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کاربرد دستورالعمل
می عمليات ساختمانی صنعتی ناميده بهای فهرست اختصار به صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی که عمليات ساختمانی رشته پایه واحد بهای فهرست ١–

:است زیر شرح به بها، فهرست های پيوست و ها ردیف واحد بهای و شرح ها، فصل ،مقدمه کليات کاربرد)، (دستورالعمل دستورالعمل این شامل شود، 
کارگاه برچيدن و تجهيز دستورالعمل -١ پيوست
٢– مصالح پای کار پيوست
باالسری های هزینه اقالم ٣– شرح پيوست
٤–ضریب های منطقه ای پيوست
جدید  نحوه تعيين قيمت دستورالعمل ٥– پيوست

٢-دامنه کاربرد این فهرست بها، کارهای عمليات ساختمانی صنعتی است که مستقيمًا با تاسيسات صنعت نفت، گاز و پتروشيمی مرتبط می باشد و
شامل عمليات مربوط به ساختمان های اداری، مهمانسرا، رستوران، نگهبانی، پارکينگ، انبارها و محوطه سازی های مربوط به واحد های صنعتی نمی

باشد.
کار مقادیر و بها فهرست تهيه و کار اجرای هزینه برآورد نحوه ٣–

مواردی در .دهد پوشش را صنعتی عمليات ساختمانی رشته کارهای عمومی اقالم که است شده تهيه نحوی به بها، فهرست این های ردیف شرح ٣–١–
اقالم، آن مناسب برای ردیف شرح نکند، تطبيق بها فهرست این ردیف های شرح با آن اقالم که باشد، کار نياز مورد ای ویژه اجرایی و فنی مشخصات که
می ناميده دار های ستاره ردیف عنوان به و مشخص ستاره عالمت با ها، ردیف این .شود می درج جدید ردیف شماره با مربوط، گروه انتهای و در تهيه
درج نظر مورد ردیف در برابر و محاسبه بها، فهرست این مبنای دوره های قيمت اساس بر و قيمت تجزیه روش با دار، ستاره های ردیف واحد بهای .شوند
اضافه جدید شماره با مربوط مقدمه فصل انتهای به و تهيه الزم متن باشد، نياز مورد دار ستاره های ردیف پرداخت برای دستورالعملی هرگاه .شود می
.شود می

ها، آن ماهيت به توجه با فصل هر های ردیف جدید، های ردیف درج امکان و نياز مورد های ردیف به دسترسی سهولت منظور به ٣–٢–در این فهرست بها
سمت از ترتيب به که است رقم نه شامل بها، فهرست های ردیف شماره .است شده تفکيک مشخص شماره با ای جداگانه های فصل زیر یا ها گروه به

ردیف شماره به آخر رقم سه و فصل زیر یا گروه شماره سوم رقم دو فصل، شماره دوم، رقم دو بها، فهرست رشته و رسته شماره به اول، رقم دو چپ
.است شده داده اختصاص
شده تعيين روش دیگر، یا ، هایی ردیف یا ردیف واحد بهای از درصدی صورت به ها آن بهای ها، فصل مقدمه یا کليات در که اقالمی از یک هر ٣–٣–برای

در شود، می محاسبه تعيين شده روش به که آن واحد بهای و شود بينی پيش مربوط گروه در مناسب شرح و شماره با ای جداگانه ردیف باید است،
 شود. درج شده یاد ردیف مقابل
می ٣–١ تعيين بند در شده درج روش به هستند، واحد بهای بدون است، اما موجود بها فهرست این در ها آن شرح که هایی ردیف واحد بهای ٣–٤–

شوند و این اقالم نيز ردیف های ستاره دار محسوب می شوند.
برآورد هنگام بررسی باید ٣–٤، بند موضوع غيرپایه های ردیف واحد بهای و دار) ستاره (اقالم ٣–١ بند موضوع غيرپایه های ردیف واحد بهای و شرح ٣–٥–
.برسد اجرایی واحد تصویب به کار، اجرای هزینه

موضوع بندهای ٣–١ و٣–٤، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف های فهرست بها (پایه و غير پایه) بدون اعمال هزینه برآورد مبلغ جمع که کارهایی ٣–٦– در
با همراه را، شده یاد ردیف های واحد بهای و شرح مناقصه، انجام از قبل باید اجرایی واحدهای باشد سی(٣٠) درصد از تجهيز و بر چيدن کارگاه بيشتر

که کارهایی در .گيرد قرار عمل مالک تصویب، و رسيدگی از پس تا دارند ارسال معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری به تصویب برای مربوط، قيمت تجزیه
بود. خواهد درصد (١٠) ده و ١۵) پانزده ( ترتيب به شده یاد سقف می شوند، واگذار مناقصه تشریفات ترک یا و محدود مناقصه طریق از

طبق روش زیر، های هزینه و ها ضریب بندهای ٣–١ و ٣–٤، موضوع های ردیف و بها فهرست این های ردیف واحد بهای جمع به برآورد، تهيه هنگام ٣–٧–
.شود می اعمال ٣–٨، بند در شده تعيين

 .١ پيوست دستورالعمل مطابق کارگاه برچيدن و تجهيز هزینه ٣–٧–١–
طرح های غير عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٤١ (چهل و یک ) درصد و کارهایی که بصورت باالسری ٣–٧–٢ –هزینه

ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می شوند برابر ٣٠(سی) درصد می باشد، هزینه طرح های عمرانی برای کارهایی که به
صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣٠ (سی) درصد و کارهایی که بصورت ترک تشریفات مناقصه واگذار (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) می شوند

است. شده درج ٣ پيوست برابر ٢٠(بيست) درصد می باشد، شرح اقالم هزینه های باالسری به عنوان راهنما در در
ضریب های منطقه ای مطابق دستورالعمل پيوست ٤ . ٣–٧–٣–

برای برآورد هزینـه اجرای هر کار،مقادیر اقالم آن، براساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف های این ٣–٨–
فهرست بها و ردیف های موضوع بندهای ٣–١ و ٣–٤، اندازه گيری می شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست،

تهيه می شود.
در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ
فصل ها، جمع مبلغ ردیف های فهرست بها برای کار مورد نظر، به دست می آید. ضریب باالسری و ضریب منطقه ای به جمع مبلغ ردیف ها به صورت خطی
ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می شود. نتيجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود، به مدارک یاد شده، کليات، مقدمه فصل ها و

پيوست های ٥،٤،٣،٢،١ ضميمه شده، مجموعه تهيه شده، به عنوان فهرست بها و مقادیر، یا برآورد هزینه اجرای کار، ناميده می شود.
که است، شده تهيه هایی ساختمان سازی محوطه عمليات برای استفاده منظور به خاکی، زیر سازی و آسفالت، عمليات فصل های ردیف قيمت ٤–

که هایی محوطه سازی در رو، این از . شود می ها آن اسمی راندمان به دسترسی از مانع کار، حجم محدودیت یا آالت ماشين عمل شعاع محدودیت
واحد بهای فهرست ماشين خاکی با عمليات فصل اساس بر باید فصل، این به مربوط عمليات هزینه برآورد ها، سازی آماده مانند ندارند، را شده یاد شرایط

.شود تهيه فرودگاه، باند و آهن راه راه، رشته پایه 
کارخانه یا توليد از محل آسفالتی بتن خرید همچنين، و اساس و اساس زیر مصالح خرید مبنای بر آسفالت، و اساس و اساس زیر های ردیف قيمت ٥–

فصل این از یک هر یا ها این فصل به مربوط کارهای حجم برآورد که است، شده تهيه ساختمانی کارهای سازی محوطه در استفاده منظور به آسفالت،
تهيه برای نياز مورد تجهيزات استقرار باشد که حدی در ها فصل این به مربوط کارهای حجم که مواردی در نباشد، توجهی قابل و کننده تعيين رقم ها،

برآورد مورد حسب بر باشد، بينی پيش و توجه قابل بتن آسفالتی، تهيه منظور به آسفالت کارخانه تجهيزات و آسفالت و اساس اساس، زیر سنگی مصالح
فرودگاه باند و آهن راه راه، رشته پایه واحد بهای فهرست اساس بر دستگاه اجرایی تصویب با باید شده، ردیفای یاد از یک هر به مربوط عمليات هزینه 

.شود تهيه
و آهن راه، راه رشته پایه واحد بهای فهرست از استفاده با شده، یاد عمليات اجرای هزینه است، نياز کوبی شمع و حفاری عمليات به که کارهایی ٦– در
.شود می تهيه فرودگاه سازمان برنامه و بودجه کشور، باند
را، ها آن اطالعاتی درباره نوع هر کلی طور به و ها آن تهيه منبع و و تجهيزات ، مصالح کامل مشخصات باید، برآورد کننده تهيه واحد یا مشاور مهندس ٧–
درج پيمان خصوصی فنی در مشخصات و تهيه باشد، داشته آگاهی آن به نسبت قيمت پيشنهاد ارایه برای پيمانکار است الزم و بوده مؤثر قيمت نظر از که

.کند 
هر اجرای برآورد هزینه یا مقادیر و بها فهرست است، نياز مورد پایه بهای فهرست رشته یک از بيش ها، آن اجرای هزینه برآورد برای که کارهایی در ٨–

مقادیر و بها فهرست .تهيه می شود جداگانه طور به مربوط رشته پایه بهای فهرست کاربرد دستورالعمل طبق ، است رشته یک به مربوط که کار از بخش
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و تفکيک به کار مختلف بخش های برآورد برآورد که خالصه برگ با همراه شود، می تهيه کار مختلف بخشای برای ترتيب این به که اجرا هزینه برآورد یا
یک تنها کارها نوع این در .می شوند ملحق یکدیگر به اجرای کار، هزینه برآورد یا مقادیر و بها فهرست عنوان به است، منعکس آن در نيز جمع صورت به

.می شود تهيه ها) رشته (تمام کار کل برای کارگاه برچيدن و تجهيز فهرست
در و مربوط محاسبه های ردیف بر اساس ها طرح آن هزینه باشد، الزم خاصی های طرح برداری، خاک منظور به خاک حفاظت برای صورتی که ٩– در
.شود می منظور برآورد

١٠– اگر در نظر باشد کار به صورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبه و بر
مبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار (جدول تفکيکی) تهيه می شود. این جدول می بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد.

١١– برای برآورد هزینه اجرای ساختمان های اداری، انبارها و محوطه سازی های مربوط به واحد های صنعتی، باید از فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه
سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده شود و در مورد آماده سازی زمين و محوطه سازی های بزرگ، فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند

های بهای واحد پایه در ارتباط با تاسيسات محوطه، مبنای برآورد قرار گيرد. آن قسمت از ساختمان فرودگاه سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر فهرست
های مربوط ها که سفت کاری و نازک کاری آنها مشابه (مانند اسکلت های فلزی، آجرکاری، اندودها و نقاشی) ساختمان های غير صنعتی است و ردیف

به آنها در این فهرست بها پيش بينی نشده است، باید با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه سازمان برنامه و بودجه کشور، برآورد گردد.
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ت کليا

.هستند یکدیگر مکمل و تفکيک قابل غير اجزای ها، ردیف شرح و ها فصل مقدمه ، کليات مفاد -١
در ها ردیف از هر یک واحد بهای بلکه نيست، کار کامل مشخصات کننده تعيين تنهایی به کليات، و ها فصل مقدمه در شده درج شرح و ها ردیف شرح ٢-

و ردیف های مورد نظر مطابقت فهرست بها این در شده تعيين مشخصات با و شود انجام فنی مشخصات و نقشه طبق کار، که است پرداخت قابل صورتی
.باشد داشته 

هزینه شامل و عمليات ساختمانی صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی بوده رشته به مربوط کارهای اجرای هزینه متوسط بها، فهرست این های قيمت ٣-
مصالح، جابه باراندازی و حمل بارگيری، تهيه، شامل، نياز، مورد مصالح تامين همچنين و ابزار و آالت ماشين انسانی، نيروی به کارگيری و تامين های
این های ردیف بهای واحد در مورد) حسب (بر اندازی راه و آزمایش هزینه است. کار کامل اجرای کلی، طور به و مصالح اتالف کارگاه، در مصالح جایی

. است شده پيش بينی بها فهرست
عمق سختی زمين، بابت بهایی اضافه گونه هيچ .است فنی مشخصات و نقشه طبق کار، انجام برای کاملی های قيمت بها، فهرست این های قيمت ٤-
بها آن برای بها فهرست دراین به صراحت آنچه جز کند، مخصوص یا تر مشکل را کار اجرای که دیگر موارد و باراندازی حمل، بارگيری، سوراخ، تعبيه ارتفاع، یا
. نيست پرداخت قابل ، است شده پيش بينی بها اضافه یا 

منظور به پيمان، منضم کار اجرای هزینه برآورد در که صورتی در کارگاه، برچيدن و تجهيز  هزینه و هزینه های باالسری، ضرایب منطقه ای به مربوط مبلغ ٥-
است، به عبارت دیگر در صورت عدم پيش بينی این ضرایب و یا هزینه ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمی باشد. محاسبه قابل باشد، شده 

یا روز های با قيمت آن مقایسه یا دیگر، های فهرست با بها فهرست این مقایسه یا یکدیگر، با بها فهرست این های فصل مقایسه از گيری نتيجه با ٦-
.نيست پرداخت قابل است، شده تعيين صراحت به آنچه بجز اضافی وجه دیگر مقایسه نوع هر یا قيمت، تجزیه به استناد

.بود خواهد نافذ برآورد، مرحله برای تنها آن مفاد است، شده داده برآورد نحوه برای دستورالعملی که بها فهرست این از بخش هر در ٧-
پيمان، شامل نشریات و استانداردها صنعت نفت و سازمان برنامه و بودجه به منضم فنی مشخصات بها، فهرست این در فنی مشخصات از منظور -٨

.است لوازم و ها دستگاه سازندگان های دستورالعمل و دستور کارهای ابالغی و پيمان به منضم اجرایی های نقشه در شده تعيين مشخصات و کشور
. است پرتلند سيمان منظور است، نشده مشخص سيمان نوع که هایی ردیف ٩- در
برای تنها از آن، بيش حمل هزینه .است شده منظور بها فهرست این های ردیف قيمت در مصالح باراندازی و کيلومتر ٣٠ تا حمل بارگيری، هزینه ١٠-

محاسبه می شود. است، شده بينی پيش مربوط  فصل مقدمه در که مواردی
.است نافذ نيز ساخته پيش بتن برای مورد برحسب است، شده بينی پيش درجا بتن فصل مقدمه در که عمومی شرایط ١١-
.برسد مشاور مهندس تایيد به سفارش از قبل فنی، مشخصات با تطبيق نظر از باید نياز، مورد تجهيزات و مصالح فنی کاتالوگ یا نمونه ١٢-
با ، مجلس ها است و صورت کارها دستور اجرایی، های نقشه در شده درج ابعاد طبق که شده، انجام کارهای ابعاد اساس بر کارها، گيری اندازه ١٣-
اندازه است، پيش بينی شده بها این فهرست در گيری اندازه برای ای ویژه روش که مواردی  در.گيرد می صورت ها، فصل مقدمه و کليات مفاد به توجه
.شود می انجام شده تعيين روش به گيری

ها آن باید مطابقت ميلگرد، نصب و ها کنی پی مانند نيست، ميسر بعدًا ها آن کامل بازرسی امکان و شود می پوشيده کار انجام از پس که عملياتی ١٤-
.جلسه شود صورت مشاور، مهندس با شدن، پوشيده از قبل و کار اجرای حين کارها، دستور و فنی مشخصات اجرایی، های نقشه با 

و آب دار در محيط کار پيشرفت کندی های هزینه شامل است، شده بينی پيش زیرزمينی آب تراز زیر کار اجرای بهای اضافه صورت به که هایی ردیف ١٥-
و برسد مشاور تایيد مهندس به آن، مشابه وسيله موتوری یا از تلمبه استفاده لزوم که شود می پرداخت صورتی در و است موتوری تلمبه با آب تخليه
.گيرد می تعلق انجام شود، زیرزمينی آب تراز زیر که عمليات از قسمت آن به شده، های یاد ردیف .شود مجلس صورت کار انجام از پس
.شود می پرداخت و منظور موقت های وضعيت ت صور در ٢ پيوست طبق کار، پای مصالح ١٦-
. است شده محاسبه ١٤٠٠ سال چهارم ماهه سه های قيمت مبنای بر بها فهرست این ١٧-
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل اول - عمليات تخريب

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل اول - عمليات تخریب

١ – ردیف های تخریب، سوراخ کردن و شيار در آوردن در بتن منظور شده در این فصل، مربوط به تغيير نقشه های اجرایی کارهای در دست اجرا طبق دستور
کارفرما یا مهندس مشاور، یا تغيير و بهسازی واحدهای در حال بهره برداری می باشد. در صورت انجام عمليات تخریب در واحدهای در حال بهره برداری باید

 اخذ گردد. HSEمجوز های الزم از واحد 

٢ – تخریب بتن پوششی داخل تجهيزات یا بتن داخل مخزن های سوخت یا بتن مجاور سازه ها و تجهيزات حساس یا  بتن مجاور سازه ها و تجهيزاتی آه
مستلزم رعایت دقيق دستورالعمل ایمنی است، مشمول قيمت های این فصل نيست .

٣ – هزینه جمع آوری، بارگيری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت در آارگاه و باراندازی در قيمت ها منظور شده است و در صورتی آه
طبق نظر مهندس مشاور، الزم شود مصالح تخریب شده از محل انباشت موقت خارج شود، بهای بارگيری، حمل و باراندازی آن، طبق ردیف های مربوط به
حمل، از فصل عمليات خاکی، زیر سازی و آسفالت، براساس حجم قسمت های تخریب شده قبل از تخریب، با اعمال ضریب ١/٣٠، محاسبه و پرداخت می

شود.

٤ – هزینه عملياتی از تخریب آه برای آنها ردیفی در این فصل پيش بينی نشده است، با استفاده از فصل تخریب فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه
سازمان برنامه و بودجه کشور تعيين و در برآورد هزینه اجرای آار منظور می شود.

٥- برای سوراخ کردن انواع سقف بتنی، کليه سقف های تيرچه بلوک، سقف های کامپوزیت و ... که از مصالح بتنی استفاده شده از ردیف های
٥٧٠١٠٤٠٠١ الی ٥٧٠١٠٤٠٠٣ استفاده گردد.
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وزارت نفت

فصل اول - عمليات تخريب

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول - عمليات تخريب

9،922،950متر مكعبتخريب كلي بتن مسلح با هر عيار سيمان و با هر وسيله دستي و يا مكانيكي و بريدن ميلگرد.0101001 57
8،195،980متر مكعبتخريب كلي بتن غير مسلح با هر وسيله.0101002 57
1،000،280مترطولمتر مربع.0/005سوراخ كردن سقف يا ديوارهاي غير بتني با هر نوع مالت به سطح مقطع تا 0103001 57
تا0/005سوراخ كردن سقف يا ديوارهاي غير بتني با هر نوع مالت به سطح مقطع بيش از 0103002

متر مربع.0/1
1،740،190مترطول 57

903،990مترطول متر مربع كه به سطح مقطع اضافه شود.0/05 براي هر 570103002اضافه بها به رديف 0103003 57
2،155،760متر طول متر مربع.0/005سوراخ كردن دال يا ديوار بتني، به سطح مقطع تا 0104001 57
5،297،840متر طول متر مربع.0/05 تا 0/005سوراخ كردن دال يا ديوار بتني به سطح مقطع از 0104002 57
5،297،840متر طول متر مربع كه به سطح مقطع اضافه شود.0/05 راي هر 0104002 57اضافه بها به رديف 0104003 57
 سانتيمتر مربع در20ايجاد شيار براي عبور لوله آب، گاز و ساير تاسيسات تا سطح مقطع 0105001

سطوح بتني.
885،980متر طول 57

40 تا 20ايجاد شيار براي عبور لوله آب، گاز و ساير تاسيسات تا سطح مقطع بيش از 0105002
سانتيمتر مربع در سطوح بتني.

1،163،080مترطول 57

 سانتيمتر مربع باشد، به40، اگر سطح مقطع شيار بيش از 0105002 57اضافه بها به رديف 0105003
ازاي هر يك سانتيمتر مربع كه به سطح مقطع شيار اضافه شود.

51،710متر طول 57

 سانتيمتر مربع در20ايجاد شيار براي عبور لوله آب، گاز و ساير تاسيسات تا سطح مقطع 0106001
سطوح بنايي و غير بتني.

174،690مترطول 57

40 تا 20ايجاد شيار براي عبور لوله آب، گاز و ساير تاسيسات تا سطح مقطع بيش از 0106002
سانتيمتر مربع در سطوح بنايي و غير بتني.

353،780مترطول 57

9،810مترطول براي هر يك سانتيمتر مربع كه به سطح اضافه شود.570106002اضافه بها به رديف 0106003 57
سانتيمتر براي اجراي10  سانتيمتر وعمق تا 8شيار انداختن و كندن آسفالت به عرض تا 0107002

كانال هاي خطوط لوله و ساير تاسيسات با ماشين شيار زن .
195،870متر طول 57

 سانتيمتر (كسر10 به ازاي هر سانتيمتر عمق بيش از 0107002 57اضافه بها به  رديف 0107003
سانتيمتر ، يك سانتيمتر حساب مي شود).

17،360متر طول 57

167،700متر مربعتخريب هر نوع پوشش پياده روها به استثناي پوشش آسفالت و بتن.0108001 57
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وزارت نفت

فصل دوم - عمليات خاكي، زير سازي و آسفالت

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل دوم- عمليات خاکی، زیر سازی و آسفالت

مقدمه  :
١ – انواع زمين ها، به صورت زیر طبقه بندی می شوند :

١–١– زمين های لجنی، زمين هایی هستند که وسایل کار با وزن طبيعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد .
١–٢–زمين های نرم، زمين هایی هستند که انجام عمليات در آنها، به صورت دستی با بيل و بصورت ماشينی با بولدوزر تا قدرت ١٥٠ قوه اسب یا وسایل

مشابه، بدون استفاده از ریپر عملی است.
١–٣–زمين های سخت، زمين هایی هستند که انجام عمليات در آنها، به صورت دستی با کلنگ و یا دج بر و بصورت ماشينی با بولدوزر تا قدرت ٣٠٠ قوه

اسب یا وسایل مشابه، با  استفاده از ریپر عملی است .
١–٤– زمين های سنگی، زمين هایی هستند که برای کندن آنها،به صورت دستی از چکش های بادی سنگبری و یا مواد سوزا و منفجره و بصورت
ماشينی از ماشين آالت سنگين مانند بولدوزر با قدرت بيش از ٣٠٠ قوه اسب و یا مواد سوزا و منفجره استفاده گردد زمين هایی که در آن ها قطعات
معمولی سنگ (سنگ هایی که با وسایل دستی قابل جابجایی است) توام با خاک یا مخلوط  شن و ماسه وجود داشته باشد زمين سنگی تلقی نمی

شوند.
١–٥–طبقه بندی زمين با تایيد مهندس مشاور و تصویب کارفرما تعيين می شود.

٢ –  قيمت ردیف های این فصل، براساس کار اجرا شده طبق نقشه ها، دستور کارها و صورت مجلس ها، محاسبه می شود و از بابت تغيير حجم ناشی از
نشست، تورم یا کوبيدن، هيچگونه پرداخت جداگانه ای به عمل نمی آید.

٣ – در این فصل، منظور از ریختن خاک کنده شده در کنار محل مربوط، ریختن خاک کنده شده به کنار محل پی و کانال است .

٤ – در مواردی که برای اجرای پی سازی و احداث دیوارها، فاصله ای بين دیواره پی کنی و پی سازی الزم باشد که در نقشه های اجرایی پيش بينی نشده
است، این فاصله در حد نياز اجرای کار، با تشخيص و تأیيد مهندس مشاور تعيين و به ابعاد  پی کنی اضافه می شود. این فاصله اضافی، بعد از اتمام عمليات

باید با مصالح مورد قبول مهندس مشاور پر و در صورت لزوم کوبيده شده و بهای آن طبق ردیف های مربوط پرداخت شود. 

٥ – در محل هایی که برای برداشت مصالح رودخانه ای یا ماسه بادی ، هزینه هایی به عنوان عوارض ، ارزش قبل از استخراج  ومانند آن تعلق می گيرد،
هنگام تهيه برآورد، ردیف ستاره داری به صورت اضافه بها ، برای جبران هزینه یاد شده منظور می شود. در صورت عدم پيش بينی این اضافه بها، هيچگونه
پرداختی انجام نمی شود، چنانچه بعد از تاریخ ارایه پيشنهاد قيمت پيمانکار، عوارض جدید وضع شود یا ميزان آن افزایش یابد، هزینه های مربوط پس از تأیيد

مهندس مشاور و کارفرما پرداخت می شود .

٦ – بهای تهيه و حمل آب مصرفی عمليات خاکی، در قيمت ها پيش بينی شده است .

٧ – قيمت ردیف های پی کنی و آانال آني در محوطه های صنعتی برای انجام عمليات با دست یا با وسایل مکانيکی و يا ترآيبي از آن دو متناسب با نياز و
شرایط اجرای کار می باشد و برای انجام عمليات بصورت دستی و ماشينی به تنهایی هيچ گونه پرداخت جداگانه و اضافی صورت نمی گيرد.

٨ -منظور از عمق کانال در ردیف های این فصل ، اختالف ارتفاع بين کف کانال و متوسط رقوم سطح زمين دو طرف کانال است و منظور از عرض کانال، عرض
کف کانال است که در نقشه های اجرایی مشخص شده است .

٩- در صورتی که بنا به تشخيص مهندس مشاور و تأیيد کارفرما الزم شود خاک های اضافی حاصل از کانال کنی جمع آوری و حمل شود ، هزینه آن از ردیف
مربوط پرداخت می گردد .

١٠– هرگاه خاک حاصل از پی کنی ، کانال کنی، همزمان با کندن به داخل وسيله حمل تخليه شود، در این حالت نيز ردیف ٥٧٠٢٠٤٠٠٥ قابل پرداخت است .

١١- ردیف ٥٧٠٢٠٤٠٠٧ در هر مورد تنها برای یک بار پرداخت می شود و اندازه گيری آن برای خاکی که از کنار ترانشه به دپو منتقل می شود، و یا از دپو به
کنار ترانشه برگشت داده شده است، برحسب حجم محل حفاری یا خاکریز انجام می شود. در صورت پرداخت ردیف ٥٧٠٢٠٤٠٠٥ ردیف ٥٧٠٢٠٤٠٠٧

پرداخت نمی شود.

١٢- در قيمت ردیف های اجرای روسازی سواره و پياده روها در محل عبور خط لوله، هزینه برداشتن خاک هم حجم مصالح روسازی و هزینه های مربوط به
تهيه، بارگيری، حمل و باراندازی مصالح، پيش بينی شده است .

١٣- در صورت استفاده از مصالح اساس و زیر اساس برای زیر سازی پی مخازن از ردیف های ٥٧٠٢٠٦٠٠١ الی ٥٧٠٢٠٦٠٠٤ مطابق مشخصات فنی
استفاده می گردد، در صورت استفاده از سایر مصالح حسب مورد از ردیف های مرتبط استفاده شود.

١٤- در ردیف نقب زنی به صورت دستی هزینه های مربوط به عمليات بنایی، پرکردن فضای خالی بين محل حفاری و کول و همچنين کول و لوله غالف منظور
نشده است.

١٥– برداشت خاک نباتی در محل احداث پی مخازن ذخيره و یا سایر تاسيسات، مطابق مشخصات فنی و نقشه ها منضم به پيمان محاسبه و پرداخت می
١٠ در محل های مورد تایيد مهندس مشاور و با تصویب کارفرما قابل محاسبهcmگردد در صورت عدم درج عمق برداشت خاک نباتی در اسناد پيمان، معادل 

می باشد.

١٦–در ردیف های که به تهيه، حمل و باراندازی مصالح اشاره شده است، حمل مصالح تا فاصله ٣٠ کيلومتر در قيمت ردیف های مذکور لحاظ گردیده است.
٣٠ از ردیف ٥٧٠٢٠٤٠٠٦ به تناسب فاصله حمل قابل پرداخت می باشد.kmهزینه حمل مازاد بر 

١٧–بهای ردیف های پی کنی و کانال کنی در زمين های سنگی مطابق احجام درج شده در نقشه های اجرایی منضم به پيمان محاسبه و پرداخت می گردد
و هيچ گونه هزینه اضافی جهت استفاده از چکش هيدروليکی مواد سوزا و یا سایر تجهيزات و مصالح پرداخت نمی گردد.

١٨–چنانچه خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی بيش از اندازه درج شده در نقشه های اجرایی و دستور کارها انجام شود، پر کردن مجدد قسمت های اضافی
با مصالح با کيفيت و قابل قبول مهندس مشاور و در صورت لزوم کوبيدن آن، به عهده پيمانکار است و از این بابت وجهی پرداخت نخواهد شد. 
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوم - عمليات خاكي، زير سازي و آسفالت

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - عمليات خاكي، زير سازي و آسفالت

برداشت خاك نباتي از محل احداث پي مخزن هاي نفت يا ساير تاسيسات تا عمق الزم0201001
(ماشيني/دستي).

46،800متر مكعب 57

 متر و ريختن خاك كنده شده در كنار محل هاي2پي كني در زمين هاي نرم تا عمق 0201002
مربوط(ماشيني/دستي).

153،050متر مكعب 57

 متر و ريختن مواد حاصل در كنار محل هاي2پي كني در زمين هاي سخت، تا عمق 0201003
مربوط(ماشيني/دستي).

342،020متر مكعب 57

 متر و ريختن مواد حاصل در كنار محل2پي كني  در زمين هاي سنگي، تا عمق 0201004
مربوط(ماشيني/دستي).

2،815،660متر مكعب 57

 متر و حمل و تخليه مواد كنده شده تا محل انباشت2پي كني در زمين هاي لجني، تا عمق 0201005
موقت در كارگاه(ماشيني/دستي).

394،500متر مكعب 57

 متر باشد براي حجم خاك2اضافه بها به ردبفهاي پي كني  هرگاه عمق پي كني بيش از 0201006
 متر دوبار به همين ترتيب براي عمق هاي4 تا 3 متر يكبار 3 تا 2واقع شده در عمق 

بيشتر(ماشيني/دستي).

73،600متر مكعب 57

 متر و ريختن خاك كنده شده در كنار محل هاي2كانال كني  در زمينهاي نرم تا عمق 0201007
مربوط(ماشيني/دستي).

183،730متر مكعب 57

 متر و ريختن خاك كنده شده در كنار محل هاي2كانال كني  در زمينهاي سخت تا عمق 0201008
مربوط(ماشيني/دستي).

384،640متر مكعب 57

 متر و ريختن خاك كنده شده در كنار محل هاي2كانال كني  در زمينهاي سنگي تا عمق 0201009
مربوط(ماشيني/دستي).

3،100،450متر مكعب 57

 متر و حمل و تخليه مواد كنده شده تا محل2كانال كني  در زمين هاي لجني تا عمق 0201010
انباشت موقت در كارگاه(ماشيني/دستي).

448،730متر مكعب 57

 متر باشد، براي2اضافه بها  به رديف هاي پي كني ، كانال كني هرگاه عمق كانال بيش از 0201011
 متر سه بار به همين5 تا 4 متر دو بار و  4تا 3 متر يك بار ،  3تا 2حجم واقع شده در عمق 

ترتيب براي عمق هاي بيشتر (ماشيني/دستي).

86،290متر مكعب 57

اضافه بها، به رديف هاي پي كني و كانال كني،  در صورتي كه عمليات در پايين تر از سطح 0201012
آب زير زميني صورت گيرد براي آن قسمت از عمليات كه زير تراز آب زير زميني انجام مي

 شود(ماشيني/دستي).

306،380متر مكعب 57

 متر20حفر تونل(نقب) به روش دستي جهت عبور خطوط لوله در زمين غير سنگي تا عمق 0202011
 متر بيرون از تونل.10و حمل تا 

5،810،180متر مكعب 57

15خاكريزي اطراف سازه ها، پخش و تسطيح و كوبيدن خاك در قشر هاي حداكثر 0203001
سانتيمتر، در هر عمق و ارتفاع با تراكم تعيين شده در مشخصات فني.

360،430متر مكعب 57

ريختن خاك ها با مصالح موجود كنار پي ها و كانالها به درون پي ها و كانال ها (به روش0203008
دستي/ماشيني)

68،040متر مكعب 57

تهيه مصالح رودخانه اي (توونان) بارگيري، حمل ، باراندازي، پخش ،تسطيح  و كوبيدن آن با0204001
تراكم تعيين شده در  مشخصات فني.

1،692،090متر مكعب 57

تهيه خاك مناسب از خارج كارگاه، بارگيري، حمل، باراندازي پخش تسطيح  و كوبيدن آن با0204002
تراكم تعيين شده در  مشخصات فني.

921،780متر مكعب 57

تهيه ماسه بادي، شامل كندن، بارگيري و حمل و باراندازي در كنار محل مصرف، پخش،0204003
تسطيح كوبيدن آن با تراكم تعيين شده در مشخصات فني. 

1،166،440متر مكعب 57

342،900متر مكعبسرند كردن خاك، شن يا ماسه، بر حسب حجم مواد سرندي مطابق نقشه هاي اجرايي.0204004 57
بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك هاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هر نوع0204005

كيلومتري از مركز ثقل برداشت و تخليه آن.2وسيله مكانيكي ديگر تا فاصله 
149،520متر مكعب 57

حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك ها ي توده شده، در راه هاي آسفالتي موضوع رديف0204006
2 كيلومتر باشد،براي هركيلومتر مازاد بر 2 وقتي كه فاصله حمل بيش از 570204005

كيلومتر .

25،080متر مكعب 57
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوم - عمليات خاكي، زير سازي و آسفالت

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - عمليات خاكي، زير سازي و آسفالت

 متر با هر وسيله مكانيكي ، از كنار كانال به محل دپو يا50جابه جايي خاك تا فاصله حداكثر0204007
برعكس ، در مواردي كه بارگيري و باراندازي انجام نمي شود .

27،470متر مكعب 57

آب پاشي و كوبيدن سطوح خاك برداري شده يا سطح زمين طبيعي، در كف ابنيه و پشت0204009
پي ها و موارد مشابه با تراكم تعيين شده در مشخصات فني.

40،350متر مربع 57

2،519،740متر مكعبتهيه مصالح زهكشي طبق مشخصات و به كار بردن آن در زهكشي ها.0204017 57
تهيه و حمل و ريختن ماسه شسته رودخانه در داخل كانا لها،اطراف پي ها و لوله ها، كف0204018

ساختمان ها، روي بام ها معابر، محوطه ها و يا هر محل ديگري كه الزم باشد، به انضمام
پخش و تسطيح آن ها در ضخامت هاي الزم.

2،993،030متر مكعب 57

تهيه، حمل و ريختن ماسه كفي (خاكدار) در داخل كانال ها، اطراف پي ها و لوله ها، كف0204019
ساختما ن ها،معابر، محوطه ها و يا هر محل ديگري كه الزم باشد،به انضمام پخش و تسطيح

آن ها در ضخامت هاي الزم.

2،164،570متر مكعب 57

تهيه، حمل و ريختن شن طبيعي در داخل كانال ها،اطراف پي ها و لوله ها، كف ساختما ن0204020
ها، معابر محوطه ها يا هر محل ديگري كه الزم باشد،  به انضمام پخش و تسطيح آن ها در

ضخامت هاي الزم.

2،440،050متر مكعب 57

تهيه، حمل و ريختن شن نقلي در معابر، محوطه ها و يا هر محل ديگري كه الزم باشد، به0204021
انضمام پخش وتسطيح آن ها در ضخامت هاي الزم.

2،651،980متر مكعب 57

تهيه، حمل و ريختن ماسه بادي، در داخل كانال ها،اطراف پي ها و لوله هاي كف ساختمان0204022
ها، روي بام ها،معابر، محوطه ها و ياهر محل ديگري كه الزم باشد،به انضمام پخش و تسطيح

آن ها در ضخامتهاي الزم.

1،866،070متر مكعب 57

 سانتيمتر80تهيه، حمل مصالح و ساخت ديوار حدود مخزن بامصالح شني و خاك رس براي 0205001
قسمت بااليي كه با وسايل دستي ومكانيكي و با تراكم  تعيين شده در مشخصات فني كوبيده

شود.

2،581،400متر مكعب 57

تهيه ، حمل مصالح و ساخت ديوار حدود مخزن با مصالح شني و خاك رس تا هر ارتفاع0205002
) كه با570205001سانتيمتر قسمت بااليي  مندرج در رديف 80ازسطح زمين (به استثناي

وسايل دستي وبا تراكم تعيين شده  مطابق با مشخصات فني كوبيده شود .

2،655،220متر مكعب 57

تهيه، حمل مصالح و ساخت ديوار حدود مخزن بامصالح شني و خاك رس تا هر ارتفاع از0205003
) كه با570205001سانتيمتر قسمت بااليي مندرج در رديف 80سطح زمين (به استثناي 

وسايل مكانيكي طبق مشخصات فني كوبيده شود.

2،043،040متر مكعب 57

1،980،180متر مكعبتهيه مصالح زيراساس با دانه بندي تعيين شده در مشخصات فني.0206001 57
2،284،500متر مكعبتهيه مصالح  اساس با دانه بندي تعيين شده در مشخصات فني.0206002 57
 سانتيمتر با حداقل15پخش، آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشرهاي زير اساس به ضخامت تا 0206003

 تراكم به روش آشو اصالحي.100%
213،980متر مكعب 57

 سانتيمتر با حداقل15تا 10پخش، آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشرهاي اساس به ضخامت 0206004
 تراكم به روش آشو اصالحي.100%

191،490متر مكعب 57

158،260كيلوگرمتهيه مصالح و اجراي اندود پريمكت روي پي مخزن ها و ساير تجهيزات.0207001 57
تهيه و اجراي بتن آسفالتي با قير مناسب و با سنگ شكسته از مصالح رودخانه اي  و كوبيدن0207002

با غلطك مناسب (بازاي هر سانتيمتر ضخامت).
188،800متر مربع 57

تهيه و اجراي بتن آسفالتي نرم پشت بامي در پياده روها و كوبيدن آن با بام غلتان يا وسايل0207003
 سانتي متر.3مشابه با ضخامت 

894،010متر مربع 57

252،170متر مربع براي هر يك سانتيمتر افزايش ضخامت.0207003 57اضافه بها به رديف0207004 57
اجراي بتن آسفالتي با قير و گوگرد اصالح شده و با سنگ شكسته از مصالح رودخانه اي و0207005

كوبيدن با غلطك مناسب (به ازاي هر سانتي متر ضخامت)
203،540متر مربع 57

رو و پياده رو، شامل كندن مجدد خاك روي كانال ، تهيه اجراي روسازي مسير لوله در سواره0208001
مصالح اساس و زيراساس ، ريختن ، پخش و كوبيدن  آن با تراكم الزم .

5،861،860متر مكعب 57

اجراي روسازي مسير لوله ، شامل كندن مجدد خاك روي كانال ، آب پاشي و كوبيدن بستر ،0208002
تهيه مصالح ، ريختن ، پخش و كوبيدن آسفالت ، به انضمام تك كت و پريمكت .

359،050متر مربع 57
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وزارت نفت

فصل دوم - عمليات خاكي، زير سازي و آسفالت

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - عمليات خاكي، زير سازي و آسفالت

تهيه مصالح و اجراي كامل روسازي در مسير لوله ،با بلوك هاي بتني به اشكال مختلف0208003
(مانند هشت ضلعي و دمبلي)، به انضمام كندن مجدد خاك روي كانال، آب پاشي و كوبيدن

بستر .

2،570،400متر مربع 57

تهيه مصالح و اجراي كامل روسازي در مسير لوله، با پوشش موزاييك، به انضمام كندن مجدد0208004
خاك روي كانال، آب پاشي و كوبيدن بستر.

1،697،170متر مربع 57
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سوم - قالب بندي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل سوم- قالب بندی 

١ – قالب های موضوع ردیف های این فصل ، قالب فلزی یا قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد خارجی (چوب کاج وارداتی یا چوب روسی) یا تخته چندال و
یا ترآيبی از آن دو است .

٢ – منظور از ارتفاع در ردیف های این فصل، به شرح زیر است :
١-٢ در مورد ستون و دیوار در طبقه اول روی پی، ارتفاع متوسط ستون یا دیوار نسبت به رقوم روی پی آه ستون یا دیوار روی آن قرار می گيرد، و در

طبقات بعدی، ارتفاع متوسط ستون یا دیوار نسبت به آف همان طبقه .
٢-٢ در مورد تير و دال (تاوه)، ارتفاع متوسط قرار گرفتن پای شمع های قالب بندی تا سطح زیرین تيرو دال.

٣ – منظور از آف طبقه در این فصل، آف سازه ای طبقه است.

٤ – منظور از چوب بست در این فصل، مجموعه ای از قطعات فلزی یا چوبی یا ترکيبی  از آن دو، به صورت افقی، قایم ، مایل و یا قوسی است آه برای
نگهداری قالب و انتقال نيروهای  ناشی ازبتن ریزی از قالب به زمين یا سایر تكيه گاه ها، به آار برده می شود .

٥- منظور از پشت بند، قطعات فلزی یا چوبی یا ترکيبی از چوب و فلزی بصورت افقی، قایم، مایل و یا قوسی است آه از آنها برای اتصال قطعات قالب به
یكدیگر و تقویت آنها، استفاده می شود.

٦- سطح قالب دیوارها و ستون ها و تاوه ها باید صاف باشد و قالب بندی با دقتی انجام شود آه سطح تمام شده بتن صاف و بدون برآمدگی یا فرورفتگی
باشد. در آارهای یاد شده چنانچه از قالب چوبی استفاده شود، هزینه رنده آردن قالب در بهای ردیف های مربوط پيش بينی شده است .

٧ – منظور از فاصله نگهدار در دیوارها، لوله فلزی یا پالستيكی و ميله دو سر رزوه و واشر و مهره است آه برای مقابله با فشار بتن، مورد استفاده قرار می
گيرد و بهای آنها در ردیف های قالب بندی دیوارها، منظور شده است و چنانچه برای منابع آب، قيدهای مخصوصی برای جلوگيری از نفوذ آب مصرف شود،

اضافه بهای مربوط در ردیف ٥٧٠٣٠٨٠٠١ پيش بينی شده است .

٨ – در اندازه گيری قالب بندی ها، سطوح بتن ریخته شده آه درتماس با قالب است، مالك محاسبه قرار می گيرد.

٩ – در ردیف های این فصل، هزینه های پشت بند، چوب بست و باز آردن قالب و اجرای آامل آار در نظر گرفته شده است .

١٠ – در ردیف های قالب بندی این فصل، بهای ماده رهاساز ( روغن و مانند آن )، سيم و ميخ الزم، در قيمت ها منظور شده است .

١١ – بهای انجام عمليات الزم برای ایجاد پخ در گوشه قالب ها، در قيمت های این فصل منظور شده است.

١٢ – قالب بندی ستون پایه ها ( پدستال ها)، با توجه به سطح مقطع، از ردیف های قالب بندی ستون ها و شناژهای قایم پرداخت می شود .  

١٣ – انجام عمليات الزم جهت قطع بتن با استفاده از هرنوع مصالح اعم از رابيتس، قالب های مختلف و یا ... در محل های تعيين شده در نقشه ها و یا مورد
تایيد مهندس مشاور  از ردیف ٥٧٠٣٠٨٠٠٥ برای سطح قطع شونده یکبار محاسبه و پرداخت  می گردد.

١٤ – در محاسبه مساحت قالب بندی، سطح سوراخ های تا ٠/٥ متر مربع از سطح قالب بندی آسر نمی شود .

١٥ – قالب بندی سازه های سنگين و در ارتفاع، مانند تاوه های با ضخامت زیاد و سقف اتاق کنترل آه قالب بندی آنها با استفاده از روش های متعارف از
جمله استفاده از شمع برای نگهداری قالب، قابل انجام نيست و  نياز به طراحی سازه خاصی می باشد،  شامل ردیف های این فصل نيست .

    
١٦ – در مواردی آه طبق نقشه یا دستور آار مهندس مشاور، قالب در آار باقی بماند،  ردیف ٥٧٠٣٠٨٠٠٨ ، پرداخت می شود .

١٧ -با پرداخت ردیف های ٥٧٠٣٠٩٠٠١ و ٥٧٠٣٠٩٠٠٢ ، در ارتباط با درزهای انبساط و درزهای آف سازی های بتنی ، قالب بندی دو وجه درز آه مجاور
یكدیگر قرار گرفته اند، پرداخت نمی شود .

١٨ – هزینه تخته گذاری و چوب بست الزم برای جلوگيری از ریزش خاك در پی ها و آانال ها(در صورت نياز و اجرا)، با دستور آار مهندس مشاور و تنظيم
صورت جلسه اجرایی،  برحسب سطحی آه تخته آوبی شده است (سطح تماس تخته با دیواره پی) ، طبق ردیف ٥٧٠٣١٠٠٠١ پرداخت می شود .
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سوم - قالب بندي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - قالب بندي

1،739،390متر مربعتهيه وسايل و قالب بندي در پي ها و شناژهاي مربوط به آن.0301001 57
2،388،440متر مربع متر باشد.3/5تهيه وسايل و قالب بندي، در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار حداكثر 0302001 57
5/5 متر و حداكثر 3/5تهيه وسايل و قالب بندي، در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 0302002

متر باشد.
2،610،370متر مربع 57

7/5 متر و حداكثر 5/5تهيه وسايل و قالب بندي، در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 0302003
متر باشد.

1،968،930متر مربع 57

10 متر و حداكثر 7/5تهيه وسايل و قالب بندي، در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 0302004
متر باشد.

2،765،230متر مربع 57

تهيه وسايل و قالب بندي در ستون ها و شناژهاي قائم با مقطع چهار ضلعي تا ارتفاع حداكثر0303001
 متر.3/5

2،451،020متر مربع 57

تهيه وسايل و قالب بندي در ستون ها و شناژهاي قائم با مقطع چهار ضلعي تا ارتفاع بيش از0303002
 متر.5/5 متر و حداكثر 3/5

2،609،490متر مربع 57

تهيه وسايل و قالب بندي در ستون ها و شناژهاي قائم با مقطع چهار ضلعي تا ارتفاع بيش از0303003
 متر.7/5 متر و حداكثر 5/5

2،785،450متر مربع 57

تهيه وسايل و قالب بندي در ستون ها و شناژهاي قائم با مقطع چهار ضلعي تا ارتفاع بيش از0303004
 متر.10 متر و حداكثر 7/5

2،975،330متر مربع 57

2،556،040متر مربع متر.3/5تهيه وسايل و قالب بندي، در تاوه ها (دال ها)  تا ارتفاع حداكثر 0304001 57
 متر تا3/5تهيه وسايل و قالب بندي، در تاوه ها (دال ها) در صورتي كه ارتفاع بيش از 0304002

 متر باشد.5/5حداكثر 
2،944،950متر مربع 57

  متر تا5/5تهيه وسايل و قالب بندي، در تاوه ها (دال ها) در صورتي كه ارتفاع بيش از 0304003
 متر باشد.7/5حداكثر 

3،544،010متر مربع 57

 متر تا7/5تهيه وسايل و قالب بندي، در تاوه ها (دال ها) در صورتي كه ارتفاع بيش از 0304004
 متر باشد.10حداكثر 

4،454،890متر مربع 57

3،144،160متر مربع متر.3/5تهيه وسايل و قالب بندي، در تيرهاي بتني تا ارتفاع حداكثر 0305001 57
 متر و حداكثر3/5تهيه وسايل و قالب بندي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيش از  0305002

 متر باشد.5/5
3،592،830متر مربع 57

 متر و حداكثر5/5تهيه وسايل و قالب بندي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيش از 0305003
 متر باشد.7/5

4،485،430متر مربع 57

 متر و حداكثر7/5تهيه وسايل و قالب بندي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيش از 0305004
 متر باشد.10

5،726،620متر مربع 57

تهيه وسايل و قالب بندي در پله هاي بتني شامل تير، دال، دست انداز كف پله و مانند آن در0306001
هر ارتفاع و به هر شكل.

2،822،140متر مربع 57

قالب بندي جعبه هاي جاي ميل مهار و سوراخ هاي عبور  تاسيسات از داخل بتن، هر گاه0307001
 سانتيمتر مربع باشد.255سطح مقطع عمود بر محور عبور تاسيسات در هر يك تا 

3،163،720متر مربع 57

قالب بندي جعبه هاي جاي ميل مهار و سوراخ هاي عبور  تاسيسات از داخل بتن،  هر گاه0307002
1500 سانتيمتر مربع تا 255سطح مقطع عمود بر محور عبور تاسيسات در هر يك، 

سانتيمتر مربع باشد.

3،368،700متر مربع 57

قالب بندي با استفاده از قالب فلزي، پشت بند،چوب بست، داربست، سكوها و تمام تجهيزات0307003
الزم براي قالب هاي لغزنده قايم، با سطح مقطع ثابت.

1،041،620متر مربع 57

اضافه بها به رديف قالب بندي ديوارها در صورتي كه به جاي بولت از فاصله نگهدارهاي0308001
مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود.

87،070متر مربع 57

765،300متر مربعاضافه بها به رديف هاي قالبندي براي سطوح منحني، به استثناي ستون ها.0308002 57
اضافه بها به رديف هاي قالب بندي ستون ها و شناژهاي قائم هر گاه مقطع آنها منحني و غير0308003

چهار ضلعي باشد.
1،376،640متر مربع 57
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سوم - قالب بندي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - قالب بندي

اضافه بها براي قالب بندي تاوه ها (دال ها) و تيرهاي شيبدار، در صورتي كه شيب آنها بيش0308004
 درصد باشد.5از 

80،510متر مربع 57

308،080متر مربعتهيه مصالح و اجراي عمليات الزم جهت قطع بتن.0308005 57
اضافه بها به رديف هاي قالب بندي پي ها و شناژهاي مربوط هر گاه مجموع مساحت قالب0308006

 مترمربع باشد.20بندي هر سازه منفرد، كمتر از 
90،310متر مربع 57

اضافه بها به رديف هاي قالب بندي، در صورتي كه عمليات قالب بندي زير تراز آب هاي زير0308007
زميني انجام شود.

368،350متر مربع 57

690،530متر مربعاضافه بهاي قالب بندي، در صورتي كه قالب الزاما در كار باقي بماند(قالب گم شده).0308008 57
اضافه بها براي حكمي بودن قالب بندي، با استفاده از تخته نراد خارجي، براي بتن نمايان0308009

(اكسپوز).
977،700متر مربع 57

562،510متر مربعاضافه بها براي قالب بندي جدار خارجي ديوارها،تيرها و ستون ها، با استفاده از قالب فلزي.0308010 57
قالب بندي درز انبساط در بتن، با تمام وسايل الزم به  استثناي درز انبساط در كف سازي0309001

هاي بتني بر حسب حجم درز.
169،010دسيمتر مكعب 57

تعبيه انواع درز در كف سازي هاي بتني در موقع اجرا، با تمام وسايل الزم بدون پركردن آن0309002
بر حسب حجم درز.

104،850دسيمتر مكعب 57

تهيه وسايل، چوب بست و تخته كوبي به انضمام تيرك هاي الزم براي جلوگيري از ريزش0310001
خاك در پي ها، گودها و كانال ها در هر عمق.

1،576،580متر مربع 57

0310002openning) و جاي گذاري آنتهيه وسايل، ساخت قالب چوبي به منظور تعبيه بازشو (
براي بتن ريزي و خارج كردن آن. اندازه گيري بر حسب سطح جانبي بتن محل باز شو.

1،815،850متر مربع 57

2،722،880متر مربعتهيه وسايل و قالب بندي  درشناژهاي افقي روي ديوار در هر ارتفاع.0310003 57
1،287،190متر مربعتهيه وسايل و قالب بندي تيرها و ستون هاي پيش ساخته بتني.0311001 57
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهارم - كارهاي فوالدي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل چهارم – آارهای فوالدی 

مقدمه :
١ – ميلگردهای آجدار، از نظر نوع و مطابقت آنها با مشخصات فنی باید به تایيد مهندس مشاور برسد .

٢ – در مورد ردیف هایی آه پرداخت بهای واحد آنها براساس وزن آار صورت می گيرد، وزن آار ، طبق ابعاد درج شده در نقشه ها، مشخصات، دستور آارها و
صورت جلسه های تنظيمی و به مأخذ جدول های استاندارد مربوط یا جدول های آارخانه سازنده، محاسبه و منظور می شود .

٣ – در تمام ردیف های این فصل، بهای جوشكاری، برشكاری، پرچكاری و سوراخ آاری ها، و همچنين سنگ زدن و مانند آن، منظور شده و از این بابت،
اضافه وجهی پرداخت نمی شود .

٤ – هزینه های مربوط به تهيه و مصرف الكترود، پيچ و مهره، مفتول یا سيم آرماتوربندی، لحيم، پرچ و مانند  آن، در قيمت های واحد مربوط منظور شده است
.

 مياشدST٣٧ ٥- در هریک از ردیف های این فصل که اشاره ی به نوع فوالد نشده است منظور فوالد نرم 

٦ – بهای خرک های مورد نياز آه به منظور حفظ فاصله ميلگردها از یکدیگر و یا از قالب بندی مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می مانند، براساس
تایيد مهندس مشاور و صورتجلسه های تنظيم شده طبق ردیف های مربوط این فصل قابل پرداخت است .

٧ - اضافه بهای ردیف ٥٧٠٤٠٤٠٠٢ به تمام ميلگردهای مصرفی در تيرچه تعلق مييرد.

 لحاظ شده است. لذا هيچ گونه هزینه اضافه ای بابتAIII و ٨AII - در محاسبه بهای ردیف های ٥٧٠٤٠٢٠٠١ الی ٥٧٠٤٠٢٠٠٣ هزینه استفاده انواع ميلگرد
نوع ميلگرد مصرفی پرداخت نمی شود.

٩ - بهای تهيه قطعات فوالدی تكيه گاهی برای استقرار و نصب ميل مهارها یا نصب شابلن آنها در ردیف های نصب ميل مهارها منظور شده است .    

١٠- شرح و بهای ٥٧٠٤١٣٠٠١ و ٥٧٠٤١٣٠٠٢ مربوط به اجرای تکيه گاه های خطوط لوله و گذرگاه های آنها است. بهای اجرای تکيه گاه های لوله ها در
واحدهای صنعتی (پاالیشگاه ها، واحدهای بهره برداری، تلمبه خانه ها و واحدهای سر چاهی) متناسبا" براساس فهرست های مربوط پرداخت می گردد.
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهارم - كارهاي فوالدي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - كارهاي فوالدي

 ميلي متر براي  بتن مسلح10تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد ساده به قطر تا 0401001
با سيم پيچي الزم.

229،070كيلوگرم 57

 ميلي متر براي بتن18 تا 12تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد ساده به قطر 0401002
مسلح با سيم پيچي الزم.

204،890كيلوگرم 57

 ميلي متر براي بتن مسلح10تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار به قطر تا 0402001
با سيم پيچي الزم.

207،350كيلوگرم 57

 ميلي متر  براي بتن18 تا 12تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار به قطر 0402002
مسلح باسيم پيچي الزم.

170،000كيلوگرم 57

 ميلي متر براي20 و بيش از 20تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار به قطر 0402003
بتن مسلح با سيم پيچي الزم.

161،950كيلوگرم 57

تهيه شبكه ميلگرد پيش جوش ساخته شده (مش) از ميلگرد ساده به انضمام بريدن و كار0403001
گذاشتن همراه با سيم پيچي الزم.

217،480كيلوگرم 57

تهيه شبكه ميلگرد پيش جوش ساخته شده (مش) از ميلگرد آجدار به انضمام بريدن و كار0403002
گذاشتن همراه با سيم پيچي الزم.

194،970كيلوگرم 57

8،380كيلوگرماضافه بها به رديف هاي ميلگرد هرگاه عمليات پايين تر از آب هاي زير زميني انجام شود.0404001 57
اضافه بهاي مصرف ميل گرد، وقتي به صورت خرپا در تيرچه هاي پيش ساخته سقف بتني0404002

مصرف شود.
4،020كيلوگرم 57

371،150كيلوگرم ميلي متر.50تهيه و نصب ميل مهار دو سر رزوه با مهره تا قطر 0404003 57
0404004stud boltST  تا45)با مهره مربوط از فوالد  تهيه و نصب انكربولت، ميل مهار و استاد ( 

ST90 ميلي متر.50 تا قطر 
400،790كيلوگرم 57

50 در صورتي كه قطر بولت بيش از 570404004 و 404003 570اضافه بها به رديف هاي 0404005
ميلي متر باشد.

12،030كيلوگرم 57

117،330كيلوگرم ميلي متر (قبل از بتن ريزي).25نصب ميل مهار به قطر تا 0405001 57
125،740كيلوگرم ميلي متر (قبل از بتن ريزي).50 تا 25نصب ميل مهار به قطر 0405002 57
154،940كيلوگرم ميلي متر (قبل از بتن ريزي).75 تا 50نصب ميل مهار به قطر 0405003 57
163،350كيلوگرم ميلي متر (قبل از بتن ريزي).75نصب ميل مهار به قطر بيش از 0405004 57
211،890كيلوگرم ميلي متر.25تهيه ميل مهار به قطر تا 0406001 57
236،260كيلوگرم ميلي متر.25تهيه ميل مهار به قطر بيش از 0406002 57
0407001insert plate) با بولت هاي تمام رزوه، با سوراخ تهيه و نصب قطعات فلزي تكيه گاه (

كردن در روي سطوح بتن مسلح و استفاده از چسب مخصوص براي پر كردن اطراف آن.
525،300كيلوگرم 57

تهيه نصب دريچه و درپوش هاي آهني از ورق ساده يا آجدار، سپري، نبشي، تسمه و ساير0411001
پروفيل هاي الزم.

309،900كيلوگرم 57

167،020كيلوگرمتهيه و نصب دريچه چدني آدم رو با قاب مربوط به طور كامل.0411002 57
تهيه و نصب عاليم چدني براي تعيين نوع و موقعيت تجهيزات لوله كشي طبق ابعاد تعيين0411003

شده درنقشه نمونه شامل تمام هزينه هاي تهيه مصالح چدني و پايه بتني مربوط.
2،159،450عدد 57

464،060كيلوگرمتهيه ونصب پله از ميلگرد و لوله فوالدي در ديوار حوضچه شيرآالت.0412001 57
385،020كيلوگرمتهيه و نصب لوله فوالدي گالوانيزه براي هواكش سقف يا براي تخليه حوضچه شيرآالت .0412002 57
0413001PIPE )  تهيه ، ساخت و كار گذاشتن تكيه گاه خطوط لوله روي زميني با كفشك

SHOE. مربوط ، و گذرگاه هاي روي لوله ها وسازه هاي مشابه از تيرآهن، نبشي و ورق (
270،140كيلوگرم 57

0413002PIPE )  تهيه ، ساخت و كار گذاشتن تكيه گاه خطوط لوله روي زميني با كفشك
SHOE. مربوط ، از لوله و ورق (

338،850كيلوگرم 57

319،950كيلوگرمتهيه و نصب ورق هاي آجدار براي پوشش سطوح با جوشكاري الزم.0413003 57
0414001pull box 511،650كيلوگرم از ورق فوالدي. تهيه و نصب 57
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهارم - كارهاي فوالدي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - كارهاي فوالدي

تهيه و ساخت قطعات فوالدي از نبشي، سپري،ورق، تسمه، ميلگرد و مانند آن به انضمام0415001
شاخك هاي الزم با جوشكاري، برشكاري، سوراخ كردن و ساييدن و نصب در داخل كارهاي

بتني.

304،880كيلوگرم 57

تهيه و اجراي ميل گرد، سپري، ناوداني يا نبشي در ديوارهاي بنايي غير باربر براي مهار ديوار0415002
به ستون ها يا تيرها.

283،640كيلوگرم 57
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل پنجم - بتن درجا و عمليات بنايي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل پنجم – بتن درجا و عمليات بنایی 

مقدمه :

١ – در آارهای این فصل، ساخت بتن باید با دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک ميكسر انجام شود. بتن ریزی باید با روش و ماشين آالتی آه در مشخصات
فنی پيمان تعيين شده است، اجرا شود.

٢ – در ردیف های این فصل، منظور از سيمان به طور عام سيمان پرتلند  است، مگر آنكه به صراحت، نوع دیگری تعيين شده باشد.

٣ – انتخاب نوع شن و ماسه به صورت طبيعی یا شكسته، برای مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فنی پيمان خواهد بود.

٤ – هزینه دانه بندی مصالح، ساختن و حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف، ریختن بتن به اشكال مختلف، مرتعش آردن بتن، صعوبت ریختن بتن در بتن
مسلح و هرگونه افت ناشی از متراآم آردن بتن، ریخت و پاش ناشی از حمل و تخليه آن، مرطوب نگه داشتن بتن و سایر هزینه های مربوط ، در بهای ردیف

ها منظور شده است. درمواردی آه خنک آردن یا گرم آردن بتن یا مصالح آن الزم است ، هزینه جداگانه ای بابت آن پرداخت نمی شود.

٥ –  برای اجرای بتن نما، هيچگونه اضافه بهایی به استثنای هزینه قالب بندی آن آه در فصل مربوط در نظر گرفته شده است ، پرداخت نمی شود.

٦ –  در اندازه گيری، حجم جعبه جای ميل مهارها و سایر فضاهای خالی تعبيه شده در بتن، آه حجم هر یك٠/٠٥ متر مكعب یا آمتر باشد، از حجم بتن
آسر نمی شود.

٧ –  دستمزد اضافه نمودن افزودنی های بتن در هزینه های ردیف مربوط دیده شده است.

٨ –  اضافه بهای هزینه بتن ریزی پله ها و پاگردها، از ردیف ٥٧٠٥٠٣٠٠١ ، پرداخت می شود.

٩- هزینه اجرای پله سنگی در دیوار حدود مخازن و یا دیوارهای حایل، از ردیف٥٧٠٥١٢٠٠٢ (بنایی با سنگ الشه در پی) با ٢٠ درصد اضافه، پرداخت می
شود.

١٠– اضافه بهای ٥٧٠٥٠٢٠٠٢ به کل حجم بتن آن قسمت از دیوار که ضخامت کمتر از ٤٠ سانتی متر می باشد تعلق می گيرد این اضافه بها به ازای هر
سانتيمتر کسر ضخامت یکبار و برای سایر ضخامت ها به تناسب محاسبه می گردد. 

١١ – اضافه بهای ردیف ٥٧٠٥٠٣٠٠٢ ، به سطح شيبدار روی بتن تعلق می گيرد. با پرداخت این ردیف، ردیف ٥٧٠٥٠٣٠٠١ ، قابل پرداخت نيست .

١٢ – ردیف ٥٧٠٥٠٤٠٠١ ، ( آرم بندی )،  وقتی قابل پرداخت است آه آرم بندی مورد نياز بوده و اجرا شده باشد . به بتن ریزی سقف ها ، اضافه بهای ردیف
آرم بندی تعلق نمی گيرد .

) نمی باشد و با پرداخت بهای ردیف ٥٧٠٥٠٤٠٠٢ ، بهای ردیف ٥٧٠٥٠٤٠٠١ ، پرداخت١٣Lean Concrete – اضافه بهای بتن ریزی آف شامل بتن الغر (
نمی شود.

)جزو عمليات نصب است.١٤grouting – آار تهيه مصالح و پر آردن فضای جعبه جای ميل مهارها و زیر صفحه ماشين آالت و ستون ها با مالت مخصوص (
ردیف های پيش بينی شده در این فصل در مورد اجرای آار یاد شده ، برای مواردی است آه به دالیلی در نظر باشد این نوع آارها به پيمانكار ابنيه واگذار

شود آه در این حالت، باید انجام آن به وسيله پيمانكار ابنيه در اسناد و مدارك پيمان تصریح شده و در برآورد هزینه اجرای آار منظور شود.

١٥ – اجرای ردیف ٥٧٠٥٠٨٠٠١ ، مستلزم دستور آار مهندس مشاور است.

١٦– تعبيه درز انقطاع برای یک وجه بنایی سنگی مطابق ردیف ٥٧٠٥١٢٠٠٨ قابل محاسبه است و هيچ گونه اضافه بهای قالب بندی و یا هزینه های دیگری
به این ردیف تعلق نمی گيرد.

١٧–بهای تهيه، بارگيری و حمل آب مصرفی جهت ساخت و عمل آوری بتن، در قيمتهای واحد این فصل تا فاصله ٣٠ کيلومتر از محل برداشت تا محل
مصرف و باراندازی منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مازاد بر ٣٠ کيلومتر باشد، بهای حمل اضافی بر مبنای ٥٠٠ ليتر(٢٥٠ ليتر برای ساخت و ٢٥٠ ليتر

برای عمل آوری) برای هر متر مکعب بتن طبق ردیف ٥٧٠٨٠٣٠٠١ از فصل حمل پرداخت می شود.
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل پنجم - بتن درجا و عمليات بنايي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - بتن درجا و عمليات بنايي

 كيلوگرم سيمان در متر100تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 0501001
مكعب بتن.

5،330،260متر مكعب 57

 كيلوگرم سيمان در متر150تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 0501002
مكعب بتن.

5،597،870متر مكعب 57

 كيلوگرم سيمان در متر200تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 0501003
مكعب بتن.

5،927،280متر مكعب 57

 كيلوگرم سيمان در متر250تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 0501004
مكعب بتن.

6،297،380متر مكعب 57

 كيلوگرم سيمان در متر300تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 0501005
مكعب بتن.

6،578،950متر مكعب 57

 كيلوگرم سيمان در متر350تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 0501006
مكعب بتن.

6،753،580متر مكعب 57

 كيلوگرم سيمان در متر400تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 0501007
مكعب بتن.

6،957،180متر مكعب 57

5،569،930متر مكعبكيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن.150تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه معدني و 0501008 57
12،435،370متر مكعبكيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن.150تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه صنعتي و 0501009 57
 كيلوگرم سيمان در150تهيه و اجراي بتن سبك، با مواد شيميايي كف زا يا مشابه آن، با 0501010

 كيلوگرم در متر مكعب (وزن مخصوص بتن800مترمكعب بتن با وزن مخصوص حداكثر 
سخت شده مالك است).

4،341،900متر مكعب 57

185،740دسيمتر مكعبتهيه و اجراي گروت براي زير بيس پليت و محل هاي الزم.0501011 57
1،007،040دسيمتر مكعبتهيه و اجراي گروت اپوكسي براي زير بيس پليت و محل هاي الزم.0501012 57
1،072،450متر مكعباضافه بها به رديف هاي تهيه و اجراي بتن، براي بتن ريزي ستون ها، ديوارها و تيرها.0502001 57
 سانتيمتر و كمتر، به40اضافه بها به رديف هاي تهيه و اجراي بتن، در ديوارهاي با ضخامت 0502002

 سانتيمتر.40ازاء هر يك سانتيمتر كسر ضخامت نسبت به 
14،050متر مكعب 57

اضافه بها به رديف هاي تهيه و اجراي بتن، براي بتن ريزي ستون ها و تيرها كه حداقل يكي0502003
 سانتيمتر باشد30از ابعاد آن كوچكتر از 

160،890متر مكعب 57

 متر5اضافه بها به رديف هاي تهيه و اجراي بتن در ديوارها و ستون هاي با ارتفاع بيش از 0502004
 متر .5براي حجم هاي واقع در ارتفاع بيش از 

1،172،350متر مكعب 57

اضافه بهابه رديف هاي تهيه واجراي بتن براي بتن ريزي اطراف سازه هاي فلزي بعنوان0502005
حفاظت از آتش

704،260متر مكعب 57

اضافه بها به رديف هاي تهيه و اجراي بتن، براي بتن ريزي سقف ها و همچنين تيرها و0503001
شناژهايي كه همراه سقف بتن ريزي شوند.

739،530متر مكعب 57

 درصد كه نياز به5اضافه بها به رديف تهيه و اجراي بتن، براي بتن ريزي در شيب بيش از 0503002
قالب بندي نداشته باشد.

1،136،790متر مربع 57

اضافه بها براي كف سازي بتني كه اجراي كرم بندي براي بتن ريزي الزامي است(حجم كل0504001
بتن كه براي آن كرم بندي انجام شده، مالك محاسبه است).

123،970متر مكعب 57

354،400متر مكعباضافه بها براي بتن ريزي كف با هر و سيله و به هر ضخامت.0504002 57
 هر گاه الزم باشد مالت به وسيله پمپ570501012 و 570501011اضافه بها به رديف 0506001

تزريق شود.
55،470دسيمتر مكعب 57

591،820متر مكعباضافه بها به هر نوع بتن ريزي كه پايين تر از سطح آب انجام شود.0507001 57
142،180متر مربعليسه اي كردن و پرداخت كردن سطوح بتني در صورت لزوم .0508001 57
116،910متر مربعمضرس كردن، آجدار كردن، شيار انداختن يا راه راه كردن در حين اجرا0509001 57
9،740كيلوگرماضافه بها براي مصرف سيمان اضافي، نسبت به عيار درج شده در رديف هاي بتن ريزي.0510001 57
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل پنجم - بتن درجا و عمليات بنايي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - بتن درجا و عمليات بنايي

250كيلوگرم1. در بتن و يا مالت هاي بنايي به جاي سيمان نوع 5اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 0510002 57
450كيلوگرم1. در بتن و يا مالت هاي بنايي به جاي سيمان نوع 2اضافه بها براي مصرف سيمان نوع 0510003 57
2،082،250متر مكعب كيلو گرم آهك شكفته در متر مكعب شفته.150شفته ريزي با خاك محل  و 0511002 57
كيلوگرم آهك شكفته در150شفته ريزي با خاك تهيه شده مناسب شن دار از خارج محل با 0511003

متر مكعب شفته.
3،011،090متر مكعب 57

5،744،500متر مكعب در پي.1:6بنايي با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان 0512002 57
 درديوارها و ساير محل هايي كه باالتر از پي1:6بنايي با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان 0512003

قرار دارند.
6،269،360متر مكعب 57

اضافه بهاي نماسازي به رديف هاي بنايي با سنگ الشه، در صورتي كه، سنگ الشه به صورت0512004
نما و به شكل موزاييكي اجرا شود.

554،900متر مربع 57

اضافه بهاي نماسازي به رديف هاي بنايي با سنگ الشه، در صورتي كه، سنگ الشه به صورت0512005
نما و به شكل موزاييكي اجرا شود.

2،299،150متر مكعب 57

2،758،740متر مكعبسنگ ريزي پشت ديوارها و پي ها (درناژ) با سنگ الشه.0512006 57
اضافه بها به بنايي هاي سنگي، هرگاه عمليات بنايي پايين تر از تراز آب زيرزميني انجام شود0512007

و تخليه آب با تلمبه موتوري در حين اجراي عمليات الزامي باشد.
521،990متر مكعب 57

685،930متر مكعبتعبيه درز انقطاع در بنايي هاي سنگي با تمام عمليات الزم و به هر شكل.0512008 57
296،040متر مربع1:3.بند كشي نماي سنگي باسنگ الشه و با مالت ماسه سيمان 0512009 57
 سانتيمتر روي سطوح قائم  و مورب با مالت ماسه سيمان2اندود سيمان به ضخامت حدود 0513001

.1:3
440،890متر مربع 57

505،570متر مربع سانتيمتر روي سطح افقي.4 تا 3 به ضخامت متوسط 1:3اندود سيمان با مالت ماسه سيمان 0513002 57
19،874،710حلقه چاهبازسازي مجدد طوقه چاه و قنات در مسير خطوط لوله.0515001 57
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل ششم - بتن پيش ساخته

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل ششم – بتن پيش ساخته 

مقدمه  :

١ – بهای قالب بندی تيرها و ستون های بتنی پيش ساخته، با استفاده از ردیف مربوط از فصل قالب بندی، جداگانه  پرداخت می شود. بهای قالب بندی در
سایر ردیفای این فصل لحاظ شده است و از این بابت هزینه جداگانه ای پرداخت نمی گردد.

٢ – هزینه تهيه و نصب ميلگرد در ردیف های این فصل منظور نشده است و بهای آن به طور جداگانه و طبق ردیف های مربوط از فصل آارهای فوالدی
پرداخت می شود .

٣ – در قيمت ردیفای این فصل، بهای پرآردن محل اتصاالت و درزها و آب بندی با مصالح مورد نياز، منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای
صورت نمی گيرد.

٤ – هزینه انجام عمليات خاآی در ردیف های این فصل منظور نشده است. این نوع هزینه ها، جداگانه از فصل های مربوط پرداخت می شود.

٥ – اضافه بهای ردیف ٥٧٠٦٠٢٠٠١ ، برحسب مورد به تمام حجم تير بتنی پيش ساخته تعلق می گيرد .

٦ – سيمان در نظر گرفته شده در ردیف های این فصل، سيمان نوع ١ است. برای پرداخت هزینه سيمان اضافی ( نسبت به عيار تعيين شده در ردیف ها) و
اضافه بهای نوع سيمان، برحسب مورد، از ردیف های مربوط در فصل بتن درجا استفاده می شود   

٧–در قيمت ردیفای این فصل هزینه حمل مصالح سنگی، سيمان، آب  تا محل ساخت قطعات پيش ساخته بتنی تا ٣٠ کيلومتر منظور شده است و برای
حمل مازاد بر ٣٠ کيلومتر از ردیفای فصل حمل محاسبه و پرداخت  می گردد.

٨–محل ساخت قطعات پيش ساخته بتنی باید به تایيد مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.

٩–در صورتيکه کارگاه ساخت خارج از محل تجهيز کارگاه باشد، به جز موارد ذکر شده در مقدمه و ردیفای این فصل هيچ گونه هزینه جداگانه ای پرداخت
نمی گردد.

١٠– هزینه تهيه کليه مصالح الزم برای نصب قطعات پيش ساخته بتنی از جمله شن، ماسه و آب و حمل به هر فاصله در بهای ردیف دیده شده است.

١١ – سایر ضوابط مربوط به اجرای بتن پيش ساخته و نحوه اندازه گيری ها و پرداخت ها برحسب مورد، طبق مقدمه فصل بتن درجا می باشد .

١٢– بهای ردیف ٥٧٠٦٠٩٠٠٢ شامل تهيه، حمل و نصب کول در هر عمق و پر کردن فضای خالی پشت کول ها با بتن یا سنگ الشه یا قلوه سنگ به
ضخامت متوسط ١٠ سانتی متر طبق نقشه ها و مشخصات فنی است.

١٣–چنانچه برای نصب کالورت ها یا کول های بتنی پيش ساخته نياز به آبکشی با تلمبه موتوری باشد، بهای ردیف مربوط با اعمال ضریب ١/٠٧پرداخت می
شود.
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل ششم - بتن پيش ساخته

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ششم - بتن پيش ساخته

10 كيلو گرم سيمان و به طول 400ساخت تيرها و ستون هاي بتني پيش ساخته با عيار 0601001
متر يا كمتر، بارگيري و حمل به دپوي محل ساخت و باراندازي تا فاصله يك كيلومتر.

8،478،660متر مكعب 57

تهيه و نصب فونداسيون، ستون و پانل ديوارهاي پيش ساخته بتني محوطه براي حصار0601002
 كيلوگرم سيمان در هر متر مكعب350تاسيسات نفت و گاز و كارهاي مشابه با عيار 

16،638،730متر مكعب 57

 متر كه5اضافه بها به رديف تهيه و اجراي تيرها وستون هاي بتني پيش ساخته، به ازاي هر 0602001
به طول تير اضافه شود.

496،580متر مكعب 57

اضافه بها به رديف تهيه و اجراي تيرها و ستون هاي بتني پيش ساخته،هرگاه  تير يا ستون0602002
پيش ساخته به صورت تنيده پيش كشيده باشد.

402،100متر مكعب 57

اضافه بها به رديف تهيه و اجراي تيرها و ستون هاي بتني پيش ساخته، چنانچه تير پيش0602003
ساخته به صورت تنيده پس كشيده باشد.

510،010 57

 متر و كمتر، از دپوي محل ساخت10بارگيري تيرها وستون هاي بتني پيش ساخته به طول 0604001
 كيلومتر و نصب آن.20و حمل به محل نصب تا فاصله 

6،249،970عدد 57

 متر، از دپوي15 متر تا 10بارگيري تيرها و ستون هاي بتني پيش ساخته به طول بيش از0604002
 كيلومتر و نصب آن.20محل ساخت و حمل به محل نصب تا فاصله 

38،264،430عدد 57

 متر، از دپوي20 متر تا 15بارگيري تيرها و ستون هاي بتني پيش ساخته به طول بيش از0604003
 كيلومتر و نصب آن.20محل ساخت و حمل به محل نصب تا فاصله 

63،786،850عدد 57

 متر، از دپوي25 متر تا 20بارگيري تيرها و ستون هاي بتني پيش ساخته به طول بيش 0604004
 كيلومتر و نصب آن.20محل ساخت و حمل به محل نصب تا فاصله 

106،070،790عدد 57

 كيلو گرم سيمان در متر مكعب،300تهيه و نصب دال بتني پيش ساخته (مسلح)، با عيار 0606001
براي دال روي كانال ها، نهرها و يا به عنوان پل روي جوي ها و موارد مشابه.

15،847،340متر مكعب 57

 كيلوگرم سيمان در متر350ساخت، حمل و نصب دال هاي بتني پيش ساخته، به عيار 0606002
مكعب، براي پل روي كانال ها و موارد مشابه.

16،643،530متر مكعب 57

0606003pipe sleeper) و تهيه، ساخت و نصب قطعات بتني پيش ساخته براي تكيه گاه لوله (
 كيلوگرم سيمان در متر معكب بتن.300كارهاي مشابه با عيار 

15،413،440متر مكعب 57

تهيه مصالح و ساخت و نصب وزنه هاي تعادلي روي لوله هاي زير تراز آب ، از بتن پيش0608001
ساخته .

28،645،880متر مكعب 57

تهيه مصالح و ساخت و نصب بتن پوششي سطح خارجي لوله ها كه در زير سطـــح آب قرار0608002
 كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن و با هر ضخامت به صورت پيش300مي گيرد ، به عيار 

ساخته.

21،760،820متر مكعب 57

 كيلوگرم سيمان در300، به عيار  تهيه و نصب كالورت هاي بتني پيش ساخته (بدون سقف)0609001
هر متر مكعب بتن .

20،514،230متر مكعب 57

 كيلو300تهيه و نصب كول بتني مسلح پيش ساخته متشكل از سه قطعه در هر عمق با عيار 0609002
سانتي متر و با پر120×80سيمان در متر مكعب بتن  و يا مقطع تخم مرغي به ابعاد حدود 

كردن پشت كول.

8،919،060متر مكعب 57

250 سانتي متر و با بتن به عيار 5*30*30تهيه قطعات بتني پيش ساخته  به ابعاد حدود 0609003
كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن و قراردادن در داخل كانال بر روي كابل ها و لوله ها.

445،280متر مكعب 57
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هفتم - كارهاي متفرقه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هفتم – کارهای متفرقه

مقدمه :

١– ردیف تهيه و اجرای ماده آب بند سطحی بتن، شامل مصالح و دستمزد اجرای پوشش سطوح بتنی با هر نوع ماده آب بند اعم از اپوکسی، پلی یورتان،
پلی اوره و ... می باشد، همچنين شامل کليه فعاليت های الزم از جمله تميز کاری سطح بتن و شستشوی آن با آب، اجرای یک الیه آستر با دستگاه

مخصوص، لکه گيری و اجرای الیه رویه و ... می باشد.

٢– در عایق کاری رطوبتی، مقدار همپوشانی باید به ميزان درج شده در نقشه ها و مشخصات فنی باشد و در صورتی که در مشخصات فنی تعيين نشده
باشد ١٠ سانتيمتر اجرا شود.

٣– قيمت های واحد ردیف های عایق کاری رطوبتی روی سطح بتن برای انجام کار در تمام سطوح، اعم از افقی، قائم، مورب، منحنی و مانند آن است و
هيچ گونه اضافه بهایی بابت صعوبت، عمق، انحنا و مانند آن بجز آنچه به صراحت مشخص شده باشد قابل پرداخت نيست.

٤– هزینه عمليات بنایی برای نصب دریچه ها در ردیف ٥٧٠٧٠٨٠٠٣ پيش بينی شده است.

٥– هزینه مربوط به تهيه و نصب الکترود، پيچ و مهره از نوع فوالد نرم معمولی، مفتول، سيم لحيم، پرچ و مانند آن در قيمت های واحد مربوط منظور شده
است و بابت اضافه وزن و اضافه ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه ها، پرداختی صورت نخواهد گرفت.

٦– وزن کار طبق ابعاد درج شده در نقشه و مشخصات و دستور کارها با استفاده از جدول های استاندارد مربوط یا جدول های کارخانه سازنده محاسبه و
منظور خواهد شد.

٧– در صورتی که ضخامت مورد نياز عایق کاری های حرارتی، بين دو ضخامت متوالی تعيين شده این فصل باشد، بهای واحد مربوط با توجه به ضخامت های
فبل و بعد از آن، بصورت ميانيابی خطی محاسبه و پرداخت می شود.

٨– مبنای اندازه گيری و پرداخت سطح ظاهری عایق کاری شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه ها و مشخصات فنی است، هزینه هم پوشانی در ردیف
های مربوط لحاظ شده است.

٩– کارهایی که تامين مصالح آن ها در تعهد کارفرما بوده و به وسيله پيمانکار نصب می شوند، ردیف نصب آن ها در این فصل پيش بينی می شود.

)، در صورتی پرداخت می شود که در اسناد و مدارک پيمان، انجام آن١٠Curing Compound– ردیف اضافه بها برای استفاده از عمل آورنده های شيميایی(
پيش بينی شده باشد.

١١–در صورت نياز به انواع افزودنی های بتن (شيميایی و معدنی) و همچنين سرباره و الياف، ردیف های مربوط به صورت اقالم غير پایه (ستاره دار) توسط
دستگاه برآورد کننده تهيه و در انتهای فصل آورده شود.

) در محاسبات دیده شده است، هزینه اتصال نوارهای آب بند و طول هم پوشانی برابر مشخصات در قيمت های مربوط١٢Water Stop–هم پوشانی آب بند (
منظور شده است و از این بابت هزینه جداگانه ای پرداخت نمی گردد.

١٣–بهای تمام مصالح و وسایل الزم برای نصب آب بند در ردیف های مربوطه منظور شده است. طول آب بند مطابق نقشه های  اجرایی و ابعاد کار محاسبه
می گردد.

١٤–جهت آب بندی سطوح مخازن آب و نفت و مواد هيدروکربنی و حوضچه ها، از آیتم ٥٧٠٧٠٦٠٠١ با بکارگيری مواد مخصوص بر روی سطوح بتنی نظير  مواد
اپوکسی، پلی یورتان، پلی اوره و ... به همراه حمل و دستمزد اجرا استفاده می گردد در صورت اعمال مواد با دستگاه های مخصوص و تجهيزات متناسب با

مواد ذکر شده و یا اعمال با ضخامت های مختلف و روش های اجرایی گوناگون هيچ گونه پرداخت دیگری صورت نمی پذیرد.
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هفتم - كارهاي متفرقه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هفتم - كارهاي متفرقه

597،210دسيمتر مكعباجراي درزها در روسازي هاي بتني پس از بتن ريزي با وسايل و ابزار الزم.0701001 57
64،550دسيمتر مكعبتهيه مصالح و پر كردن درزهاي كف سازي هاي بتني با ماسه آسفالت بر حسب حجم درز.0702001 57
تهيه مصالح و پر كردن درزهاي كف سازي هاي بتني با آيروالستيك و الستيك متراكم0702002

شونده و يا مشابه آنها بر حسب حجم درز.
711،640دسيمتر مكعب 57

تهيه مصالح و اندود پرايمر و پر كردن درزهاي عميق كف سازي هاي بتني با آيروالستيك و0702003
مواد پركننده مانند پالستوفوم، بر حسب حجم درز.

120،490دسيمتر مكعب 57

276،770متر مربع كيلوگرم قير در مترمربع.2عايقكاري رطوبتي با يك قشر اندود قير روي سطح بتن، با 0703001 57
 ميلي متر و به25عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه با روكش كاغذ كرافت به ضخامت 0705001

 كيلو گرم در متر مكعب.16وزن مخصوص 
93،640متر مربع 57

 ميلي متر و وزن50عايق كاري حرارتي با عايق پشم سنگ با روكش كاغذ كرافت به ضخامت 0705002
 كيلوگرم در مترمكعب.30مخصوص 

361،190متر مربع 57

تهيه ماده آب بند سطحي بتن با مواد مخصوص پلي يورتان و اپوكسي و موارد مشابه آن به0706001
همراه حمل و دستمزد اجرا بر روي كليه سطوح بتني مخازن و حوضچه ها .

3،484،270كيلوگرم 57

9،940متر مربعدستمزد پوشش سطح بتن با ماده عمل آورنده بتن.0706003 57
202،040متر مربعدستمزد پوشش ماده ضد اسيد روي سطح بتن حوضچه ها.0706004 57
805،580كيلوگرمتهيه و اجراي چسب بتن در محل قطع بتن.0707001 57
تهيه و نصب پالستوفوم (يونوليت) سفيد يا الوان به ضخامت يك سانتيمتر، با تمام وسايل0708001

نصب بدون زيرسازي.
425،620متر مربع 57

 به ازاي هر يك سانتي متر  (كسر يك سانتي متر به تناسب570708001اضافه بها به رديف 0708002
محاسبه مي شود).

159،810متر مربع 57

155،810كيلوگرمتهيه و نصب دريچه هاي چدني حوضچه ها يا كانال ها  يا كارهاي مشابه آن.0708003 57
453،580كيلوگرمتهيه و نصب لوله گالوانيزه به عنوان هواكش در سقف مخزن هاي بتني.0708004 57
292،000كيلوگرمتهيه و نصب تورسيمي گالوانيزه حصاري (فنس)، با لوازم اتصال.0708005 57
 گرم در متر مربع، براي اطراف بتن150تهيه و نصب نايلون (فيلم پلي اتيلن) به وزن حدود 0709002

كه نايلون الزاماٌ در كار باقي بماند.
46،530متر مربع 57

0710001Water Stop) 770،400متر طول سانتيمتر از جنس پي. وي. سي.15) به عرض  تهيه و نصب آب بند 57
30،540متر طول سانتيمتر.15، براي هر يك سانتيمتر اضافه بر 570710001اضافه بها به رديف 0710002 57
0711001Water Stop) 835،630متر طول سانتيمتر از جنس الستيك.15) به عرض  تهيه و نصب آب بند 57
14،810متر طول سانتيمتر.15 ، براي هر يك سانتي متر اضافه بر 570711001اضافه بها نسبت به رديف 0711002 57
تهيه و جاي گذاري لوله هاي پي وي سي يا غالف پالستيكي در بتن براي عبور لوله و ساير0712001

كاربردها.
1،271،100كيلوگرم 57
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هشتم - حمل

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

فصل هشتم – حمل

مقدمه :

١ – به طور آلی، هزینه بارگيری، حمل و باراندازی تمام مصالح تهيه شده به وسيله پيمانكار از محل تحویل تا انبار آارگاه  و از انبار آارگاه تا محل مصرف و
مصالحی آه تأمين آنها در تعهد آارفرماست از انبار آارگاه تا محل مصرف، برای مسافت تا ٣٠ آيلومتر، در ردیف های سایر فصل های این فهرست بها در نظر
گرفته شده است و هزینه حمل مازاد بر ٣٠ آيلومتر، برای فوالد، سيمان،  مصالح سنگی و آب برحسب مورد براساس ردیف های این فصل پرداخت می شود

و برای سایر مصالح، هيچگونه هزینه حمل جداگانه ای پرداخت نمی شود.

٢ – مقادیر هر یك از مصالح نامبرده در بند ١ آه در محاسبه هزینه حمل مازاد بر ٣٠ آيلومتر مورد استفاده قرار می گيرد، به شرح زیر تعيين می شود. مقادیر
تعيين شده تنها برای احتساب هزینه های حمل است و برای سایر موارد قابل استناد نيست.

٢–١– سيمان برای تهيه بتن و قطعات پيش ساخته بتنی، براساس عيار سيمان در بتن به اضافه ٦ درصد اتالف سيمان، محاسبه می شود.
٢–٢– مصالح سنگی (شن و ماسه)، برای هر متر مكعب انواع بتن و محصوالت بتنی، ٢/٢ تن شن و ماسه محاسبه می شود.

٢–٣– فوالد، به ازای هر آيلوگرم  فوالد مصرفی از ميلگرد و پروفيل های متداول، مانند انواع تيرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، لوله و ورق های تقویتی و
اتصالی آه براساس مشخصات فنی و نقشه های اجرایی مشخص می شود، ١/٠٥ آيلوگرم بابت حمل منظور می شود.

٣ – مبدأ حمل سيمان، برای پرداخت هزینه حمل، به شرح زیر تعيين می شود: 
٣–١– در صورتی آه سيمان مستقيمًا از آارخانه های داخلی خریداری شود، مبدأ حمل، محل کارخانه های مربوط است. در این حالت محل خرید باید قبًال به

تأیيد مهندس مشاور و تصویب آارفرما برسد.

٣–٢– در صورتی آه سيمان مستقيمًا از آارخانه های داخلی خریداری نشود، مبدأ حمل، محل نزدیكترین آارخانه سيمان داخلی (آه سيمان مورد نظر را در
زمان خرید توليد می آند)  می باشد.

٤ – مبدأ فوالد، برای پرداخت هزینه حمل به شرح زیر تعيين می شود.
٤–١– در صورتی آه فوالد به طور مستقيم از توليدکنندگان داخلی و یا بورس کاال خریداری شود، مبدأ حمل برای خرید از توليدکنندگان داخلی، محل آارخانه و

برای خریدهای بورس کاال، محل تحویل است. در این حالت محل خرید یا تحویل باید قبًال به تأیيد مهندس مشاور و تصویب آارفرما برسد.

٤–٢– در صورتی آه فوالد مستقيمًا از توليد کنندگان داخلی یا بورس کاال خریداری نشود، مبدأ حمل نزدیکترین محل توليد فوالد به کارگاه است که فوالد مورد
نظر را توليد می کند. کارخانه های نورد نيز جزو توليد کنندگان فوالد محسوب می شوند.

٤–٣– حمل مصالح و قطعات فوالدی سرد نورد شده گالوانيزه از محل کارخانه تا محل نصب، تا ٣٠ کيلومتر در واحد ردیف مربوط پيش بينی شده است. بابت
حمل بيش از مقدار فوق، از ردیف نظير مربوط به حمل آهن آالت و سيمان پاکتی به اضافه ٣٠ درصد قابل پرداخت است. مبدا حمل مصالح و قطعات فوالدی

سرد نورد شده گالوانيزه محل کارخانه توليد کننده است. در این حالت محل خرید باید قبال به تأیيد مهندس مشاور و تصویب آارفرما برسد .

٥ – محل خرید مصالح سنگی باید به تأیيد مهندس مشاور و تصویب آارفرما برسد. مبدأ حمل مصالح یاد شده برای پرداخت هزینه حمل، محل تحویل (محل
خرید) آن ها است.

٦ – بهای حمل سيمان فله، طبق ردیف های حمل سيمان پاآتی و فوالد پرداخت می شود.

٧ – مبنای تعيين مسافت حمل نزدیكترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و شهرسازی است. در مورد راه هایی آه در دفترچه یاد شده مسافتی
برای آنها تعيين نشده است، با در نظر گرفتن آوتاهترین فاصله طبق نظر مهندس مشاور مسافت آنها تعيين می شود .

٨ – در صورتی آه حمل مصالح در راه های خاآی و شنی انجام شود، بهای ردیف های این فصل به اضافه ٣٠ درصد، پرداخت می شود.

٩– حمل بولدوزری خاک برای مسافت های مازاد بر ٥٠ متر اول در صورت پيشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما از ردیف ٥٧٠٨٠٤٠٠١ پس از انجام
صورتجلسه قابل پرداخت می باشد، با پرداخت ردیف های بارگيری و حمل مصالح در فصل دوم ردیف ٥٧٠٨٠٤٠٠١ قابل پرداخت نمی باشد، حداکثر مسافت
قابل پرداخت طبق این ردیف تا فاصله ١٠٠ متر مازاد بر ٥٠ متر اول می باشد. کسر مسافت به تناسب محاسبه می گردد و حجم خاک مطابق حجم

خاکبرداری های انجام شده بر اساس نقشه محاسبه می گردد.

١٠– هزینه حمل دریایی ردیف ٥٧٠٨٠٥٠٠١ الی ٥٧٠٨٠٥٠٠٥ برای مصالحی که در جزایر وجود نداشته باشد و یا معادن و مصالح موجود در جزایر که مورد
تایيد کارفرما و مهندس مشاور نباشد، پرداخت می گردد. این ردیف برای حمل مصالح جزایر خليج فارس و یا محل هایی که راه زمينی برای انتقال مصالح به
آنجا وجود نداشته باشد با تایيد مهندس مشاور و تصویب کارفرما قابل پرداخت است. مسافت حمل دریایی برای کوتاهترین فاصله بين ساحل محل بارگيری
(مبدا دریایی) و باراندازی در ساحل (مقصد دریایی) محاسبه می گردد، هزینه بارگيری، حمل، باراندازی در محل بندرگاه و عوارض مربوط و ... در ردیف های

فوق دیده شده است و هزینه جداگانه ای پرداخت نمی گردد. سایر فواصل زمينی خشکی طبق ردیف های فهرست بها پرداخت خواهد شد.

١١– فاصله حمل در صورتيکه در قسمتی از مسير بين محل تهيه مصالح و محل کارگاه، حمل دریایی وجود داشته باشد، مجموع فواصل حمل زمينی (مابه
التفاوت فاصله بين محل تهيه مصالح تا محل کارگاه و فاصله حمل دریایی )محاسبه می گردد.
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وزارت نفت

فصل هشتم - حمل

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - حمل

9،460تن/كيلومتر كيلومتر.75 كيلومتر تا فاصله 30حمل سيمان پاكتي و فوالد، نسبت به مازاد بر 0801001 57
6،380تن/كيلومتر كيلومتر.150 كيلومتر تا فاصله 75حمل سيمان پاكتي و فوالد، نسبت به مازاد بر 0801002 57
4،020تن/كيلومتر كيلومتر.300 كيلومتر تا فاصله 150حمل سيمان پاكتي و فوالد، نسبت به مازاد بر 0801003 57
3،310تن/كيلومتر كيلومتر.450 كيلومتر تا فاصله 300حمل سيمان پاكتي و فوالد، نسبت به مازاد بر 0801004 57
2،840تن/كيلومتر كيلومتر.750 كيلومتر تا فاصله 450حمل سيمان پاكتي و فوالد، نسبت به مازاد بر 0801005 57
2،360تن/كيلومتر كيلومتر.750حمل سيمان پاكتي و فوالد، نسبت به مازاد بر 0801006 57
7،870تن/كيلومتر كيلومتر.75 كيلومتر تا فاصله 30حمل آجر و مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 0802001 57
5،310تن/كيلومتر كيلومتر.150 كيلومتر تا فاصله 75حمل آجر و مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 0802002 57
3،350تن/كيلومتركيلومتر.300كيلومتر تا فاصله 150حمل آجر و مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 0802003 57
2،750تن/كيلومتركيلومتر.450كيلومتر تا فاصله 300حمل آجر و مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 0802004 57
2،360تن/كيلومتركيلومتر.750كيلومتر تا فاصله 450حمل آجر و مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 0802005 57
1،970تن/كيلومتر كيلومتر.750حمل آجر و مصالح سنگي، نسبت به مازاد بر 0802006 57
27،300مترمكعب-كيلومتر كيلومتر.30حمل آب مصرفي در بتن جهت عمليات ساخت و عمل آوري براي مازاد بر 0803001 57
 متر به تناسب50 متر اول. كسر 50 متر مازاد بر 50حمل بولدوزري خاك به ازاي هر 0804001

محاسبه مي گردد.
43،330متر مكعب 57

85،960تن/مايل دريايي مايل دريايي.10حمل دريايي مصالح سنگي، قير، آهن آالت و سيمان پاكتي و فله تا فاصله 0805001 57
 مايل تا فاصله10حمل دريايي مصالح سنگي، قير، آهن آالت و سيمان پاكتي و فله، مازاد بر 0805002

 مايل دريايي.30
57،310تن/مايل دريايي 57

مايل تا فاصله30حمل دريايي مصالح سنگي، قير، آهن آالت و سيمان پاكتي و فله، مازاد بر 0805003
مايل دريايي.60

42،980تن/مايل دريايي 57

 مايل تا فاصله60حمل دريايي مصالح سنگي، قير، آهن آالت و سيمان پاكتي و فله، مازاد بر 0805004
 مايل دريايي.90

35،820تن/مايل دريايي 57

 مايل دريايي و90حمل دريايي مصالح سنگي، قير، آهن آالت و سيمان پاكتي و فله، مازاد بر 0805005
بيش از آن. 

28،650تن/مايل دريايي 57
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وزارت نفت

 -دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهيه شده است، از این رو ، در کارهای مربوط به هر رشته، باید به تناسب ماهيت
و نياز آن کار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد.

١ –  تعاریف 
١–١– تجهيز کارگاه، عبارت از عمليات، اقدام ها و تدارکاتی است که پيمانکار باید برای دوره اجرا انجام دهد، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع پيمان،

مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان، ميسر شود.

١–٢– ساختمان های پشتيبانی،  به ساختمان هایی گفته می شود که برای پشتيبانی عمليات اجرایی، مورد بهره برداری قرارمی گيرند، مانند کارگاه های
سرپوشيده، شامل کارگاه های تاسيساتی، آهنگری،نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پيش ساخته و مانند آن،
تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت، انبارهای سرپوشيده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پيمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه

سوخت رسانی، ایستگاه آتش نشانی و ...

١–٣–ساختمان های عمومی، به ساختمان هایی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها، مورد استفاده قرارگيرد، مانند دفاتر
کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمان های مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشوی خانه، تلفنخانه، پارکينگ های سرپوشيده.

١–٤–محوطه سازی، شامل خيابان بندی، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب، ایجاد خاکریز و کانال های هدایت آب و تمهيدات دیگر برای
حفاظت کارگاه در مقابل سيل، فضای سبز، انبارهای روباز، زمين های ورزشی، پارکينگ های روباز، حصار کشی، تامين روشنایی محوطه، تامين تجهيزات

ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است.

١–٥–منظور از ورودی کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای کار، از سوی کارفرما تامين و تحویل
پيمانکار می شود. مشخصات ورودی کارگاه برای تامين هر یک از نيازهای پيشگفته، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود.

١–٦– انبار کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجهيز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح و تجهيزات با رعایت
دستورالعمل های مربوط، از  آنها استفاده می شود.

١–٧–راه دسترسی، راهی است که یکی از راه های موجود کشور را به کارگاه متصل کند.

١–٨– راه های سرویس، راه هایی است که برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود.

١–٩–راه های ارتباطی، راه هایی است که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های
دیگر، به محل اجرای عمليات متصل می کند.

١–١٠– راه انحرافی، راهی است، که برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی که قبال از مسير موجود انجام می شد، اما به علت انجام عمليات موضوع پيمان
قطع شده است، احداث شود.

١–١١–منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن کارگاه، فراهم کردن ساختمان ها، تأسيسات و همچنين ماشين آالت، به روش احداث یا نصب در
کارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره برداری از آنهاست.

١–١٢–برچيدن کارگاه، عبارت است از جمع آوری، خارج نمودن مصالح، وسایل، تجهيزات، ماشين آالت و به شکل اول برگرداندن زمين هایی که برای ایجاد
کارگاه از سوی کارفرما تحویل شده است. این عمليات، شامل تخریب ساختمان ها در صورت عدم نياز کارفرما، پياده کردن ساختمان های پيش ساخته،

تسطيح و تميز کردن محوطه، طبق نظر کارفرما و کارهای مشابه می باشد. 

٢– روش تهيه برآورد
٢–١–مهندس مشاور یا واحد تهيه کننده برآورد، باید با توجه به شرایط و نياز هر کار و همچنين، روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی ترین روش برای
تجهيز کارگاه را تعيين و بر مبنای آن، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن کارگاه این پيوست، برحسب قيمت
های محل اجرای عمليات و با منظـور نمودن هزینه های باالسری به صورت مقطـوع  برآورد کرده و در برابر ردیف های مورد نظر، درج نماید و چنانچه مشخصات
ویژه ای برای تجهيز و برچيدن کارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پيمان، پيش بينی کند. برای ساختمان هایی که احداث می شود، ارزش مصالح
بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد آنها منظور می شود. در مورد ساختمان های پيش ساخته، مانند کاروان ها و قطعات پيش
ساخته ساختمان ها، مانند قاب های فلزی، هزینه حمل و نصب، استهالک و سرمایه گذاری آن ها، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه
تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور می شود. در پيمان هایی که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود، تنها یک فهرست تجهيز و برچيدن کارگاه

برای کل کار تهيه می گردد.

٢–٢–ساختمان ها، تأسيسات و راه هایی که در برآورد هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته
می شود. به منظور تقليل هزینه های تجهيز کارگاه، با اولویت دادن به اجرای تأسيسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بهره برداری پيش بينی شده
است و در دوره اجرا نياز خواهد بود، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجهيز کارگاه استفاده ميشود. در این حالت، هزینه آن ها با استفاده از فهرست های
بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای کار منظور می شود. چنانچه برای تأمين آب، برق، گاز، مخابرات و راه های کارگاه یا تأمين
ساختمان های مسکونی، اداری، پشتيبانی و عمومی یا سایر موارد، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی که  برای دوران بهره برداری از طرح پيش بينی می شود
استفاده گردد، با توجه به اینکه هزینه آنها در ردیف های فصل های مربوط پيش بينی شده است، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و برچيدن

کارگاه، منظور نمی گردد و صرفا” هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور خواهد شد.

٢–٣–نحوه تأمين آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا، باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود. چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و برقراری
ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی، کانال کشی، و کابل کشی، برای دوره اجرا الزم باشد، باید چگونگی انجام آن در

شرایط خصوصی پيمان، پيش بينی شود.

٢–٤–چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگيرد، که کارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن،
نصب تيرهای برق، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخــت تعرفه های ثابت برق (دیماند) و هزینه های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای
مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمينه، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و هزینه ای از این بابت در تجهيز و برچيدن کارگاه،
منظور نخواهد شد. چنانچـه تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزینه  آن برآورد و پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان

کار، باقيمانده جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه پيش بينی می شود .

٢–٥–در صورتی که کارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگيرد، در حالت استفاده از  شبکه لوله کشی آب که
کارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه است، یا احداث چاه
عميق یا نيمه عميق و پرداخت هزینه های  برداشت آب، تعهدات کارفرما در این زمينه، در شرایط خصوصی پيمان درج شده و هزینه ای از این بابت در تجهيز
و برچيدن کارگاه منظور نمی شود. چنانچه تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه  آب، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن پس از کسر هزینه های
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قابل برگشت در پایان کار ، جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور خواهد شد.

٢–٦–چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود. در
صورتی که براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده کارفرما باشد  ، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز و بر چيدن کارگاه منظور
نخواهد شد. در حالتی که احداث راه دسترسی به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه

محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه پيش بينی می شود .

٢–٧–با وجود این که طبق شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی از
زمين تجهيز کارگاه توسط پيمانکار تامين شود، باید تأمين زمين ازسوی پيمانکار را در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی کرده و هزینه اجاره آن  را جزو  برآورد

هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نماید.

٢–٨–به استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز کارگاه به عهده کارفرما است، هر نوع تسهيالت دیگری که کارفرما
در نظر دارد برای تجهيز کارگاه در اختيار پيمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی کند . 

٢–٩–هزینه تجهيز کارگاه های مانند تأسيسات، آهنگری، تراشکاری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته، در بهاي واحد ردیف های فصل های
مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، در ردیف های تجهيز و برچيدن کارگاه، هزینه ای منظور نمی شود.

٢–١٠–هزینه تجهيز تعميرگاه های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت، در ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، هزینه
ای در ردیف های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نمی شود.

٢–١١–هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات، در بهاي واحد ردیف های فصل های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه ای در ردیف های
تجهيز وبرچيدن کارگاه، منظور نمی شود.

٢–١٢–هزینه غذای کارمندان پيمانکار در کارگاه، در هزینه باالسری (هزینه مستمر کارگاه) پيش بينی شده است. در کارهایی که الزم است پيمانکار هزینه و
یا کمک هزینه هایی برای تامين غذای کارگران پرداخت کند، این هزینه جز هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه محسوب می شود.

٢–١٣–در کارهایی که تأمين غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در کارگاه ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا، درشرایط خصوصی
پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور می شود.

٢–١٤–پيش بينی هزینه تامين وسيله نقليه مورد نياز کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانکار، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز نيست. 

٢–١٥–هزینه راه های انحرافی، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور نخواهد شد. حجم عمليات مربوط به راه های انحرافی، براساس فهرست بهــای
پایه رشتـه راه، راه آهن و باند فرودگاه، محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می شود.

٢–١٦–نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج شده، هزینه اجرای آنها،
با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می شود.

٢–١٧–جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن کارگاه، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف های ٥٧٤٢٠٣٠٠١  و ٥٧٤٢٠٩٠٠١ تا ٥٧٤٢٠٩٠١٠  فهرست
تجهيز وبرچيدن کارگاه(که خود این ردیف ها باید بصورت مقطوع منظور شود)، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود. در صورتی که در موارد استثنایی،
این هزینه از حد تعيين شده، بيشتر باشد، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه به تصویب معاو نت

مهندسی، پژوهش و فناوری برسد.

آارهاي مربوط به فهرست پايه رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی به ميزان ٤ در صد مبلغ برآورد هزينه اجراي آار بدون هزينه ٢ْْْْْْ-١٧-١
هاي تجهيز و بر چيدن آارگاه.

– شرایط کلی ٣
٣–١– پيمانکار موظف است بی درنگ پس از تحویل کارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز، با توجه به فهرست تعيين شده طرح جانمایی تجهيز کارگاه را تهيه

کرده و پس از تأیيد مهندس مشاور، آن را مبنای تجهيز کارگاه قرار دهد.

٣–٢– کارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب، برق، گاز و تلفن، پيمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان
های دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و مخابرات و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه، برای استفاده موقت در دوره

ساخت، معرفی می نماید.

٣–٣–پيمانکار موظف است عمليات تجهيز کارگاه را، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز کارگاه و همچنين شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند. در
مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عمليات تجهيز و برچيدن کارگاه در اسناد و مدارک پيمان درج شده باشد، پيمانکار ملزم به رعایت آن است .

٣–٤– به استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده است، هر نوع تسهيالت
دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهيز کارگاه در اختيار پيمانکار قرار دهد،  باید آن را در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی کند. تعهدات کارفرما در زمينه
تجهيز و برچيدن کارگاه، در حدی که در اسناد و مدارک پيمان پيش بينی شده است، انجام خواهد شد، تجهيز مازاد بر موارد یا مبالغ پيش بينی شده در
پيمان که مورد نياز انجام کار است، به هزینه پيمانکار خواهد بود و پرداخت اضافی از این بابت، انجام  نخواهد شد.  چنانچه طبق شرایط عمومی پيمان مبلغ
پيمان تغيير کند، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن کارگاه تغيير نخواهد کرد و هزینه تجهيز اضافی، تنها برای قيمت جدید (موضوع  تبصره ذيل بند ١ دستورالعمل

نحوه تعيين قيمت جدید در پيوست ٥ همين فهرست بها)، قابل پرداخت خواهد بود.

٣–٥– هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، در صورت تأمين هر یک از ردیف های تجهيز و برچيدن کارگاه، با توجه به مفاد بند ٤، تا سقف مبلغ پيش بينی شده در
ردیف های مربوط، پرداخت خواهد شد.

تبصره:در پيمان هایی که هزینه تجهيز و برچيدن آنها به صورت یک قلم تعيين شده است نيز، هزینه یاد شده مطابق بند ٤-٤، تا سقف مبلغ پيش بينی شده
پرداخت می شود.

٣–٦–پيمانکار، موظف است به هزینه خود، ابنيه و ساختمان های کارگاه را آه برای تجهيز کارگاه احداث می کند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و
سيل، بيمه کند.

٣–٧–ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز کارگاه، باید پس از انجام کار برچيده شوند. تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز کارگاه ( به استثنای تجهيز انجام
شده توسط کارفرما)، متعلق به پيمانکار است. به جز ساختمان ها و قطعات پيش ساخته، ساختمان ها و تأسيسات تجهيز کارگاه که توســط پيمانکار در زمين
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کارفرما اجرا شده است، مورد نياز کارفرما باشد، بهای مصالح بازیافتی آنها، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانکار،
ساختمان ها و تأسيسات یادشده، به کارفرما واگذار می شود.

٣–٨–در صورتی که براساس شرایط عمومی پيمان، پيمان خاتمه داده شده یا فسخ شود، کارفرما می تواند تمام یا قسمتی از ساختمان های تجهيز کارگاه و
لوازم و اثاثيه مربوط به  آنها را که برای ادامه کار مورد نياز است، در اختيار گرفته و ارزش آنها را بر اساس قيمت تعيين  شده توسط کارشناس منتخب دو
طرف، پس از کسر وجوه پرداخت شده به پيمانکار، به حساب مطالبات پيمانکار منظور نماید. بدیهی است هزینه برچيدن آن قسمت از کارگاه که برچيده

نشده است، به پيمانکار پرداخت نخواهد شد.

٤– نحوه پرداخت 
٤–١–هزینه هر یک از ردیف های تجهيز و برجيدن کارگاه، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به همان ردیف تجهيز و برچيدن کارگاه، محاسبه شده و در صورت

وضعيت ها درج می شود.

تبصره : هزینه ردیف هایی که تأمين آنها به صورت خرید خدمات یا اجاره انجام می شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به تناسب پيشرفت آن بخش
از کار محاسبه می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان، محاسبه و پرداخت می شود.

٤–٢–هزینه تجهيز وبرچيدن کارگاه، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانکار، در صورت وضعيت ها منظور می شود.

٤–٣–هزینه برچيدن کارگاه، پس از اتمام عمليات برچيدن کارگاه، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می شود.

٤–٤–روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، در پيمان هایی که هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه  آنها، به صورت یک قلم پيش بينی شده است، به  شرح
زیر است :

٤–٤–١–در کارهای مربوط به  فهرست های بهای رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی:
ــ  ٤٥ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه، پس از تجهيز کارگاه در حدی که برای شروع عمليات پيمان الزم است .

ــ  ٤٥ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيمان .
ــ  ١٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه، پس از برچيدن کارگاه.

ْْْ
تبصره:در پيمان هایی که برآورد هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه آنها به روش یک قلم بوده ليکن در اسناد و مدارک پيمان نحوه پرداخت آن پيش بينی نشده

باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد.
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 -دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 -دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

0مقطوعتامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار.4201001 57
0مقطوعتامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار.4201002 57
0مقطوعتامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار.4201003 57
0مقطوعتامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران.4202001 57
0مقطوعتامين كمك هزينه يا تسهيالت الزم براي تهيه غذاي كارگران.4202002 57
0مقطوعتامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه.4203001 57
0مقطوعتامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه.4203002 57
0مقطوعتامين غذاي كارمندان مهندس مشاور،كارفرما و آزمايشگاه.4203003 57
0مقطوعتجهيز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر سرعت.4203004 57
تجهيز دفاتر كارفرمابا تلويزيون مداربسته با قابليت انتقال تصوير در كارگاه به دفتر مركزي4203005

كارفرما.
0مقطوع 57

4203006HSE) و حفاظت كار، بر اساسهزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست (
دستورالعمل هاي مندرج در اسناد پيمان.

0مقطوع 57

تامين ساختمان هاي پشتيباني و هزينه تجهيز انبارهاي سرپوشيده، آزمايشگاه پيمانكار و4204001
موارد مشابه.

0مقطوع 57

0مقطوعساخت و يا تامين و تجهيز انبار مواد منفجره.4204002 57
0مقطوعتامين و تجهيز  ساختمان هاي عمومي به جز ساختمان هاي مسكوني و اداري و دفاتر كار.4204003 57
0مقطوعمحوطه سازي.4204004 57
0مقطوعاحداث چاه آب عميق يا نيمه عميق.4205001 57
0مقطوعتامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه.4206001 57
0مقطوعتامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه.4206002 57
0مقطوعتامين سيستم هاي مخابراتي داخل كارگاه.4206003 57
0مقطوعتامين سيستم گاز رساني در داخل كارگاه.4206004 57
0مقطوعتامين سيستم سوخت رساني كارگاه.4206005 57
0مقطوعتامين راه هاي دسترسي.4207001 57
0مقطوعتامين راه هاي سرويس.4207002 57
0مقطوعتامين راه هاي ارتباطي.4207003 57
0مقطوعتامين اياب و ذهاب كارگاه.4207004 57
تامين پي و سكو براي نصب ماشين آالت و تجهيزات سيستم توليد مصالح، سيستم توليد4208001

بتن، كارخانه آسفالت، مولدهاي برق و مانند آن ها.
0مقطوع 57

نصب ماشين آالت و تجهيزات و راه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه خريد خدمات يا خريد4208002
مصالح.

0مقطوع 57

0مقطوعبارگيري، حمل و باراندازي ماشين آالت و تجهيزات به كارگاه و بر عكس.4208003 57
تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام كليه كارهاي ساختماني، مخازن و تاسيسات4209001

 متر باشد.3/5صنعت نفت وقتي ارتفاع بيش از 
0مقطوع 57

بارگيري، حمل و باراندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشين االت  و لوازم حفاري محل شمع و بارت4209002
به كارگاه و برعكس .

0مقطوع 57

 دمونتاژ ، جابجايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين االت  حفاري محل شمع و بارت از يك4209003
محل به محل ديگر در كارگاه. 

0مقطوع 57

بارگيري، حمل و باراندازي، وسايل و ماشين آالت شمع كوبي و سپر كوبي به كارگاه و بر4209004
عكس.

0مقطوع 57
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 -دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 -دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه1پيوست 

0مقطوعتهيه لوازم و مصالح و كف سازي محل ساخت تيرهاي بتني پيش ساخته پل ها.4209005 57
بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و قطعات تير مشبك فلزي (پوترالنسمان) به كارگاه و بر4209006

عكس.
0مقطوع 57

0مقطوعجابجايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش ساخته از محل هر پل به محل پل ديگر.4209007 57
تامين عالئم و وسايل ايمني براي اطراف ترانشه ها و ميله چاه ها و گود هايي كه در مسير4209008

عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار  دارد. 
0مقطوع 57

0مقطوعتامين وسايل الزم  و برقراري تردد عابرين پياده و وسايل نقليه از روي ترانشه ها و گودها .4209009 57
تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در محل هايي كه به علت انجام4209010

عمليات، عبور از مسير موجود قطع مي شود. 
0مقطوع 57

0مقطوعتامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد الزم .4209011 57
0مقطوعتامين تاريك خانه با تجهيزات مربوط  جهت آزمايشات مورد نياز راديوگرافي. 4210001 57
0مقطوعحفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه.4211001 57
0مقطوعبيمه تجهيز كارگاه.4212001 57
0مقطوعبرچيدن كارگاه.4213001 57

29



1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 -مصالح پاي كار2پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه :

١ – مصالح پای آار، به مصالحی اطالق می شود آه برای اجرای عمليات موضوع پيمان، مورد نياز باشد، و با توجه به برنامه زمانبندی اجرای آار ، طبق
مشخصات فنی توسط پيمانكار تهيه و در آارگاه به طور مرتب به شكلی انبار شود آه قابل اندازه گيری یا شمارش باشد . هنگام ورود مصالح به آارگاه ، باید

صورتجلسه ورود آه در آن نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده  است، با حضور مهندس مشاور تنظيم شود.

٢- در قيمت ردیف های فهرست ضميمه، هزینه بارگيری، حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی مصالح در آارگاه به صورت منظم ، در نظر گرفته شده است  و هيچ
گونه پرداختی برای حمل مازاد بر ٣٠ آيلومتر مصالح ، به استثنای موارد درج شده در فصل حمل ونقل، انجام نخواهد شد.

٣ – هنگام تهيه صورت وضعيت موقت، مقدار مصالح پای آار، اندازه گيری می شود و برای تقویت بنيه مالی پيمانكار، ٧٠ درصد بهای مصالح پای آار و هزینه
حمل بدون اعمال ضریب ٠/٧(برای مصالحی آه مشمول هزینه حمل مازاد می شوند)، با احتساب ضریب منطقه ای، هزینه های باالسری و ضریب

پيشنهادی پيمانكار، در صورت وضعيت ها منظور می شود.

٤ – تمام مصالح پای آار، پس از منظور شدن در صورت وضعيت، متعلق به آارفرماست و پيمانكار حق خارج آردن آنها را از محوطه آارگاه نخواهد داشت، مگر
مصالحی آه برای اجرای عمليات موضوع پيمان، ضرورتی نداشته باشد. در این صورت، پس از آسر آن از صورت وضعيت ( چنانچه در صورت وضعيت منظور

شده باشد)، پيمانكار می تواند با پيشنهاد مهندس مشاور و موافقت آارفرما، آنها را از آارگاه خارج آند.

٥ – مسئوليت حفظ و نگهداری مصالح پای آار، درمدت پيمان، به عهده پيمانكار است و پيمانكار باید آنها را در محل مناسبی آه در مقابل عوامل جوی و سایر
عوامل مصون باشد انبار آند.

٦ – نرخ مصالح تعيين شده در فهرست مصالح پای آار، تنها برای محاسبه بهای مصالح پای آار در صورت وضعيت های موقت در نظر گرفته شده است و قابل
استفاده یا استناد در سایر موارد نيست.

٧ – در آخرین صورت وضعيت موقت پس از تحویل موقت و همچنين در صورت وضعيت قطعی، نباید هيچ نوع مصالح پای آار منظور شود. مصالح مازاد بر مصرف
آه در آارگاه باقی مانده و متعلق به پيمانكار است، باید توسط پيمانكار از آارگاه خارج شود.

تبصره : در مواردی آه براساس شرایط عمومی پيمان، پيمان فسخ یا خاتمه داده شود، در صورت نياز و اعالم کارفرما نرخ مصالح پای آار، با استفاده از نرخ
های فصل مصالح پای کار، تعيين شده و به جای٧٠ درصد درج شده در بند ٣ ، ١٠٠ درصد بهای مصالح پای آار، در صورت وضعيت قطعی منظور می شود.
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 -مصالح پاي كار2پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 -مصالح پاي كار2پيوست 

1،973،160متر مكعبماسه شسته.4501001 57
1،868،460متر مكعبشن شسته.4502001 57
5،401،510تنسيمان پرتلند نوع يك پاكتي.4503001 57
4،198،860تنسيمان پرتلند نوع يك فله.4503002 57
5،828،040تنسيمان پرتلند نوع دو پاكتي.4503003 57
4،625،390تنسيمان پرتلند نوع دو فله.4503004 57
5،632،890تنسيمان پرتلند نوع پنج پاكتي.4503005 57
4،430،250تنسيمان پرتلند نوع پنج فله.4503006 57
143،380كيلوگرمانواع تير آهن.4504001 57
317،530كيلوگرمانواع تير آهن بال پهن.4504002 57
173،030كيلوگرمانواع ناوداني.4504003 57
164،930كيلوگرمانواع نبشي.4504004 57
166،130كيلوگرمانواع سپري.4504005 57
208،540كيلوگرمانواع ورق سياه.4505001 57
158،800كيلوگرمانواع ميلگرد ساده.4506001 57
141،930كيلوگرمانواع ميلگرد آجدار.4506002 57
99،722،140متر مكعبتراورس خارجي.4507001 57
90،322،140متر مكعبتخته نراد خارجي.4507002 57
68،222،140متر مكعبتراورس ايراني.4508001 57
59،922،140متر مكعبتخته و الوار ايراني.4508002 57
349،990كيلوگرمانواع الكترود ايراني.4509001 57
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1401عمليات ساختماني صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 - شرح اقالم هزينه هاي باالسري3پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

هزینه های باالسری به طور کلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکيک می شود:

١ – هزینه باالسری عمومی:
این هزینه از نوع هزینه  هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه  های درج شده در زیر:

١–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
١–٢ هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)،  به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنان دفتر مرکزی.

١–٣  هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود.
١–٤   هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–٥   هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
١–٦   هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
١–٧   هزینه  آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی.

١–٨   هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
١–٩   هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

١–١٠ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
١–١١ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

١–١٢ هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.
١–١٣ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

١–١٤ هزینه های متفرقه،شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.
١–١٥ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

١–١٦ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
١–١٧ هزینه دستگاه ها و تجهيزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – هزینه باالسری کار.
این هزینه، از نوع هزینه  هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

٢–١ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
٢–١–١ هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است.

٢–١–٢ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
٢– ٢ هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:

٢–٢–١ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

٢–٢–٢ هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت.
٢–٢–٣ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

٢–٣ هزینه ماليات.
٢–٤ هزینه صندوق کارآموزی.

٢–٥ سود پيمانکار.
٢–٦ هزینه  های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است:

٢–٦–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتين و خدمات و حفاظت و حراست.
همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قيمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور نشده است.

٢–٦–٢ هزینه نيروی انسانی خدماتی که در اختيار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گيرد.
٢–٦–٣ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

٢–٦–٤ هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پيمان.
٢–٦–٥ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار .

٢–٦–٦ هزینه پذیرایی کارگاه.
٢–٦–٧ هزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینه  های متفرقه.

٢–٦–٨ هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب کارگاه و وسيله نقليه تدارکات کارگاه.
٢–٦–٩ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

٢–٦–١٠ هزینه آزمایش های پيمانکار.
٢–٧  هزینه  های تهيه مدارک فنی و تحویل کار.

٢–٧–١ هزینه های تهيه عکس و فيلم.
).٢Shop Drawings–٧–٢ هزینه تهيه نقشه های کارگاهی(

).٢As-Built Drawings–٧–٣ هزینه تهيه نقشه های چون ساخت (
٢–٧–٤ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.

٢–٧–٥ هزینه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
٢–٧–٦ هزینه  های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضيح  ١. هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه  ای در
هزینه  های باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٢. در طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای ) چون هزینه های بيمه سهم کارفرما، بيمه بيکاری نيروی انسانی کارگاه، ماليات بر ارزش
افزوده و همچين هزینه های عوارض شهرداری(برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از

بابت  آن ها  در هزینه های باالسری، در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٣.در طرح های غير عمرانی(غير سرمایه ای) چون هزینه های ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه
های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت  آن ها  در هزینه های باالسری، در نظر گرفته نشده است.
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وزارت نفت

 -ضريب هاي منطقه اي4پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

پيوست ٤- جدول ضريب های منطقه ای:

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام

استان ها ردیف

١/٠٤ تبریز - آذرشهر - مراغه
آذربایجان
شرقی ١١/١٠ خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - آليبر - ورزقان

١/٠٧ سایر شهرستان های استان آذر بایجان شرقی

١/٠٧ اروميه و خوی
آذربایجان
غربی ٢١/١٦ تكاب - چالدران - سردشت

١/١٠ سایر شهرستان های استان آذر بایجان غربی

١/١١ بيله سوار
اردبيل ٣

١/٠٨ سایر شهرستان های استان اردبيل

١/٠٤ اصفهان - مبارآه

اصفهان ٤١/١٥ (دناآوه) - خور و بيابانك سميرم

١/٠٧ سایر شهرستان های استان اصفهان

١/٠٥ اشتهارد

البرز ٥١/٠٧ طالقان - آسارا

١ سایر شهرستان های استان البرز

١/٢١ مهران - دهلران

ایالم ٦١/١٤ ایالم - ایوان

١/١٦ سایر شهرستان های استان ایالم

١/٢٠ جزیره خارگ- فارسی

بوشهر ٧١/١٥ جم - دیر- عسلویه - آنگان

١/٠٨ سایر شهرستان های استان  بوشهر

١/٠٨ فيروزآوه

تهران ٨١/٠٤ شميرانات - دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

١/٠٨ شهرآرد

چهار محال و
بختياری ٩١/١٦ اردل - آوهرنگ - لردآان - آيار

١/١٠ سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری 

١/١٠ بيرجند
خراسان
جنوبی ١٠١/٢٢ نهبندان

١/١٨ بشرویه - درميان - زیر آوه - طبس
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وزارت نفت

 -ضريب هاي منطقه اي4پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

١/١٤ سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی  خراسان
جنوبی ١٠

١/٠٥ مشهد

خراسان
رضوی ١١

١/١٧ درگز - خواف - بجستان - باخزر

١/٢٠ تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگيران) - آالت

١/١١ سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

١/٠٧ بجنورد - اسفراین - شيروان خراسان
شمالی ١٢

١/٠٨ سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

١/٠٨ اهواز - باوی - حميدیه - دزفول - آارون

خوزستان ١٣
١/١٨ دشت آزادگان(بستان) - هویزه(نيسان)

١/٠٩ اندیمشك - بندرماهشهر - بهبهان - رامشير - رامهرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

١/١٣ سایر شهرستان های استان خوزستان

١/٠٩ زنجان

زنجان ١٤١/١٤ طارم - ماه نشان

١/١١ سایر شهرستان های استان زنجان

١/١٠ شاهرود(بيارجمند) - ميامی
سمنان ١٥

١/٠٨ سایر شهرستان های استان سمنان

١/١٤ زاهدان

سيستان و
بلوچستان ١٦

١/١٩ چاه بهار - خاش - زابل

١/٢٢ ایرانشهر - زهك - مير جاوه - نيمروز - هامون - هيرمند - سراوان

١/٢٧ سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان

١/٠٥ شيراز

فارس ١٧

١/١٧ الرستان(بيرم)

١/١٥ المرد - مهر

١/١٢ اقليد - خنج - جهرم - گراش

١/٠٨ سایر شهرستان های استان فارس

١/٠٧ قزوین - البرز

قزوین ١٨١/١٣ الموت - طارم - آوج - آوهين

١/٠٨ سایر شهرستان های استان قزوین

١/٠٨ قم  
قم ١٩

١/١٠ سایر شهرستان های استان قم

١/١٦ مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشيو)
آردستان ٢٠

١/١٣ سقز - دیواندره(سارال - آرفتو) - بيجار(آرانی - چنگ الماس)
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 -ضريب هاي منطقه اي4پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

١/١٩ بانه
آردستان ٢٠

١/١٠ سایر شهرستان های استان آردستان

١/١٩ رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - آهنوج - منوجان

آرمان ٢١١/١٠ رفسنجان - آرمان

١/١٤ سایر شهرستان های استان آرمان

١/١٠ آرمانشاه

آرمانشاه ٢٢
١/٢٠ پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشيرین(سومار)

١/١٨ پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(آالشی) - قصرشيرین -
گيالن غرب

١/١٣ سایر شهرستان های استان  آرمانشاه

١/١٢  بویراحمد  - آهگيلویه (سوق) - گچساران
آهگيلویه و
بویر احمد ٢٣١/٢٠   بهمنی(گرمسيری)-  آهگيلویه(دیشموك - چاروسا)

١/١٦ سایر شهرستان های استان آهگيلویه و بویراحمد

١/١٨ بندر ترآمن(جزیره آشوراده)

گلستان ٢٤
١/١٣ گنبد آاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان آه در ارتفاعات بيش از ٥٠٠ متر واقع اند

١/١٢ آالله - گاليكش - گميشان - آق قال(وشمگير)

١/٠٩ سایر شهرستان های استان گلستان

١/٠٨ رشت

گيالن ٢٥
١/١٩ رودسر(رحيم آباد)

١/١٦ رودبار(عمارلو) - سياهكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

١/١١ سایر شهرستان های استان گيالن

١/١٠ خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان ٢٦١/١٥ پلدختر - رومشكان

١/١٣ سایر شهرستان های استان لرستان

١/١٢
ساری(چهاردانگه - دودانگه - آليجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - آالردشت - نكا (هزا رجریب) - نوشهر (آجور) - بهشهر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران ٢٧

١/١٣ مناطقی از سطح استان آه در ارتفاعات بيش از ٥٠٠ متر واقعند

١/٠٩ سایر شهرستان های استان مازندران

١/٠٤ اراك - ساوه - زرندیه

مرآزی ٢٨١/١٢ تفرش - شازند

١/٠٩ سایر شهرستان های استان مرآزی

١/١٠ بندر عباس  هرمزگان ٢٩
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معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

١/٢٤ ابوموسی - بشاگرد

هرمزگان ٢٩١/٢١ پارسيان - جاسك

١/١٦ سایر شهرستان های استان هرمزگان

١/١١ تویسرآان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - آبودرآهنگ(شيرین سو) -
نهاوند(زرین دشت) همدان ٣٠

١/٠٧ سایر شهرستان های استان همدان

١/١٨ ابرآوه(بهمن) - بهاباد(آسفيج)

یزد ٣١
١/٠٩ یزد - اشكذر

١/١٥ ابرآوه - بهاباد - خاتم

١/١٢ سایر شهرستان های استان یزد
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 - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد5پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

در پيمان هایی که برای تهيه برآورد هزینه اجرای آنها، از این فهرست بها استفاده شده است، چنانچه در چارچوب موضوع پيمان، اجرای کارهایی الزم شود
که برای آنها قيمت واحد یا مقدار در برآورد هزینه اجرای کار موجود نباشد، برای تعيين بهای واحد این نوع کارها به شرح زیر عمل خواهد شد:

١ – در صورتی که ردیف کارهای یاد شده (شرح و بهای واحد) در این فهرست بها (که برآورد هزینه اجرای کار با استفاده از آن تهيه شده است)، موجود
باشد، از ردیف های موجود این فهرست بها، به عنوان قيمت جدید استفاده خواهد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیف ها، نباید از ٢٥ درصد مبلغ اوليه پيمان

بيشتر شود جمع مبالغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قيمت جدید نباید از ٢٥% مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.

تبصره: چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این بند، تجهيزات جدید و در نتيجه تجهيز کارگاه اضافی نسبت به تجهيز کارگاه پيش بينی شده در اسناد و مدارک
پيمان نياز باشد، در مورد اقالم اضافی تجهيز و هزینه آنها، با پيمانکار توافق خواهد شد. مبلغ تجهيز و برچيدن اضافی، حداکثر تا ٢٥ درصد مبلغ مقطوع تجهيز
و برچيدن کارگاه پيمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایيد معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری قابل پرداخت

خواهد بود.

٢ – ردیف هایی که قيمت آنها طبق بند ١ تعيين می شود، مشابه ردیف های این فهرست بها، مشمول اعمال تمام ضریب های پيمان (ضریب
باالسری،منطقه ای، پيشنهادی پيمانکار و برحسب مورد، سایر ضریب های مربوط)،  می گردد.

٣ – در تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعيين شده برای تغيير مقادیر کار در شرایط عمومی پيمان رعایت شود.
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