲۴۶،۲۴۶،۱۰۱

۱/۸۷۷۸۰

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

ﻧﺎﻇﺮ:

ﻣﺸﺎﻭﺭ:

ﭖ۴۶۲،۴۰۰،۹۲۸

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ

ﺑﺎ ﺿﺮﺍﻳﺐ

ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ:

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎﻡ

ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭ

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

نمونه گزارشهای خروجی نرمافزار «تدکار»

برآورد و صورت وضعیت

3

نمونه گزارشهای خروجی نرمافزار «تدکار»

صورت وضعیت
برآورد و
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ

ﭘﺮﻭﮊﻩ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎﺭ

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

ﻣﺸﺎﻭﺭ:ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﯼ ﺭﺷﺘﻪ :ﺍﺑﻨﻴﻪ ۱۳۸۸
ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞﺩﻭﻡ.ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺧﺎﻛﻲﺑﺎﺩﺳﺖ

ﭘﺎﻳﻪ

ﭘﺮﻭﮊﻩ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎﺭ

ﻓﺼﻞﺳﻮﻡ.ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺧﺎﻛﻲﺑﺎﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ:ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ
ﻓﺼﻞﭼﻬﺎﺭﻡ.ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺑﻨﺎﻳﻲﺑﺎﺳﻨﮓ
ﻓﺼﻞﺷﺸﻢ.ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪﻱﻓﻠﺰﻱ

ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞﻫﻔﺘﻢ.ﻛﺎﺭﻫﺎﻱﻓﻮﻻﺩﻱﺑﺎﻣﻴﻠﮕﺮﺩ

ﻓﺼﻞﻫﺸﺘﻢ.ﺑﺘﻦﺩﺭﺟﺎ
ﻓﺼﻞﺩﻭﻡ.ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺧﺎﻛﻲﺑﺎﺩﺳﺖ
ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻓﻮﻻﺩﻱ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺧﺎﻛﻲﺑﺎﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺳﻮﻡ.
ﻓﺼﻞﻧﻬﻢ.ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺼﻞ

ﭼﻬﺎﺭﻡ.ﺭﻳﺰﻱ
ﺁﺟﺮﻛﺎﺭﻱﻭﺷﻔﺘﻪ
ﻓﺼﻞﻳﺎﺯﺩﻫﻢ .ﻓﺼﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺑﻨﺎﻳﻲﺑﺎﺳﻨﮓ
ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ
ﻛﺎﺭﻱ
ﻓﺼﻞﺳﻴﺰﺩﻫﻢ.ﻋﺎﻳﻖﻓﺼﻞ
ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪﻱﻓﻠﺰﻱ
ﺷﺸﻢ.

ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ
ﻛﺎﺭﻱ
ﻓﺼﻞﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ.ﻋﺎﻳﻖ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱﻓﻮﻻﺩﻱﺑﺎﻣﻴﻠﮕﺮﺩ
ﻫﻔﺘﻢ.
ﻓﺼﻞ
ﺳﻴﻤﺎﻥ
ﻓﺼﻞﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ.ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ
ﺩﺭﺟﺎ
ﺁﺯﺑﺴﺖ.ﺑﺘﻦ
ﻓﺼﻞﻫﺸﺘﻢ

ﻓﻮﻻﺩﻱ
ﻓﺼﻞﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ.ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ
ﺳﺒﻚﻓﻮﻻﺩﻱﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ
ﻓﺼﻞﻧﻬﻢ.
ﻓﺼﻞﻫﻔﺪﻫﻢ.ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲﺁﺟﺮﻛﺎﺭﻱﻭﺷﻔﺘﻪﺭﻳﺰﻱ
ﻓﺼﻞﻳﺎﺯﺩﻫﻢ.
ﺍﻧﺪﻭﺩﻭﺑﻨﺪﻛﺸﻲ
ﻓﺼﻞﻫﻴﺠﺪﻫﻢ .ﻓﺼﻞ
ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ.ﻋﺎﻳﻖﻛﺎﺭﻱﺭﻃﻮﺑﺘﻲ
ﻓﺼﻞﭼﻮﺑﻲ
ﻓﺼﻞﻧﻮﺯﺩﻫﻢ.ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ
ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ.ﻋﺎﻳﻖﻛﺎﺭﻱﺣﺮﺍﺭﺗﻲ

ﻛﺎﺭﻱ
ﻭﺳﺮﺍﻣﻴﻚ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱﺁﺯﺑﺴﺖﺳﻴﻤﺎﻥ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ.
ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺘﻢ.ﻛﺎﺷﻲﻓﺼﻞ
ﺑﺎﻣﻮﺯﺍﻳﻴﻚ
ﻓﺮﺵﻛﻒ
ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﻳﻜﻢ.ﻓﺼﻞ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱﻓﻮﻻﺩﻱﺳﺒﻚ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ.
ﺑﺎﺳﻨﮓﭘﻼﻙ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ
ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﺩﻭﻡ.ﻓﺼﻞ
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ
ﺳﻨﮕﻲﻛﺎﺭﻫﺎﻱ
ﻫﻔﺪﻫﻢ.
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ
ﺍﻧﺪﻭﺩﻭﺑﻨﺪﻛﺸﻲ
ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ.
ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﺳﻮﻡ.ﻓﺼﻞ

ﻭﻧﺼﺐﺷﻴﺸﻪ
ﺑﺮﺵ
ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﭼﻬﺎﺭﻡ.
ﻓﺼﻞ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱﭼﻮﺑﻲ
ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ.
ﺁﻣﻴﺰﻱ
ﺭﻧﮓ
ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﭘﻨﺠﻢ.ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺘﻢ.ﻛﺎﺷﻲﻭﺳﺮﺍﻣﻴﻚﻛﺎﺭﻱ

ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ
ﺑﻴﺴﺖﻭﻳﻜﻢ.ﻓﺮﺵﻛﻒﺑﺎﻣﻮﺯﺍﻳﻴﻚ
ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﻫﻔﺘﻢ.ﻓﺼﻞ
ﺣﻤﻞ
ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﻫﺸﺘﻢ.
ﻓﺼﻞ
ﻭﻧﻘﻞﻭﺩﻭﻡ.ﻛﺎﺭﻫﺎﻱﺳﻨﮕﻲﺑﺎﺳﻨﮓﭘﻼﻙ
ﺑﻴﺴﺖ

ﺟﻤﻊ

ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﺳﻮﻡ.ﻛﺎﺭﻫﺎﻱﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ

ﺟﻤﻊ

ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﯼ
ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ

ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ
۶۲،۲۰۰،۰۲۵
۰

۶۲،۲۰۰،۰۲۵

ﭘﺎﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ

ﮐﻞ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎ

۰/۰

۲۰۸،۸۹۴،۶۱۸
۰
۲۰۸،۸۹۴،۶۱۸
ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ
۱۲۰،۶۹۲،۳۴۲
۰
۱۲۰،۶۹۲،۳۴۲
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﯼ ﺭﺷﺘﻪ :ﺍﺑﻨﻴﻪ ۱۳۸۸
۲۰۸،۱۴۰،۵۲۰
۰
۲۰۸،۱۴۰،۵۲۰
۱،۰۴۶،۷۶۸،۶۳۳

۰ﭘﺎﻳﻪ

۰
۱،۲۲۳،۰۷۲،۳۲۲
۶۲،۲۰۰،۰۲۵
۰
۸،۲۱۸،۱۷۸،۱۱۸
۲۰۸،۸۹۴،۶۱۸

۳،۱۹۸،۱۰۱
۱۲۰،۶۹۲،۳۴۲ ۱،۰۵۲،۱۱۸،۹۵۸
۰
۵۹،۰۷۱،۰۹۶
۲۰۸،۱۴۰،۵۲۰
۵۲،۳۹۳،۷۵۹

۸۴۴،۰۱۷

ﺟﻤﻊ

۰
۱،۰۴۶،۷۶۸،۶۳۳
۰
۱،۲۲۳،۰۷۲،۳۲۲

۱،۰۴۶،۷۶۸،۶۳۳
ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ
۰
۰
۰
۰
۰
۰

۰/۰
۰/۰
۰/۰

ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﯼ

ﭘﺎﻳﻪ و۰/۰
ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ

ﮐﻞ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎ

۰/۰
۶۲،۲۰۰،۰۲۵ ۱،۲۲۳،۰۷۲،۳۲۲
۰/۰
۸،۲۱۸،۱۷۸،۱۱۸
۲۰۸،۸۹۴،۶۱۸

۱،۰۵۵،۳۱۷،۰۶۰
۰/۳
۱۲۰،۶۹۲،۳۴۲
۰/۰
۵۹،۰۷۱،۰۹۶
۲۰۸،۱۴۰،۵۲۰
۵۲،۳۹۳،۷۵۹

۸۴۴،۰۱۷

۰/۰
۱،۰۴۶،۷۶۸،۶۳۳
۰/۰
۱،۲۲۳،۰۷۲،۳۲۲

ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ

۰/۰
۰/۰

۰/۰
۰/۰
۰/۰
۰/۰

۰/۰
۱۹۲،۶۱۰،۴۳۸
۰
۱۹۲،۶۱۰،۴۳۸
۸،۲۱۸،۱۷۸،۱۱۸
۰
۸،۲۱۸،۱۷۸،۱۱۸
۶۰/۹
۸۶۳،۲۴۲،۳۲۹
۱،۰۵۵،۳۱۷،۰۶۰
۳،۱۹۸،۱۰۱ ۵۲۶،۰۵۹،۲۰۵
۱،۰۵۲،۱۱۸،۹۵۸ ۳۳۷،۱۸۳،۱۲۴
۹/۳
۵۹،۰۷۱،۰۹۶ ۳۴۶،۵۳۳،۴۷۴
۰ ۳۲،۲۴۲،۱۳۲
۵۹،۰۷۱،۰۹۶ ۳۱۴،۲۹۱،۳۴۳
۰/۰
۰
۵۰،۷۵۶،۶۳۰
۵۲،۳۹۳،۷۵۹ ۵۰،۷۵۶،۶۳۰
۰
۵۲،۳۹۳،۷۵۹

۰/۰

۰

۰/۰

۹۶،۵۵۹،۸۱۰

۵۸،۳۵۲،۷۵۰

۰۸۴۴،۰۱۷
۰
۱۹۲،۶۱۰،۴۳۸

۰

۹۶،۵۵۹،۸۱۰

۵۸،۳۵۲،۷۵۰

۰/۰ ۸۴۴،۰۱۷
۰/۰
۱۹۲،۶۱۰،۴۳۸

۰/۰
۰/۳
۰/۰

۰/۰

۶۶/۲
۸۶۳،۲۴۲،۳۲۹ ۲،۹۸۸،۴۳۲،۳۹۵
۵۲۶،۰۵۹،۲۰۵ ۱،۹۷۷،۸۸۹،۳۰۷
۳۳۷،۱۸۳،۱۲۴ ۱،۰۱۰،۵۴۳،۰۸۸
۱۰۰/۰
۰
۳۴۶،۵۳۳،۴۷۴ ۱۸،۸۹۳،۹۶۰
۳۲،۲۴۲،۱۳۲ ۱۸،۸۹۳،۹۶۰
۳۱۴،۲۹۱،۳۴۳

۹/۳

۰

۰/۰

۰
۱۴۴،۸۴۰،۹۷۱
۵۰،۷۵۶،۶۳۰
۰
۹۶،۵۵۹،۸۱۰ ۳۱۸،۱۸۰،۴۳۱

۰
۱۸۱،۸۲۷
۵۸،۳۵۲،۷۵۰
۰
۳۰۲،۹۱۵،۵۴۲
۱،۰۱۰،۵۴۳،۰۸۸

۱۵،۰۷۸،۷۹۰،۳۶۱
۰

۰
۰

۰/۰
۵۰،۷۵۶،۶۳۰ ۱۴۴،۸۴۰،۹۷۱
۰/۰
۹۶،۵۵۹،۸۱۰ ۳۱۸،۱۸۰،۴۳۱
۰/۰
۱۸۱،۸۲۷
۵۸،۳۵۲،۷۵۰

۳۰۲،۹۱۵،۵۴۲
۰/۰
۲،۹۸۸،۴۳۲،۳۹۵
۱،۹۷۷،۸۸۹،۳۰۷
۱۴/۵
۱۷،۶۳۷،۰۷۳،۰۶۶
۱۸،۸۹۳،۹۶۰
۱۸،۸۹۳،۹۶۰۲،۵۵۸،۲۸۲،۷۰۵

۶۰/۹

۰/۰
۰/۰
۶۶/۲
۱۰۰/۰

ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﭼﻬﺎﺭﻡ.ﺑﺮﺵﻭﻧﺼﺐﺷﻴﺸﻪ

۱۴۴،۸۴۰،۹۷۱

۰

۱۴۴،۸۴۰،۹۷۱

۰/۰

ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﭘﻨﺠﻢ.ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ

۳۱۸،۱۸۰،۴۳۱

۰

۳۱۸،۱۸۰،۴۳۱

۰/۰

ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﻫﻔﺘﻢ.ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ

۱۸۱،۸۲۷

۰

۱۸۱،۸۲۷

۰/۰

ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﻫﺸﺘﻢ.ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ

۳۰۲،۹۱۵،۵۴۲

۰

۳۰۲،۹۱۵،۵۴۲

۰/۰

ﺟﻤﻊ

۱۵،۰۷۸،۷۹۰،۳۶۱

۲،۵۵۸،۲۸۲،۷۰۵

۱۷،۶۳۷،۰۷۳،۰۶۶

۱۴/۵

ﻣﺸﺎﻭﺭ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

ﻣﺸﺎﻭﺭ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ
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ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ
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ﭘﺮﻭﮊﻩ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎﺭ

ﻣﺸﺎﻭﺭ :ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﺑﺪون ﺿﺮاﻳﺐ

ﻛﺎرﻛﺮد
ﺿﺮاﻳﺐ

ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮاﻳﺐ

۷۶۶،۹۶۳،۸۵۷ ۱/۰۰۱۸۰
 ۱/۸۱۲۳۰

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎﻡ

ﭘﺎي ﻛﺎر

ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖ :ﻣﻮﻗﺖ۸

ﺑﺪون ﺿﺮاﻳﺐ

ﺿﺮاﻳﺐ

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ  :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

ﺟﻤﻊ ﻛﺎرﻛﺮد و ﭘﺎي ﻛﺎر ﭘﺲ

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ  :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎﻡ

ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮاﻳﺐ

از اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﻳﺐ

۰



۰



۳۵۵،۲۸۰،۶۱۸ ۱/۰۰۱۸۰
 ۲/۵۱۱۵۰

۶۱،۶۰۷،۶۶۰ ۱/۰۰۱۸۰
 ۲/۵۱۱۵۰

۳۰،۷۷۸،۰۹۲ ۱/۰۰۱۸۰
 ۲/۴۳۵۳۰


ﻡ 

ﻥ 

* ﭖ ۲۴،۴۸۶،۱۵۰

ﻡ 

ﻑ ﭖ ۱۲،۶۱۵،۶۰۸
ﻥ 

ﺟﻤﻊ ﻓﺼﻞ

۱۶۰،۲۳۹،۹۶۰


۰/۷۰۰۰۰

۱۱۲،۱۶۷،۹۷۲


۸۷۹،۱۳۱،۸۲۹


۸۷۹،۱۳۱،۸۲۹












۱۱۹،۹۸۵،۷۲۷ ۱/۰۰۱۸۰
 ۰/۷۵۵۶۰



۰



۱۱۹،۹۸۵،۷۲۷


۱۱۹،۹۸۵،۷۲۷




۰



۳۵۵،۲۸۰،۶۱۸




۰


۰





۴۱۶،۸۸۸،۲۷۸

۶۱،۶۰۷،۶۶۰

۰





ﭖ ۶،۵۷۲،۳۴۶،۷۶۲

ﻡ 






۳۰،۷۷۸،۰۹۲

۰


۱۲،۴۶۸،۷۲۹،۷۲۳


۱۲،۵۸۰،۸۹۷،۶۹۵

۱۲،۵۸۰،۸۹۷،۶۹۵

۱۲،۵۴۹،۸۶۰،۲۲۸

۱۲،۵۴۹،۸۶۰،۲۲۸

۱۲،۵۴۹،۸۶۰،۲۲۸
۱۲،۵۴۹،۸۶۰،۲۲۸



۳۰،۷۷۸،۰۹۲









۱۶۰،۲۳۹،۹۶۰

۱۲،۴۳۷،۶۹۲،۲۵۶



۱۱۲،۱۶۷،۹۷۲

ﻡ ۶،۵۵۵،۸۴۷،۸۲۷

ﻥ ۶،۵۵۵،۸۴۷،۸۲۷

ﻧﺎﻇﺮ:
ﻣﺸﺎﻭﺭ:

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:

۱۲،۴۳۷،۶۹۲،۲۵۶

ﻑ ﭖ ۱۴۱،۲۰۷،۳۵۱
ﻥ 

ﻡ 

ﻑ ﭖ ۱۵۸،۵۰۹،۹۸۰
ﻥ 

ﻡ 

ﻑ ﭖ ۴۲۲،۴۳۸،۷۸۱

ﻥ 

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﯼ ﺭﺷﺘﻪ :ﺍﺑﻨﻴﻪ ۱۳۸۸

ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞﻳﺎﺯﺩﻫﻢ.ﺁﺟﺮﻛﺎﺭﻱﻭﺷﻔﺘﻪﺭﻳﺰﻱ

ﻓﺼﻞﻫﻔﺪﻫﻢ.ﻛﺎﺭﻫﺎﻱﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ

ﻓﺼﻞﻫﻴﺠﺪﻫﻢ.ﺍﻧﺪﻭﺩﻭﺑﻨﺪﻛﺸﻲ

ﻓﺼﻞﺑﻴﺴﺖﻭﭘﻨﺠﻢ.ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻱ

ﺟﻤﻊ

ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ:

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎﻡ

ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭ

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

نمونه گزارشهای خروجی نرمافزار «تدکار»

برآورد و صورت وضعیت

5

ﺟﻤﻊ

۱۹،۹۰۱،۶۱۳،۹۹۶

ﺑﺎ ﺿﺮﺍﻳﺐ

۴،۷۵۰،۱۸۴،۳۹۱

ﺑﺎﻻﺳﺮﻱ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺑﺮﭼﻴﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ

۲۴،۶۵۱،۷۹۸،۳۸۷

۱/۳۰۰۰۰

۱۹/۳

۳۳،۳۲۹،۲۳۱،۴۱۹

۱،۲۸۱،۸۹۳،۵۱۶

افزار «تدکار»
شهای خروجی نرم
نمونه گزار
۳۳،۳۲۹،۲۳۱،۴۱۹
۷،۴۵۷،۱۳۳،۲۲۴
۲۵،۸۷۲،۰۹۸،۱۹۵

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭ

برآورد و صورت وضعیت

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﯽ ﺑﻦ

ﭘﺮﻭﮊﻩ:ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎﺭ

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:

ﻣﺸﺎﻭﺭ:ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻞ
ﺟﻤﻊ

ﺳﺎل

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي رﺷﺘﻪ

ﺍﺑﻨﻴﻪ

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﻲ
ﺟﻤﻊ

ﻛﻞ ردﻳﻒ ﻫﺎ

۱۳۸۸

۱۵،۰۷۸،۷۹۰،۳۶۱

۲،۵۵۸،۲۸۲،۷۰۵

۱۷،۶۳۷،۰۷۳،۰۶۶

۱۳۸۸

۲،۱۵۷،۴۴۲،۲۶۹

۹۰۳،۲۰۲،۶۳۶

۳،۰۶۰،۶۴۴،۹۰۴

۲۹/۵

ﺑﺎ ﺿﺮﺍﻳﺐ

۱،۲۸۸،۶۹۹،۰۵۰

۲،۶۶۵،۳۸۱،۳۶۶

۴،۷۵۰،۱۸۴،۳۹۱

۱۹،۹۰۱،۶۱۳،۹۹۶
ﺑﺎﻻﺳﺮﻱ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺑﺮﭼﻴﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭ

۲۵،۸۷۲،۰۹۸،۱۹۵

ﻣﺸﺎﻭﺭ:

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

6

ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ

ﭘﺎﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ

ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ

۱۴/۵

۱۳۸۸

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﻲ

ﭘﺎﻳﻪ

درﺻﺪ ردﻳﻒ ﻫﺎي

۱/۳۰۰۰۰

۷،۴۵۷،۱۳۳،۲۲۴

۳،۹۵۴،۰۸۰،۴۱۷

۲۴،۶۵۱،۷۹۸،۳۸۷
۳۳،۳۲۹،۲۳۱،۴۱۹

۱،۲۸۱،۸۹۳،۵۱۶

۳۳،۳۲۹،۲۳۱،۴۱۹

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ
ﺧﺠﻴﺮ

w w w. t a d k a r . c o m
ﻣﺸﺎﻭﺭ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ
ﺧﺠﻴﺮ

۳۲/۶

۱۹/۳

نمونه گزارشهای خروجی نرمافزار «تدکار»

برآورد و صورت وضعیت
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﭘﺮﻭﮊﻩ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎﺭ

ﻣﺸﺎﻭﺭ :ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ
ﭘﺮﻭﮊﻩ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺑﻬﺎﺭ

ردﻳﻒ

ﻣﺸﺎﻭﺭ :ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

1

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ۱۳۸۸ :
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
ﺑﺨﺶ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻛﺎر

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ۱۳۸۸ :
۱،۲۱۷،۷۹۸،۸۰۰

 ۰۱ﺗﺠﻬﻴﺰ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

2
3

ردﻳﻒ

4

1

 ۰۲ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭﻱ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ

۳۴۳،۴۳۷،۲۰۶

 ۰۳ﭘﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ

 ۱،۱۹۷،۹۶۱،۱۰۷ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻛﺎر
ﻣﺒﻠﻎ

۱،۲۱۷،۷۹۸،۸۰۰
۱۱،۶۵۰،۹۹۰،۳۴۲

ﺍﺳﮑﻠﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
۰۱
۰۴

5

2

ﺳﺎﺯﻱﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭﻱ
 ۰۵ﺳﻘﻒ ۰۲

۳۴۳،۴۳۷،۲۰۶
۲،۳۵۰،۸۰۹،۳۸۰

6

3

ﮐﺎﺭﻱﭘﻲ ﺳﺎﺯﻱ
 ۰۶ﺳﻔﺖ ۰۳

۱،۱۹۷،۹۶۱،۱۰۷
۱،۱۲۸،۱۶۵،۷۰۴

7

4

۱۱،۶۵۰،۹۹۰،۳۴۲
۵،۱۴۰،۳۰۴،۵۴۲

ﺍﺳﮑﻠﺖ
 ۰۷ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ۰۴
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ

8

5

ﺳﺎﺯﻱﺳﻘﻒ ﺳﺎﺯﻱ
 ۰۸ﮐﻒ ۰۵

۲،۳۵۰،۸۰۹،۳۸۰
۱،۷۴۹،۹۹۴،۷۳۴

9

6

ﮐﺎﺫﺏﺳﻔﺖ ﮐﺎﺭﻱ
 ۰۹ﺳﻘﻒ ۰۶

۱،۱۲۸،۱۶۵،۷۰۴
۳۹۱،۲۲۰،۷۴۸

10

7

ﮐﺎﺭﻱﺍﻭﻝ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ
 ۱۰ﻧﺎﺯﮎ ۰۷ﻓﺎﺯ

۵،۱۴۰،۳۰۴،۵۴۲
۵۷۵،۱۸۷،۶۸۴

11

8

ﻧﻤﺎﺳﺎﺯﻱ ﮐﻒ ﺳﺎﺯﻱ
۰۸
۱۱

۱،۷۴۹،۹۹۴،۷۳۴
۲،۶۶۷،۷۱۴،۴۵۵

12

9

ﺳﻘﻒ ﮐﺎﺫﺏ
 ۱۲ﮐﺎﺷﻲ ﻭ ۰۹
ﺳﺮﺍﻣﻴﮏ

۳۹۱،۲۲۰،۷۴۸
۱۳۱،۴۴۸،۶۵۸

13

10

ﻧﺎﺯﮎ ﮐﺎﺭﻱ
 ۱۳ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ۱۰
ﭼﻮﺑﻲ

۵۷۵،۱۸۷،۶۸۴
۶۵،۹۸۳،۶۱۹

14

11

ﺳﺎﺯﻱﻧﻤﺎﺳﺎﺯﻱ
 ۱۴ﻣﺤﻮﻃﻪ ۱۱

۲،۶۶۷،۷۱۴،۴۵۵
۲۳۸،۴۲۷،۶۰۰

15

12

۱۳۱،۴۴۸،۶۵۸
۳،۹۷۸،۸۳۸،۳۷۵

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﮏ
 ۱۵ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ ۱۲ﮐﺎﺷﻲ

16

13

ﺷﻴﺸﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﻮﺑﻲ
۱۳ ۱۶

۶۵،۹۸۳،۶۱۹
۱۸۸،۲۹۳،۲۶۳

17

14

ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻱ
۱۴ ۱۷

۲۳۸،۴۲۷،۶۰۰
۲۴۸،۵۶۰،۴۸۷

18

15

۳،۹۷۸،۸۳۸،۳۷۵
۶۴،۰۹۴،۷۱۶

ﺩﻭﻡ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ
 ۱۵ﻓﺎﺯ
ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ
 ۱۸ﺑﺮﭼﻴﺪﻥ
 ۱۶ﺷﻴﺸﻪ

۱۸۸،۲۹۳،۲۶۳
33،329،231،419

17

 ۱۷ﻧﻘﺎﺷﻲ

۲۴۸،۵۶۰،۴۸۷

18

 ۱۸ﺑﺮﭼﻴﺪﻥ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ

۶۴،۰۹۴،۷۱۶

16

ﺟﻤﻊ

ﺟﻤﻊ

ﻣﺸﺎﻭﺭ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

33،329،231،419

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

ﻣﺸﺎﻭﺭ:
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﭘﻲ ﺑﻦ

ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ:
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺠﻴﺮ

w w w. t a d k a r . c o m
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