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ن ه، ی ھای یت ابالغ و دو رو ت، گاز و پ ت  سات  ی  صا ه  ا ف یر بت ون   ، 

یارات وزارت ف و ا ور  ، ت وظا ی  ا ی ا ت،  ظام  ی  ر م عامالت  ح ، آ   ی  ا ی ا ی ظام 
ت ر و ت  ه  د یات  تو  ی  ت   و  م ت وده یوو ی ل زمان از  ا ند ور   ، عاو ا

جاد ور ی ا ی و ھما با سان سازی  ت یرپوژه یآورد ی ن  ر    ا ل  ان عا د ن و  ل عاو ان عا د ی،  ی اص
ی،  ر گاهی  A ی، ید ا کاران و شاور ندسان ا ما ت دیده ی ابالغ پ   . ا

ن  دت  با سا  و دید ابالغ و ه ١٣٧٥ سال  ھا یتو او سا کاری و  ان ھ ن د ناسان ا صان و کار  ،
ورد از ب و  ت ن باز ی ییان، ا کاری  و ند ما ه، ورد ورپ و ل و  گام  تک A ، ی سازی  ار اصالح  و بازن

ت ه ون  .ا ند ھم ا و ارز ن  ن سالا ی ا ت ، پس از  دیده   از  ی  ھای  ت  غ  یازده جلد  با
ف  یی ار رد ار  ش  ورد پو ی را  یا دعم   .د

ی ر آن  ه، ا ورت  مام  تالش  نبا ا فاده از ا ری و ا کار آوردی رپوژهت رود  با  ل  ا ی  ما  و اعالم ھا  
ل ھادات ، ما را   کا ماات و پ ودن آن یاری   . 
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دستورالعمل کاربرد

١- فهـــرست بهای گاز رسانی به صنایع شامل این دستورالعمل ( دستورالعمل کاربرد) کليات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پيوست های
فهرست بها، به شرح زیر است:

پيوست ١ : مصالح پای کار.
پيوست ٢ : دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه.

پيوست ٣ : شرح اقالم هزینه باالسری.
پيوست ۴ : ضریب های منطقه ای.

پيوست ۵ : دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید.
پيوست ۶ : حمل و نقل

این فهرست بها برای گازرسانی به صنایع از محل خطوط لوله شهری، کمربندی یا بين شهری به ایستگاه های صنایع و کارخانه ها در نظر گرفته شده
است.

٢- نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهيه فهرست بها و مقادیر
٢ -١ شرح ردیف های این فهرست بهاء به نحوی تهيه شده است که اقالم عمومی کارهای رشته گاز رسانی به صنایع را زیر پوشش قرار دهد، در مواردی

که مشخصات فنی و اجرایی ویژه ای مورد نياز باشد، که اقـالم کارهـای آن با شرح ردیف های این فهرست بها تطبيق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن
اقالم، تهيه و در انتهای گروه مربوط با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیف ها، با عالمت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف های ستاره دار ناميده
می شود. بهای واحد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت محاسبه و در برابر ردیف مورد
نظر درج می شود. هرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نياز باشد، متن الزم تهيه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره

جدید اضافه می گردد.
٢-٢ در این فهرست بها به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نياز و همچنين امکان افزایش ردیف ها در آینده، ردیف های هر فصل با توجه به

ماهيت آنها، به گروه ها یا زیر فصل های جداگانه ای با شماره مشخص تفکيـک شده است. شماره ردیف های فهرست بها شامل نه رقم است که به ترتيب
از سمت چپ دو رقم اول، به ترتيب شماره رسته و رشته فهرست بها، دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره گروه یا زیر فصل و سه رقم آخر به

شماره ردیف اختصاص داده شده است.
٢ – ٣ برای هر یک از اقالمی که در کليات یا مقدمه فصل ها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف هایی یا روش دیگر، تعيين شده است،
باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پيش بينی شود و بهای واحد آن که به روش تعيين شده محاسبه می گردد، در مقابل ردیف

یاد شده درج شود.
٢- ۴ بهای واحد ردیف هایی که شرح آنها در این فهرســت بها موجود است، اما بدون بهــای واحد هستند به روش تعيين شده در بند ٢- ١ تهيه می شود 

٢ – ۵ شـرح و بهـای واحد ردیف های موضـوع بندهای ٢- ١ و ٢- ۴ باید هنگام تهيه برآورد هزینه اجرای کار، به تایيد واحد اجرایی مربوط برسد.
۶-٢ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف های ٢-١ و ٢-۴، با اعمال ضریب های فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بيشتر از سی

(٣٠ ) درصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد ردیفهای یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به
معاونت امور مهندسی ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گيرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه

واگذار ميشوند، سقف یاد شده به ترتيب پانزده (١۵) و ده (١٠) درصد خواهد بود.
٧-٢ هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و همچنين ردیف های موضوع بندهای٢ – ١ و ٢ –۴ هزینه زیر، مطابق روش تعيين

شده در بند ٢- ٨ اعمال خواهد شد.
١-٧-٢- هزینه باالسری که شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پيوست ٣ درج شده است، به ميزان ٣٠ (سي) درصد براي آارهايي آه به صورت مناقصه و

برابر ٢٠ (بيست) درصد براي آارهايي آه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي شوند.
٢-٧-٢- ضریب منطقه ای مطابق پيوست ۴ .

٣-٧-٢- هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه مطابق دستورالعمل پيوست ٢
۴-٧-٢- ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين اجتماعی به ميزان ١/٠۶٩ شامل سهم بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاری.

٨-٢ برای برآورد هزینـه اجرای هر کار،مقادیر اقالم آن، براساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف های این فهرست بها
و ردیف های موضوع بندهای ٢-١ و ٢-۴، 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، ضریب منطقه ای و ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين
اجتماعی 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 ١، ٣ و ۵ ضميمه  شده، مجموعه تهيه شده، به عنوان فهرست بها و مقادیر، یا برآورد هزینه

اجرای کار، ناميده می شود.

تبصره) در موارد ضروری، استــفاده کامل از این دفتـــــرچه برای تهـيه فهرســت بها و مقادیر(برآورد هزینــه اجرای کار) با درج مقادیر مورد نظر در برابر
ردیف های مربوط در دفترچه و تهيه برآورد به روش بند ٢- ٨ بالمانع است.

٣- مهندس مشاور یا واحد تهيه کننده برآورد باید مشخصات کامل مصالح، تجهيزات و همچنين منبع تهيه آنها و به طور کلی هر نوع اطالعاتی درباره آنها را،
که از نظر قيمت موثر بوده و الزم است پيمانکار برای ارائه پيشنهاد قيمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهيه و در مشخصات فنی خصوصی پيمان درج

کند.

۴- این فهرست بها برای اجرای مجموعه کارهای گاز رسانی به صنایع در محدوده یا خارج شهر ميباشد، لذا نرخ های این فهرست بها برای بر آورد کارهای
مجرد و منفرد و یا هر نوع لوله کشی دیگر قابل استفاده نمی باشد.

۵- در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست بها مورد نياز است، فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار
که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته مربوط به طور جداگانه تهيه می شود.فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای

کار که به این ترتيب برای بخش های مختلف کار تهيه ميشود، همراه با برگ خالصه برآورد که برآورد بخش های مختلف کار به تفکيک وبه صورت جمع نيز
درآن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند. در این نوع کارهـا، تنهــا یک فهرست تجهيز و

برچيدن کارگاه برای کل کار (تمام رشته ها) تهيه می شود.
۶- اگر در نظر باشد که کار بصورت 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.

١
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کليات

١- مفاد کليات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غيرقابل تفکيک و مکمل یکدیگر هستند. 

٢- شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کليات، به تنهایی تعيين کننده مشخصات کامل کار نيست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف ها
درصورتی قابل پرداخت است که کار،طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعيين شده دراین فهرست بها مطابقت داشته باشد.

٣- قيمت های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته گازرسانی به صنایع بوده و هزینه های تامين و به کارگيری نيـروی انسانی،
ماشين آالت و ابزار و همچنيــن تامين مصالح مورد نيــاز(به استثنای مصالحی که تامين آنها به عهده کارفرماست)، بارگيری، حمل و باراندازی مصالح،

جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح در بهای واحد ردیف های این فهرست بها پيش بينی شده است. و به طور کلی، شامل اجرای کامل کار با رعایت
 عمومی است.HSEمشخصات فنی و الزامات و رويه هاي نظام مديريت 

۴- قيمت های این فهرست بها ، قيمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هيچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمين، عمق یا
ارتفاع، انحناء، دهانه های کم یا زیاد، تعبيه سوراخ، بارگيری، حمل، باراندازی و کيفيات دیگر که اجرای کار را مشکل تر یا مخصوص کند، جز آنکه در این

فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پيش بينی شده است، قابل پرداخت نيست.

۵- مبالغ مربوط به ضریب طول خط و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه و هزینه بيمه های تامين اجتماعی در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به
پيمان، منظور شده باشد، قابل  پرداخت است.

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

٧ - مصالح پای کار، مطابق پيوست ١ در صـورت وضعيت های موقت منظور و پرداخــت می شود.

٨ – منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها مشخصات فنی منضم به پيمان و مشخصات تعيين شده در نقشههای اجرایی منضم به پيمان و دستور
کارها و دستورالعمل های سازندگان دستگاه ها و لوازم است.

٩- در ردیف هایی که نوع سيمان مشخص نشده است، منظور سيمان پرتلند نوع یک است.

١٠- هزینه بارگيری، حمل و باراندازی مصالح در قيمت ردیف های این فهرست بها منظور شده است،هزینه بارگيری، حمل و باراندازی جداگانه، تنها در
مواردی که در مقدمه فصل حمل و نقل تعيين شده است، از ردیف های فصل یادشده پرداخت می شود.

١١ - نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهيزات مورد نياز، باید از نظر تطبيق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایيد مهندس مشاور و کارفرما برسد.

) است که در١٢NOMINAL DIAMETER - منظور از قطر که در این فهرست بها برای لوله ها، اتصاالت لوله و شيرها به کاربرده شده است، قطر نامی(
جدول های سازندگان و استانداردهای بين الملی درج شده است.

١٣ - اندازه گيری کارهـا براساس ابعاد کارهای انجـام شده، که مطابق ابعاد درج شده در نقشههای اجرایی و دستور کارها و صورت جلسات است، با توجه
به مفاد کليات و مقدمه فصل ها صورت می گيرد.

١۴- در صورتی که قطر لوله مورد نياز، بين دو قطر متوالی درج شده در ردیف های این فهرست بها باشد، بهای واحد آن، با توجه به بهای قطرهای قبل و بعد
آن و به روش ميان یابی خطی محاسبه می شود.

١۵- عمليــاتی که پس از انجام کار پوشيـــده می شود و امکان بازرسی کامل آنها بعدًا ميســر نيست، مـانند، گود برداری ها، حفر ترانشـه و نصب ميلگرد
باید مطابقــت آنها با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها، حين اجرای کار و قبل از پوشيده شدن با مهندس مشاور و کارفرما صورتجلسه

شوند.

١۶- بابت تاثير آبداربودن(جمع شدن آب در کانال) در بازدهی کار آن قسمت از عمليات واقع شده در این منطقه، ١٠ (ده) درصد اضافه، به نرخ ردیف های
فصل های دوم و سوم، ردیف های ۴٠۵٠٠١ ٠الی ٠۴٠٨٠١۶ از فصل چهارم و استقرار لوله در کانال از فصل دهم این فهرست بها اعمال می شود.

١٧- جهت برآورد هزینه کارهای خاکی از ردیف های فصل سيزدهم فهرست بهای خطوط لوله کمربندی و تغذیه و برای سایر عمليات ابنيه از قبيل کارهای
خاکی و بتنی و راه سازی و غيره در محدوده شهرها از ردیف های فهرست بها واحد رشته ابنيه می بایست استفاده گردد.

 برای دوران بهره برداری در خارج از محدوده شهرها جزء موضوع پيمان منظور شود. جهت١٨R.O.W- هرگاه الزم باشد عمليات احداث جاده سرویس و 
برآورد هزینه آن از نرخ های فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن می بایست استفاده گردد.

١٩- برای برآورد هزینه عمليات نصب پلی اتيلن از فهرست بها واحد رشته خطوط لوله گاز شهری استفاده شود.

٢٠- چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحي آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهاي آن بر اساس اسناد مورد تاييد
آارفرما به عالوه  ١۴ درصد هزينه باالسري پرداخت مي شود. به هزينه مصالح ياد شده ضريب هاي پيمان اعمال نمي شود و مشمول تعديل آحادبها نيز

نخواهند بود.

٢١- این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم ١٣٩۴ محاسبه شده است.

٢



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل اول -  عمليات ریسه

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

هزینه مجموع عمليات بارگيری لوله از انبارهای پيمانكار، حمل در معابر شهری یا راه های دسترس، باراندازی و ردیف چيدن لوله ها در آنار آانال در١-
.قيمت ردیف های این فصل دیده شده است

تهيه و آاربرد مصالح الزم، از قبيل چوب (چاآی)، آيسه های زیر لوله، ميخ های آهنی برای جلوگيری از حرآت لوله ها در شيب و هزینه های٢-
.مراعات نكات ایمنی مربوط به حمل و ریسه طبق مشخصات فنی در قيمت ردیف های این فصل دیده شده است

.محدودیت های وزنی بارگيری وحمل با تریلی یا لوله بر مناسب، در قيمت ردیف مربوطه منظور شده است٣-

هزینه جمع آوری لوله های ریسه شده در مسير خط و برگشت  آنها به محل انبار در صورت دستور آارفرما معادل قيمت های ردیف های ریسه۴-
.محاسبه می شود

.در صورت انجام عمليات در شرایط زیر به قيمت های ردیف های عمليات ریسه اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گيرد۵-
   ۵ درصد     ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ٨ درصد تا ١۵ درصد١-۵
    ٩ درصد               ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ١۵ درصد تا ٢٢ درصد٢-۵
١٧ درصد                            ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ٢٢ درصد٣-۵
١۵ درصدردیف چيدن لوله در مناطق شهری آه در بافت شهر واقع شده است۵-۴

٣



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل اول -  عمليات ریسه

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول -  عمليات ریسه

۶،۶٣٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال٢ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠١ ۵۴

١٢،٧٣٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال٣ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٢ ۵۴

١۵،٩٣٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال۴ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٣ ۵۴

١٨،۵۵٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال۶ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠۴ ۵۴

٢٠،۵١٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال٨ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠۵ ۵۴

٢۴،۵۴٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال١٠ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠۶ ۵۴

٢٧،٨١٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال١٢ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٧ ۵۴

٢٩،٣٣٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال١۴ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٨ ۵۴

٣٣،٧٧٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال١۶ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٩ ۵۴

٣٧،١٢٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال١٨ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١٠ ۵۴

٣٨،٣۵٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال٢٠ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١١ ۵۴

۴١،١۴٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال٢٢ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١٢ ۵۴

۴۶،١٨٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال٢۴ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١٣ ۵۴

۵۴،٩٠٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال٢۶ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١۴ ۵۴

۶٢،٣٢٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال٢٨ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١۵ ۵۴

۶٧،٨٢٠متر  اینچ عایق نشده آنار آانال٣٠ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١۶ ۵۴

٧،٣٧٠متر اینچ عایق شده آنار آانال٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠١ ۵۴

١۵،٢٩٠متر اینچ عایق شده آنار آانال٣ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٢ ۵۴

١٧،٣٨٠متر اینچ عایق شده آنار آانال۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٣ ۵۴

١٩،٩٨٠متر اینچ عایق شده آنار آانال۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۴ ۵۴

٢٢،٩٢٠متر اینچ عایق شده آنار آانال٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۵ ۵۴

٢۶،٩١٠متر اینچ عایق شده آنار آانال١٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۶ ۵۴

٢٩،٨٠٠متر اینچ عایق شده آنار آانال١٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٧ ۵۴

٣٢،٧٢٠متر اینچ عایق شده آنار آانال١۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٨ ۵۴

٣۶،٨۴٠متر اینچ عایق شده آنار آانال١۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٩ ۵۴

٣٩،٨٧٠متر اینچ عایق شده آنار آانال١٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٠ ۵۴

۴٣،۵٢٠متر اینچ عایق شده آنار آانال٢٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١١ ۵۴

۴٧،١۴٠متر اینچ عایق شده آنار آانال٢٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٢ ۵۴

۵٢،۶٣٠متر اینچ عایق شده آنار آانال٢۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٣ ۵۴

۶٢،٣٢٠متر اینچ عایق شده آنار آانال٢۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۴ ۵۴

۶٩،٨٨٠متر اینچ عایق شده آنار آانال٢٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۵ ۵۴

٧۴،٣٨٠متر اینچ عایق شده آنار آانال٣٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۶ ۵۴

۴



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

عمليات الزم برای جوشكاری لوله و اتصاالت فوالدی، (غير از شيرها و فلنج جوشی) بازرسی لوله ها، تميز آردن داخل لوله، آماده سازی لوله١-
های سالم و اصالح سرلوله های معيوب، برش و پخ زدن به تعداد الزم،جفت آردن لوله ها، پيش گرم آردن محل جوش ها (در صورت لزوم)،

جوشكاری خط لوله در آنار آانال و داخل آانال و تعمير جوش های معيوب، برش و پخ زدن، سنگ زدن و پرداخت به تعداد الزم سطح جوشكاری
.طبق مشخصات فنی مربوط در نرخ های این فصل منظور شده است

هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردیكه پيمانكار لوله را طبق صورتجلسه، لوله ها را سالم تحویل گرفته است به عهده پيمانكار است و در٢-
.مواردیكه طبق صورتجلسه لوله هائی معيوب تحویل پيمانكار شده است، هزینه اصالح از ردیف های مربوط جداگانه به پيمانكار پرداخت می شود

.تأمين نيروی انسانی، ماشين آالت،ابزار آار و مصالح مصرفی (غير از لوله، اتصاالت، شيرها و الكترود ) در ردیف های این فصل منظور شده است٣-

.هزینه آزمایش صالحيت جوشكاران در قيمت های این فصل منظور شده است۴-

چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گيرد آه در ردیف های این فصل قيمتی برای آن منظور نشده باشد، به روش خطی دو ردیف مربوط به۵-
.نزدیك ترین ضخامت استفاده خواهد شد

.می باشد LX۶۵تا LX ۵و L ۵قيمت ردیف های لوله فوالدی این فصل برای انجام عمليات در لوله های فوالدی۶۵-

.هزینه سنگ زدن و آماده نمودن سرلوله های سالم در قيمت ها منظور شده است٧-

.اضافه هزینه جوشكاری در آانال به نسبت در نرخ ردیف های جوشكاری محاسبه گردیده است٨-

.استفاده از نرخ ردیف های این فصل برای آارهای منفرد و مجزا مجاز نمی باشد٩-

۵



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

  اینچ با ضخامت تا١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠١
  اینچ٠/١٣٣

٢٠٠،٩۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

٢٠۴،١٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴ تا ٠/١۴٢

٢٠٧،٠١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

٢١٠،٠١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣

٢١٣،۴۴٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠١
  اینچ٠/١٣٣تا 

٢۵١،٢٠٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

٢۵٨،۶۶٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴تا ٠/١۴٢

٢۶۶،۵٨٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

٢٧۵،٠٠٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣

٢٨٣،٩٧٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠١
  اینچ٠/١٣٣تا 

٢٧٢،١۴٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

٢٨٣،٩٧٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴ تا ٠/١۴٢

٢٩۶،٨٨٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

٣١١،٠١٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣

٣٢۶،۵۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠١
  اینچ٠/١٣٣

٣٢۶،۵۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

٣۴٣،٧۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴ تا ٠/١۴٢

٣۶٢،٨۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

٣٨۴،١٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣ضخامت

۴٠٨،٢٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  ٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۶
  اینچ٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

۴٣۵،۴٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٧
  اینچ٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

۴۶۶،۵٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠١
  اینچ٠/١٣٣

٣٧٣،٢٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

٣٨٩،٩٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴ تا ٠/١۴٢

۴٠٨،٢٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

۴٢٨،٢٨٠سرجوش ۵۴

۶
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  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣

۴۵٠،۴٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۶
  اینچ٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

۴٧۵،٠٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٧
  اینچ٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

۵٠٢،۴١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠١
  اینچ٠/١۴١

۴٨٣،٨٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٢
  اینچ٠/١۵٣  تا ٠/١۴٢

۴٩٢،٩٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  ۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٣
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١۵۴

۵٢٢،۵٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۴
  اینچ٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

۵۴۴،٢٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۵
  اینچ٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

۵٨٠،۵۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۶
  اینچ٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

۶٠٧،۵۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٧
  اینچ٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

۶۵٣،١٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٨
  اینچ٠/٣٣٧ تا ٠/٣١٣

٧٠۶،٠٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  تا۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠١
  اینچ٠/١۵٣

٧٧۴،۶٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٢
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١۵۴

٨٢٣،١١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٣
  اینچ٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

٨٧٧،٩٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۴
  اینچ٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

٩٠٨،٢۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۵
  اینچ٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

٩٧۵،۵۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۶
  اینچ٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

١،٠۵٣،۵٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٧
  اینچ٠/٣۴۴  تا ٠/٣١٣ضخامت

١،١۴۵،٢٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٨
  اینچ٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

١،٢۵۴،٢٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  تا  ٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

١،٠۴٨،٧٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٢
  اینچ٠/٢١٩ تا  ٠/١٨٩

١،١٢٣،۶٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٣
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/٢٢٠

١،١۶۵،٣٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۴
  اینچ٠/٢٧٧ تا  ٠/٢۵١

١،٢۵٨،۵٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۵
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٧٨

١،٣۶٧،٩۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۶
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

١،۴٣٠،١۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٧
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

١،۵٧٣،١۵٠سرجوش ۵۴

٧
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  اینچ با ضخامت  تا١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

١،٢٨٢،٣۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٢
  اینچ٠/٢١٩ تا  ٠/١٨٩

١،٣٣۵،٧٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٣
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/٢٢٠

١،٣٩٣،٨۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۴
  اینچ٠/٢٧٩  تا  ٠/٢۵١

١،۴۵٧،٢١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۵
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٠

١،۵٢۶،۶٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۶
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

١،۶٠٢،٩٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٧
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

١،۶٨٧،٢٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  تا١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

١،٨۶۴،٩٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٢
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/١٨٩

١،٩۴٩،۶٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٣
  اینچ٠/٢٨١ تا  ٠/٢۵١

٢،٠۴٢،۵١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۴
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٢،١۴۴،۶٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۵
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٢،٢۵٧،۵١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۶
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٢،٣٨٢،٩٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٧
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،۵٢٣،١٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

٢،٣٩۶،٧٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠٢
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/١٨٩

٢،۵١٠،٩٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠٣
   اینچ٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

٢،۶٣۶،۴٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠۴
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٢،٧٧۵،٢٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠۵
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٢،٩٢٩،۴١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠۶
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٣،١٠١،٧٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠٧
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٣،٢٩۵،۵٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

٢،۵۴٣،۴٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠٢
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/١٨٩

٢،۶٧٠،۶۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠٣
  اینچ٠/٢٨١ تا  ٠/٢۵١

٢،٨١١،٢٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠۴
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٢،٩۶٧،٣٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠۵
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٣،١۴١،٩٣٠سرجوش ۵۴

٨
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  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠۶
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٣،٣٣٨،٣٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠٧
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٣،۵۶٠،٨۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

٢،۶٣۵،٩٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠٢
  اینچ٠/٢٨١ تا  ٠/١٨٩

٢،٧۶٧،٧٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠٣
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٢،٩٩٢،٢٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠۴
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٣،١۶٣،١٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠۵
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٣،۴۵٩،٧٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠۶
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٣،۶٩٠،٣٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  ٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

٢،٩٣۴،۵۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٣،٠٩٧،۵٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٣،٣٧٩،١٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٣،٧١٧،١٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٣،٩٨٢،۶١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

٣،١٢٨،٩٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٣،٣١٣،٠٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٣،۵٢٠،٠٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵  تا  ٠/٣۴۵ضخامت

٣،٨٨۴،٢۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

۴،١٧١،٩۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

٣،٣۴٣،٩٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٣،۵۵٢،٩٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٣،٧٨٩،٨۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

۴،٠۶٠،۵۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

۴،٣٧٢،٩٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

٣،۶۴٢،١٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٣،٨٧٧،١۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

۴،١۴۴،۵۵٠سرجوش ۵۴

٩



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

  اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

۴،۴۵١،۵۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

۴،٨٠٧،۶٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

٣،٧٧۶،٣۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

۴،٠٢٨،١٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

۴،٣١۵،٨۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

۴،۶۴٧،٨٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا ٠/٣٧۶

۵،٠٣۵،١۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

٣،٨٩٨،١٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

۴،١۶٧،٠٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

۴،۴٧۵،۶٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

۴،٨٣٣،٧۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا ٠/٣٧۶

۵،٢۵۴،٠۶٠سرجوش ۵۴
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١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایش های کنترل کيفيت جوش

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

ردیف های این فصل، برای آزمایش هایی آه توسط پيمانكار دارای مجوز، یا شرآت پرتونگاری مجاز انجام شود، پيش بينی شده است و استفاده از١-
.آن درسایر موارد مجاز نيست

.هزینههای مراقبت از نزدیك شدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتونگاری، در بهای ردیف ها منظور شده است٢-

بهای ردیف های آنترل آيفيت جوش، برای روزهای عادی است. در صورتی آه با تایيد آارفرما یا مهندس مشاور، آار در شب انجام شود، بهای آن٣-
.براساس ردیف های پيشگفته با اعمال ضریب ١/٢٠ پرداخت می شود

پيمانكار باید با یكی از شرآت های متخصص پرتونگاری صنعتی با آسب مجوز از آارفرما قرارداد منعقد نماید، ليكن پيمانكار در قبال آارفرما و۴-
.اشخاص ثالث مسئوليت خواهد داشت

متناسب، ظهور (SOURCE) در نرخ های پرتونگاری این فصل هزینه های عمليات  آماده سازی فيلم، عكسبرداری از جوش ها با اشعه، تهيه چشمه۵-
.و ثبوت فيلم، ارائه گزارش و رعایت موارد ایمنی منظور شده است

هزینه تامين و استقرار آزمایشگاه و تاریكخانه با تجهيزات آن و تاسيسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینها و همچنين هزینه های مربوط به آماده۶-
.نمودن دستگاهها، تامين وسيله نقليه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور شده است

.هزینه تهيه فيلم و تفسير فيلم بعهده آارفرما می باشد و در نرخ های این فصل منظور نشده است٧-

.تفاوت ضخامت جدار لوله، شير و اتصال ها باعث تغيير بها در نرخ پرتونگاری نخواهد شد٨-
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١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایش های کنترل کيفيت جوش

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - آزمایش های کنترل کيفيت جوش

٢۵۶،۴۵٠سرجوش  اینچ٢پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠١ ۵۴

٢٨٧،٢٢٠سرجوش  اینچ٣پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٢ ۵۴

٣۴۴،٢٠٠سرجوش  اینچ۴پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٣ ۵۴

٣۶٢،٩٢٠سرجوش  اینچ۶پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠۴ ۵۴

۴۴٩،٩۶٠سرجوش  اینچ٨پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠۵ ۵۴

۵٠٢،۴٠٠سرجوش  اینچ١٠پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠۶ ۵۴

۵٣۵،٨٩٠سرجوش  اینچ١٢پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٧ ۵۴

۶٣٢،٣٩٠سرجوش  اینچ١۴پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٨ ۵۴

٧٠۵،٣٩٠سرجوش  اینچ١۶پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٩ ۵۴

٧٧١،٩٨٠سرجوش  اینچ١٨پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١٠ ۵۴

٨٧٩،۶٢٠سرجوش  اینچ٢٠پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١١ ۵۴

٩۵٢،٨۶٠سرجوش  اینچ٢٢پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١٢ ۵۴

١،٠٠۴،٨٠٠سرجوش  اینچ٢۴پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١٣ ۵۴

١،١٣٩،۶۴٠سرجوش  اینچ٢۶پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١۴ ۵۴

١،٣١٩،۴٣٠سرجوش  اینچ٢٨پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١۵ ۵۴

١،۴٣١،۶١٠سرجوش  اینچ٣٠پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١۶ ۵۴

١٢



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - عایقکاری

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

هزینه استقرار، جابجائی های الزم، تامين و به آارگيری نيروی انسانی، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی مورد نياز در قيمت ردیف های این١-
.فصل منظور شده است

بهای تهيه مصالح اندود (پرایمر)، قطران جامد و نوارها (مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست)، در قيمت ردیف ها منظور نشده است، ليكن٢-
هزینه های انبار آردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، خرد آردن قطران، حمل از انبار پيمانكار به پای آار، و تمامی

.هزینه های مربوط در قيمت ردیف های این فصل منظورشده است

تهيه مصالح و تجهيزات مربوط به زنگ زدایی شامل ماسه یا ساچمه یا سرباره مورد نياز حمل تا محل انبار یا پای آار و تمامی هزینه های مربوط٣-
.در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

هزینه عمليات اصالح آانال حفر شده در محل زانوها یا خم ها آه ممكن است بنا به ضرورت قبل از تكميل یا تعمير عایقكاری انجام شود، در قيمت۴-
.ردیف های این فصل منظور شده است و برای این موارد اضافه بها پرداخت نمی شود

، اندازه گيری ضخامت پوشش، و هزینه(BOND TEST)، چسبندگی(HOLYDAY DETECTOR)هزینه های مربوط به انجام آزمایش های منفذ یابی۵-
.تعميرات بعد از آزمایش، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

در ردیف های مربوط به عمليات تميزآاری و عایقكاری در آارگاه های ثابت، هزینه های مربوط به جابجایی داخل آارگاه، دپو آردن و آماده سازی۶-
.برای حمل به انبار پيمانكار، منظور شده است

منظور از تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده، عایقكاری سرجوش ها، محل های اتصال و همچنين رفع معایب ایجاد شده در اثر حمل یا٧-
.خم زدن لوله ها و نظایر آن است

در مواردی آه نوار پيچی سرد با آسب موافقت مهندس مشاور و آارفرما با ماشين دستی انجام شود،قيمت ردیف مربوط به پوشش عایق٨-
.سرددستی پرداخت ميگردد

در تمام موارد عایقكاری گرم، به جز مواردی آه در شرح ردیف ذآر شده باشد، ضخامت قير مذاب ٢/۴ ميليمتر وبا استفاده از یك الیه نوار داخلی و٩-
.طبق مشخصات فنی تا یك اینچ، مورد نظر است (OVER LAP)یك الیه نوار خارجی با همپوشانی

.در صورت استفاده از ردیف هایی آه تميزآاری جزو شرح ردیف عایقكاری منظور شده است، پرداخت ردیف مربوط به تميز آردن لوله منتفی است١٠-

١٣



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - عایقکاری

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - عایقکاری

   اینچ در٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠١
آارگاه ثابت .

١٨،٠١٠متر ۵۴

   اینچ در٣زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٢
آارگاه ثابت .

٢٧،٠١٠متر ۵۴

   اینچ در۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٣
آارگاه ثابت .

٣۶،٠٢٠متر ۵۴

   اینچ در۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠۴
آارگاه ثابت .

۵۴،٠٣٠متر ۵۴

   اینچ در٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠۵
آارگاه ثابت .

٧٢،٨۵٠متر ۵۴

   اینچ در١٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠۶
آارگاه ثابت .

٨٨،٨١٠متر ۵۴

   اینچ در١٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٧
آارگاه ثابت .

١٠٨،٠۵٠متر ۵۴

   اینچ در١۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٨
آارگاه ثابت .

١٢٩،۶٧٠متر ۵۴

   اینچ در١۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٩
آارگاه ثابت .

١۴۴،٠٧٠متر ۵۴

   اینچ در١٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١٠
آارگاه ثابت .

١۶١،٨۵٠متر ۵۴

   اینچ در٢٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١١
آارگاه ثابت .

١٨١،٨٠٠متر ۵۴

   اینچ در٢٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١٢
آارگاه ثابت .

١٩٩،۵٧٠متر ۵۴

   اینچ در٢۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١٣
آارگاه ثابت .

٢١٧،٣١٠متر ۵۴

   اینچ در٢۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١۴
آارگاه ثابت .

٢٣۶،٣٧٠متر ۵۴

   اینچ در٢٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١۵
آارگاه ثابت .

٢۵۴،٢١٠متر ۵۴

   اینچ در٣٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١۶
آارگاه ثابت .

٢٧٢،١٩٠متر ۵۴

  اینچ با۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠١
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

٧،٠٨٠متر ۵۴

  اینچ با۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٢
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

٨،٢۶٠متر ۵۴

  اینچ با٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٣
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

٩،٢۵٠متر ۵۴

  اینچ با١٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۴
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

١١،١٠٠متر ۵۴

  اینچ با١٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۵
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

١٢،٠٨٠متر ۵۴

  اینچ با١۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۶
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

١٣،٧۶٠متر ۵۴

  اینچ با١۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٧
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

١۴،٨۵٠متر ۵۴

  اینچ با١٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٨
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

٢٠،٠٠٠متر ۵۴

  اینچ با٢٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٩
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

٢٣،٠٩٠متر ۵۴

  اینچ با٢٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١٠
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

٢۴،٨٢٠متر ۵۴

١۴



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - عایقکاری

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - عایقکاری

  اینچ با٢۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١١
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

٢۶،٨٢٠متر ۵۴

  اینچ با٢۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١٢
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

٢٧،٧١٠متر ۵۴

  اینچ با٢٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١٣
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

٣١،٣۶٠متر ۵۴

  اینچ با٣٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١۴
ماشين زنگ و رنگ در روی آانال

٣۵،٢٠٠متر ۵۴

٨،٣٣٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٢عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠١ ۵۴

٩،٢۶٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٣عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٢ ۵۴

١٣،٢۶٠متر  اینچ در آارگاه ثابت۴عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٣ ۵۴

١٨،٧٨٠متر  اینچ در آارگاه ثابت۶عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۴ ۵۴

٢٢،۵۴٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٨عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۵ ۵۴

٢٩،٠١٠متر  اینچ در آارگاه ثابت١٠عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۶ ۵۴

٣٣،٨۴٠متر  اینچ در آارگاه ثابت١٢عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٧ ۵۴

۴٣،٣۴٠متر  اینچ در آارگاه ثابت١۴عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٨ ۵۴

۵۴،١٨٠متر  اینچ در آارگاه ثابت١۶عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٩ ۵۴

۶٠،٠٧٠متر  اینچ در آارگاه ثابت١٨عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٠ ۵۴

۶٣،۴١٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٢٠عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١١ ۵۴

٧۴،١٧٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٢٢عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٢ ۵۴

٨۴،٧٧٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٢۴عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٣ ۵۴

٩٨،٩٠٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٢۶عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۴ ۵۴

١٠٧،٨٩٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٢٨عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۵ ۵۴

١١٨،۶٨٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٣٠عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۶ ۵۴

١۶،۴۴٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٢عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠١ ۵۴

١٨،٧٩٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٣عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٢ ۵۴

٢٣،١٢٠متر  اینچ در آارگاه ثابت۴عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٣ ۵۴

٢٧،٧۵٠متر  اینچ در آارگاه ثابت۶عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠۴ ۵۴

٣٣،٠۴٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٨عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠۵ ۵۴

٣٩،۶۴٠متر  اینچ در آارگاه ثابت١٠عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠۶ ۵۴

۵٠،٢۵٠متر  اینچ در آارگاه ثابت١٢عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٧ ۵۴

۵٧،٩٨٠متر  اینچ در آارگاه ثابت١۴عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٨ ۵۴

۶٨،۶٧٠متر  اینچ در آارگاه ثابت١۶عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٩ ۵۴

٧٨،٩٧٠متر  اینچ در آارگاه ثابت١٨عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١٠ ۵۴

٨٧،٧۵٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٢٠عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١١ ۵۴

٩۵،٧٣٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٢٢عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١٢ ۵۴

١٠٨،۴٩٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٢۴عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١٣ ۵۴

١١۶،٢۴٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٢۶عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١۴ ۵۴

١٢۵،١٩٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٢٨عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١۵ ۵۴

١٣۵،۶٢٠متر  اینچ در آارگاه ثابت٣٠عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١۶ ۵۴

  اینچ روی٢عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠١
آانال

٨،٧۶٠متر ۵۴

  اینچ روی٣عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٢
آانال

١٢،٨۴٠متر ۵۴

١۵



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای
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فصل چهارم - عایقکاری

  اینچ روی۴عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٣
آانال

١۶،٧٠٠متر ۵۴

  اینچ روی۶عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠۴
آانال

٢٣،۵٣٠متر ۵۴

  اینچ روی٨عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠۵
آانال

٢٨،٧۶٠متر ۵۴

  اینچ روی١٠عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠۶
آانال

٣۶،١٠٠متر ۵۴

  اینچ روی١٢عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٧
آانال

۴٢،٧٩٠متر ۵۴

  اینچ روی١۴عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٨
آانال

۵٣،٣۶٠متر ۵۴

  اینچ روی١۶عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٩
آانال

۶٨،١٨٠متر ۵۴

  اینچ روی١٨عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١٠
آانال

٧۵،٧٨٠متر ۵۴

  اینچ روی٢٠عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١١
آانال

٨٠،۵٢٠متر ۵۴

  اینچ روی٢٢عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١٢
آانال

٩۵،۴۵٠متر ۵۴

  اینچ روی٢۴عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١٣
آانال

١٠٢،٧٩٠متر ۵۴

  اینچ روی٢۶عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١۴
آانال

١٢١،۴٨٠متر ۵۴

  اینچ روی٢٨عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١۵
آانال

١٣٣،۶٣٠متر ۵۴

  اینچ روی٣٠عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١۶
آانال

١۴٨،۴٧٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار۴عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠١
دادن در آانال

٢٣،۶٧٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار۶عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٢
دادن در آانال

٣٠،٨۶٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٨عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٣
دادن در آانال

۴١،۵٣٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١٠عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠۴
دادن در آانال

۴۴،۴٨٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١٢عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠۵
دادن در آانال

۵٠،۶۵٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١۴عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠۶
دادن در آانال

۵۵،٢١٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١۶عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٧
دادن در آانال

۶٧،۴٣٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١٨عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٨
دادن در آانال

٨٠،٩٩٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٢٠عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٩
دادن در آانال

٨٩،٩٩٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٢٢عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١٠
دادن در آانال

١٠۶،٣۴٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٢۴عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١١
دادن در آانال

١١٨،٨٣٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٢۶عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١٢
دادن در آانال

١۴٠،٢٢٠متر ۵۴

١۶



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای
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  اینچ در خط و قرار٢٨عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١٣
دادن در آانال

١۵۵،۴٠٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٣٠عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١۴
دادن در آانال

١٩٠،۶۴٠متر ۵۴

٢  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠١
اینچ در آانال یا روی آانال

١٠٣،۶٨٠متر ۵۴

٣  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٢
اینچ در آانال یا روی آانال

١١۵،٢٠٠متر ۵۴

۴  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٣
اینچ در آانال یا روی آانال

١٢١،٩٨٠متر ۵۴

۶  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠۴
اینچ در آانال یا روی آانال

١٢٩،۶٠٠متر ۵۴

٨  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠۵
اینچ در آانال یا روی آانال

١٣٨،٢۴٠متر ۵۴

١٠  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠۶
اینچ در آانال یا روی آانال

١۴٨،١٢٠متر ۵۴

١٢  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٧
اینچ در آانال یا روی آانال

١۵٩،۵١٠متر ۵۴

١۴  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٨
اینچ در آانال یا روی آانال

١٧٢،٨٠٠متر ۵۴

١۶  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٩
اینچ در آانال یا روی آانال

١٨٨،۵١٠متر ۵۴

١٨  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١٠
اینچ در آانال یا روی آانال

٢٠٧،٣٧٠متر ۵۴

٢٠  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١١
اینچ در آانال یا روی آانال

٢٣٠،۴١٠متر ۵۴

٢٢  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١٢
اینچ در آانال یا روی آانال

٢۵٩،٢١٠متر ۵۴

٢۴  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١٣
اینچ در آانال یا روی آانال

٢٩۶،٢۴٠متر ۵۴

٢۶  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١۴
اینچ در آانال یا روی آانال

٣۴۵،۶١٠متر ۵۴

٢٨  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١۵
اینچ در آانال یا روی آانال

۴١۴،٧٣٠متر ۵۴

٣٠  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش های لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١۶
اینچ در آانال یا روی آانال

۵١٨،۴١٠متر ۵۴

  اینچ آه عایق گرم٢تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠١
داشته در آنار یا داخل آانال

١٨٧،٠٧٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم٣تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٢
داشته در آنار یا داخل آانال

٢٠۴،۶١٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم۴تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٣
داشته در آنار یا داخل آانال

٢١٨،٢۵٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم۶تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠۴
داشته در آنار یا داخل آانال

٢٣٣،٨۴٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم٨تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠۵
داشته در آنار یا داخل آانال

٢۴٢،۵٠٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم١٠تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠۶
داشته در آنار یا داخل آانال

٢۶١،٩٠٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم١٢تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٧
داشته در آنار یا داخل آانال

٢٧٢،٨١٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم١۴تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٨
داشته در آنار یا داخل آانال

٢٩٧،۶١٠متر ۵۴

١٧
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   اینچ آه عایق گرم١۶تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٩
داشته در آنار یا داخل آانال

٣٢٧،٣٧٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم١٨تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١٠
داشته در آنار یا داخل آانال

٣۴۴،۶٠٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم٢٠تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١١
داشته در آنار یا داخل آانال

٣۶٣،٧۴٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم٢٢تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١٢
داشته در آنار یا داخل آانال

۴٠٩،٢١٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم٢۴تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١٣
داشته در آنار یا داخل آانال

۴٣۶،۴٩٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم٢۶تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١۴
داشته در آنار یا داخل آانال

۵٠٣،۶۵٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم٢٨تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١۵
داشته در آنار یا داخل آانال

۵۶٩،٣۴٠متر ۵۴

   اینچ آه عایق گرم٣٠تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١۶
داشته در آنار یا داخل آانال

۶۵۴،٧۴٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠١
لوازم دستی .

۶،٢٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٣تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٢
لوازم دستی .

۶،٩٧٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با۴تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٣
لوازم دستی .

٧،٩٧٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با۶تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠۴
لوازم دستی .

٩،٣٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٨تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠۵
لوازم دستی .

١١،١۶٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٠تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠۶
لوازم دستی .

١٣،٩۵٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٢تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٧
لوازم دستی .

١٨،۵٩٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١۴تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٨
لوازم دستی .

٢٠،٢٨٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١۶تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٩
لوازم دستی .

٢٢،٣١٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٨تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١٠
لوازم دستی .

٢۴،٧٩٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٠تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١١
لوازم دستی .

٢٧،٨٩٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٢تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١٢
لوازم دستی .

٣١،٨٨٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢۴تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١٣
لوازم دستی .

٣۴،٣٣٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢۶تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١۴
لوازم دستی .

٣٧،١٩٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٨تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١۵
لوازم دستی .

۴٠،۵٧٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٣٠تميز آردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١۶
لوازم دستی .

۴۴،۶٣٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠١
  اینچ١به قطر  

٨،٧٢٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٢
  اینچ۴/ ١  ١به قطر  

١٠،٨٧٠متر ۵۴

١٨
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زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٣
  اینچ٢/ ١  ١به قطر  

١٣،٠٠٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠۴
  اینچ٢به قطر

١۵،۵۵٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠۵
  اینچ٣به قطر

٢٣،٨٧٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠۶
  اینچ۴به قطر 

٣١،٩۵٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٧
  اینچ۶به قطر 

۴۵،۵٠٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٨
  اینچ٨به قطر 

۶۶،٢٨٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٩
  اینچ١٠به قطر 

٧٧،٣٣٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٠
  اینچ١٢به قطر 

٩٣،٣٠٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١١
  اینچ١۴به قطر 

١٠٢،۶۴٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٢
  اینچ١۶به قطر 

١١۴،٠۴٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٣
  اینچ١٨به قطر 

١٣١،٨٩٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١۴
  اینچ٢٠به قطر 

١۵٠،٧٣٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١۵
  اینچ٢٢به قطر 

١٧۵،٨۶٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١۶
  اینچ٢۴به قطر 

١٩۵،٣٣٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٧
  اینچ٢۶به قطر 

٢١۴،٨٧٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٨
  اینچ٢٨به قطر 

٢۶٨،۵٨٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٩
  اینچ٣٠به قطر 

٣۵٨،١١٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی۴بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠١
عایق شده

٨،٢٩٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی۶بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٢
عایق شده

١١،١٨٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٨بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٣
عایق شده

١٢،١۵٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١٠بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠۴
عایق شده

١۵،۶٠٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١٢بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠۵
عایق شده

١٨،٢١٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١۴بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠۶
عایق شده

٢١،٨۵٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١۶بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٧
عایق شده

٢۵،٨٧٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١٨بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٨
عایق شده

٢٩،١١٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٢٠بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٩
عایق شده

٣٣،٢٧٠متر ۵۴

١٩



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - عایقکاری

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - عایقکاری

  اینچ  فوالدی٢٢بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١٠
عایق شده

٣٨،٨١٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٢۴بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١١
عایق شده

۴٨،۴٩٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٢۶بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١٢
عایق شده

۶٠،۶٢٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٢٨بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١٣
عایق شده

٨٠،٨٢٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٣٠بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١۴
عایق شده

١٢١،٢٣٠متر ۵۴

٢٠



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ها

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

.قيمت های این فصل برای آزمایش، نصب شير و اتصال های فوالدی گازرسانی به صنایع محاسبه شده است١-

در نرخ ردیف های مربوط به آزمایش، نصب شيرها و اتصال ها هزینه مربوط به لوازم و مواد مصرفی (غير از شير، اتصال ها و الكترود)، استقرار نفرات٢-
.و ماشين آالت، همچنين انتقال دستگاه ها و لوازم از محل نصب هر شير تا محل بعدی در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

.در نرخ ردیف های مربوط به  آزمایش شيرها، هزینه لوازم و مواد مصرفی برای روانكاری شيرها در نظر گرفته شده است٣-

قيمت ردیف های نصب شيرهای ميان مسيری شامل بارگيری، حمل شير و اتصال ها از انبار پيمانكار به محل نصب، بریدن خط لوله، پخ زدن و آماده۴-
سازی دو سر لوله، نصب شير و جوشكاری آن و یا نصب و جوشكاری فلنج های الزم و نصب شير در صورت استفاده از شير فلنجی و همچنين
نصب شيرهای باالنس در مورد شيرهای ميان مسيری و عایقكاری شير و اتصال های مربوط و همچنين قسمت هایی از لوله آه عایق آن صدمه

.دیده است، می باشد. به عبارتی تمام هزینه های مربوط به عمليات، با توجه به زمان های تلف شده در قيمت ردیف منظور شده است

در قيمت ردیف نصب شيرهای هواگير هزینه بارگيری و حمل شير و اتصاالت از محل انبار پيمانكار، سوراخ آردن لوله اصلی و آماده سازی آن برای۵-
.، اتصال های الزم، شير و فلنج و نصب فلنج آور و عایقكاری های الزم منظور شده است(WELDOLET) جوشكاری، نصب و جوشكاری ولدولت

.در نرخ نصب شيرهای داخل حوضچه هزینه بارگيری، حمل از انبار پيمانكار و باراندازی. قراردادن واشرها و بستن پيچ ها منظور شده است۶-

.هزینه خاآبرداری از روی لوله و برگرداندن مجدد خاك روی لوله در قيمت ردیف ها منظور نشده است٧-

.هزینه ساخت قطعات بتنی یا فلزی و حمل آنها و همچنين عمليات ساختمانی در صورت لزوم درقيمت ردیف ها منظور نشده است٨-

چنانچه شيرها و اتصال ها در موقع تحویل به پيمانكار، دارای نواقصی بوده آه در صورتجلسه تحویل درج شده باشد، هزینه اصالح و رفع نواقص با٩-
.تعيين قيمت جدید محاسبه و به پيمانكار پرداخت می شود

.هزینه جوشكاری فلنج جوشی معادل یكسر جوش مندرج در فصل دوم این فهرست بها بعالوه هزینه یكسر بستن فلنج به همان قطر می باشد١٠-

.در ردیف های مربوط به نصب شير جوشی هزینه جوشكاری دو سر جوش منظور شده است١١-

.هزینه رادیوگرافی در این فصل منظور نشده است١٢-

.هزینه بستن یك جفت فلنج، اضافه بهایی معادل ٢٠ درصد نرخ های نصب فلنج آور ميباشد١٣-

.ميباشد و جهت افزایش آالس اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گيرد ANSI قيمت ردیف های این فصل برای اتصاالت آالس ١۵٠ در استاندارد١۴-
 ٢٠ درصد اضافه بهاء آالس ١٣٠٠-١۴
 ٣٠ درصد اضافه بهاء آالس ٢۶٠٠-١۴
۴٠ درصد اضافه بهاء آالس ٣٩٠٠-١۴

.در نظر گرفته شده است ١/٢- ٢ SA.١٩۵٧-٠۵۵٩٠٠ SIS عمليـات زنگزدایی وتميزآردن لوله در ردیف های این فصل، طبق استـاندارد١۵-

.اضافه هزینه ترميم عایقكاری در داخل آانال در نرخ ردیف های تكميل عایقكاری در آانال یا روی آانال منظور گردیده است١۶-

.به ردیف های این فصل، اضافه بها به شرح زیر تعلق می گيرد١٧-

در صورتی آه در نقشه یا با دستور مهندس (آارفرما) ضخامت آلی پوشش ۴ ميليمتر شامل پيچيدن دو الیه نوار داخلی و یك الیه نوار١-١٧
 ۵ درصد                                                                                           خارجی تعيين شده باشد،

۵ درصد                                                در صورتی آه همپوشانی نوارها ۵٠ درصد عرض نوار تعيين شده باشد،  ٢-١٧
تمام ردیف های عایقكاری سرد یا گرم، تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار یا داخل آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بين ٨ تا ٣١۵-١٧

۵ درصد                                                                                                            درصد اجرا شود،  
تمام ردیف های عایقكاری سرد یا گرم، تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار یا داخل آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بين ١۵ تا ۴٢٢-١٧

١٢ درصد                                                                                                          درصد اجرا شود، 
تمام ردیف های عایقكاری سرد یا گرم، تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار یا داخل آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بين ٢٢ تا ۵٣۵-١٧

 ٢٨درصد                                                                                                           درصد اجرا شود،
تمام ردیف های عایقكاری سرد و گرم تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار یا داخل آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بيشتر از ۶٣۵-١٧

.درصد اجرا شود، با برآورد جداگانه در ردیف ستاره دار محاسبه می گردد

٢١



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ها

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ها

٣١۵،٨۵٠عدد  اینچ١گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠١ ۵۴

٣٣۴،٢١٠عدد  اینچ٢گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٢ ۵۴

٣۵۴،۵٠٠عدد  اینچ٣گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٣ ۵۴

٣٩٩،٢٢٠عدد  اینچ۴گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠۴ ۵۴

۶۴۶،۶٩٠عدد  اینچ۶گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠۵ ۵۴

٨۶۵،۴٢٠عدد  اینچ٨گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠۶ ۵۴

١،٠۶٢،۵٧٠عدد  اینچ١٠گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٧ ۵۴

١،٣٩١،٣۶٠عدد  اینچ١٢گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٨ ۵۴

١،۴٩۴،٣٣٠عدد  اینچ١۴گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٩ ۵۴

١،۶١٠،۶١٠عدد  اینچ١۶گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٠ ۵۴

١،٧٢۴،٨۶٠عدد  اینچ١٨گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١١ ۵۴

١،٨١۵،٢۶٠عدد  اینچ٢٠گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٢ ۵۴

١،٩٣٩،۶٨٠عدد  اینچ٢٢گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٣ ۵۴

٢،٠٧٨،۵١٠عدد  اینچ٢۴گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١۴ ۵۴

٢،٢٠٢،٩٣٠عدد  اینچ٢۶گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١۵ ۵۴

٢،٢٨٩،٨٩٠عدد  اینچ٢٨گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١۶ ۵۴

٢،۴۴١،۶٠٠عدد  اینچ٣٠گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٧ ۵۴

١۵٠،٠١٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠١ ۵۴

١۵۶،٢۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٣نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٢ ۵۴

١٧٠،۴۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال۴نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٣ ۵۴

٣٣۶،٧٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال۶نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠۴ ۵۴

۵٢٢،۵٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٨نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠۵ ۵۴

۶۵۴،٧۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١٠نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠۶ ۵۴

٧٩٩،٠٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١٢نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٧ ۵۴

٨٧٨،٩۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١۴نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٨ ۵۴

٩٧۶،۶٠٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١۶نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٩ ۵۴

١،١۶۶،٨٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١٨نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١٠ ۵۴

١،٣٩۴،٩٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢٠نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١١ ۵۴

١،۶٢٧،۴١٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢٢نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١٢ ۵۴

١،٩۵٢،٨٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢۴نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١٣ ۵۴

٢،۴۴١،١٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢۶نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١۴ ۵۴

٣،٢۵۴،٨٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢٨نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١۵ ۵۴

۴،٨٨٢،٢٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٣٠نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١۶ ۵۴

۵۶٠،٧۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠١ ۵۴

٧۴٧،۶٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٣نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٢ ۵۴

١،١٢١،۵٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال۴نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٣ ۵۴

١،۶۶١،۵٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال۶نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۴ ۵۴

٢،۶۶۶،٨٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٨نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۵ ۵۴

٣،۴۴٩،٣٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١٠نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۶ ۵۴

۴،٣۵۵،۵٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١٢نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٧ ۵۴

۴،٩٢٣،٧٠٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١۴نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٨ ۵۴
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۵،۶۶٢،٢۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١۶نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٩ ۵۴

۶،١٠٨،۴۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١٨نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٠ ۵۴

۶،۴۵٢،٣٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢٠نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١١ ۵۴

٧،١۶٩،٢۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢٢نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٢ ۵۴

٧،٧۴٢،٧٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢۴نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٣ ۵۴

٨،۴١۶،٠٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢۶نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۴ ۵۴

٨،٧٩٨،۶٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢٨نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۵ ۵۴

٩،۶٧٨،۴٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٣٠نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۶ ۵۴

۶٢،٧٠٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠١ ۵۴

٨٩،۵٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٣ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٢ ۵۴

١٠۴،۵٠٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٣ ۵۴

١٣٠،۶٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۴ ۵۴

١۴٩،٢٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۵ ۵۴

١٧۴،١۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۶ ۵۴

٢۶١،٢۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٧ ۵۴

٣١٣،۴٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٨ ۵۴

٣٩٠،٧۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٩ ۵۴

۴۴٢،٨۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٠ ۵۴

۵١٠،٩٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١١ ۵۴

۶٠٣،٨٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٢ ۵۴

۶۶۴،٢٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٣ ۵۴

٨٣٠،٣۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١۴ ۵۴

١،١٠٧،١۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١۵ ۵۴

١،۶۶٠،٧٠٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٣٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١۶ ۵۴

٨٧٧،٠۴٠عدد  اینچ ٢عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠١ ۵۴

١،٠٠٢،٣٣٠عدد  اینچ ٣عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٢ ۵۴

١،١۶٩،٣٩٠عدد  اینچ ۴عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٣ ۵۴

١،۴۶١،٧۴٠عدد  اینچ۶عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠۴ ۵۴

١،۶٧٠،۵۶٠عدد  اینچ٨عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠۵ ۵۴

١،٩۴٨،٩٨٠عدد  اینچ ١٠عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠۶ ۵۴

٢،٩٢٣،۴٧٠عدد  اینچ١٢عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٧ ۵۴

٣،۵٠٨،١٧٠عدد  اینچ١۴عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٨ ۵۴

٣،۵٩۵،۴٠٠عدد  اینچ ١۶عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٩ ۵۴

٣،٨٣۵،٠٩٠عدد  اینچ ١٨عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١٠ ۵۴

۴،۴٢۵،١١٠عدد  اینچ٢٠عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١١ ۵۴

۵،٢٢٩،۶٧٠عدد  اینچ٢٢عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١٢ ۵۴

۵،٧۵٢،۶۴٠عدد  اینچ ٢۴عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١٣ ۵۴

٧،١٩٠،٨٠٠عدد  اینچ ٢۶عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١۴ ۵۴

٩،۵٨٧،٧٣٠عدد  اینچ ٢٨عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١۵ ۵۴

١۴،٣٨١،۶٠٠عدد  اینچ ٣٠عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١۶ ۵۴

٩٧،۵٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠١ ۵۴
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١٠۶،۶۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٣نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٢ ۵۴

١١٧،۶٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال۴نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٣ ۵۴

١٣۶،۵٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال۶نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠۴ ۵۴

١٧٧،٢۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٨نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠۵ ۵۴

٢٣٢،۶٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١٠نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠۶ ۵۴

٣٣٨،٣٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١٢نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٧ ۵۴

۵٣١،٧٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١۴نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٨ ۵۴

٧۶۶،۵٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١۶نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٩ ۵۴

٨۴٣،١٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال١٨نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١٠ ۵۴

٩٣۶،٨۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢٠نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١١ ۵۴

١،٠۵٣،٩٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢٢نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١٢ ۵۴

١،۴٠۵،٣٠٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢۴نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١٣ ۵۴

١،۶٨۶،٣۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢۶نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١۴ ۵۴

٢،١٠٧،٩۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٢٨نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١۵ ۵۴

٢،٨١٠،۵٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا آانال٣٠نصب فلنج آور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١۶ ۵۴

  اینچ شامل سوراخ آردن و جوشكاری در١نصب ولدولت به قطر تا ٠۵٠٧٠٠١
حوضچه یا آانال

۵۵٩،٨١٠عدد ۵۴

  اینچ شامل سوراخ آردن و جوشكاری در٢ تا ١نصب ولدولت به قطر ٠۵٠٧٠٠٢
حوضچه یا آانال

١،١١٩،۶٢٠عدد ۵۴

  اینچ شامل سوراخ آردن و جوشكاری در٣ تا ٢نصب ولدولت به قطر ٠۵٠٧٠٠٣
حوضچه یا آانال

١،۶٧٩،۴٣٠عدد ۵۴

  اینچ شامل سوراخ آردن و جوشكاری در۴ تا ٣نصب ولدولت به قطر ٠۵٠٧٠٠۴
حوضچه یا آانال

٢،٢٣٩،٢۴٠عدد ۵۴
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:مقدمه

با سرعت متعارف گردد و به علت تفاوت طبيعت (MAIN SPREAD) عوامل طبيعی یا مصنوعی آه مانع اجرای عمليات خط لوله توسط گروه اصلی١-
.آار، عمليات اجرایی در محدوده این عوامل توسط گروه دیگری غير از گروه های آاری اصلی وبه طور جداگانه انجام شود، مانع محسوب می شود

توضيح ١. عبور از روی لوله های دیگر یا گذر از مزارع و مسيل های خشك و تمام جاده هایی آه امكان حفر آانال در آنها بدون احداث جاده آناری یا
انجام می شود مانع محسوب (MAIN SPREAD) تمهيدات دیگری وجود دارد و به طور آلی تمام موانعی آه عبور از آنها توسط گروه اصلی

.نميگردد. ولی هزینه های مازاد بر اجرای آار عادی در نرخ ها منظور نگردیده است

توضيح ٢. عبور از نهرها، آانال های آب و جوی هایی آه بتوان آب را به وسيله لوله آبرو از باالی آانال خط لوله عبور داده و در زیر آن عمليات لوله
انجام داد، مانع محسوب نمی شود. ولی هزینه های مازاد بر اجرای آار عادی در نرخها منظور (TIE IN) گذاری را توسط گروه اتصال ميان مسيری

.نگردیده است

در دو طرف باالی موانع، طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی (S.BEND) مبنای محاسبه عرض موانع در این فصل، محل شروع خم مضاعف٢-
.است

و فقط با ایجاد عمق بيشتر از زیر موانع عبور داده می شود، طول لوله در (S.BEND) مبنای محاسبه عرض موانعی آه لوله بدون خم مضاعف٣-
.عميق ترین حالت عبور از زیر موانع است

هزینه تامين، استقرار و جابه جایی نفرات، وسایل هشدار دهنده، شيرآالت و مواد مصرفی مورد نياز (بجز مصالحی آه تامين آن در تعهد۴-
آارفرماست)، برای اجرای عمليات خمكاری، جوشكاری، آزمایش، جاگذاری لوله و عمليات تكميلی مكانيكال، در قيمت ردیف های مربوط منظور

.شده است
.در جاگذاری لوله های اصلی داخل غالف، هزینه آزمایش های الكتریكی عدم اتصال لوله با غالف، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است۵-

.درنصب لوله غالف، هزینه عمليات مربوط به ساخت و نصب هواآش ها و سایر عمليات منظور نشده است

هزینه های آل عمليات مورد نياز برای عبور از موانع در قيمت هر ردیف منظور شده است و به هيچ عنوان به استناد این آه شرح ردیف و یا
.توضيحات آافی نيست، اضافه بهایی بجز موارد یاد شده به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد

هزینه عمليات اضافی عایقكاری عبور از موانع، متناسب با نوع پوشش طبق ردیف های پوشش دستی فصل عایقكاری محاسبه و پرداخت خواهد۶-
 شد

.، طبق ردیف های مربوط در فصل عایقكاری پرداخت می شود(ROCK SHIELD) هزینه عمليات بستن محافظ پوشش

.هزینه های مربوط به آارهای خاآی و عمليات حفاری تونل و آول گذاری طبق بند ١٨ آليات می بایست محاسبه شود٧-

.آزمایش هيدرواستاتيك یا نيوماتيك برحسب فشار خط جهت لولههای عبور داده شده از موانع در نرخ های این فصل منظور شده است٨-
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  اینچ در٢عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠١
  اینچ۶داخل غالف فوالدی به قطر 

۶٧۵،٠۴٠متر ۵۴

  اینچ در٣عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٢
  اینچ۶داخل غالف فوالدی به قطر 

٧٠٧،١٨٠متر ۵۴

  اینچ در۴عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٣
  اینچ٨داخل غالف فوالدی به قطر 

٧۴٢،۵۴٠متر ۵۴

  اینچ در۶عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠۴
  اینچ١٠داخل غالف فوالدی به قطر 

٧٨١،۶٢٠متر ۵۴

  اینچ در٨عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠۵
  اینچ١٢داخل غالف فوالدی به قطر 

٨٨٧،٩٣٠متر ۵۴

  اینچ در١٠عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠۶
  اینچ١۶داخل غالف فوالدی به قطر 

٩٩٨،٩٢٠متر ۵۴

  اینچ در١٢عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٧
  اینچ١۶داخل غالف فوالدی به قطر 

١،٠۶۵،۵١٠متر ۵۴

  اینچ در١۴عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٨
  اینچ١٨داخل غالف فوالدی به قطر 

١،١۴٢،٧٣٠متر ۵۴

  اینچ در١۶عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٩
  اینچ٢٠داخل غالف فوالدی به قطر 

١،٣٣٣،١٨٠متر ۵۴

  اینچ در١٨عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١٠
  اینچ٢٢داخل غالف فوالدی به قطر 

١،۵۴٨،٠٧٠متر ۵۴

  اینچ در٢٠عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١١
  اینچ٢۴داخل غالف فوالدی به قطر 

١،٧٠٢،٨٧٠متر ۵۴

  اینچ در٢٢عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١٢
  اینچ٢۶داخل غالف فوالدی به قطر 

١،٨٩٣،٨٠٠متر ۵۴

  اینچ در٢۴عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١٣
  اینچ٢٨داخل غالف فوالدی به قطر 

٢،١٩۴،٩٣٠متر ۵۴

  اینچ در٢۶عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١۴
  اینچ٣٠داخل غالف فوالدی به قطر 

٢،۵٠٨،۴٩٠متر ۵۴

  اینچ در٢٨عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١۵
  اینچ٣٢داخل غالف فوالدی به قطر 

٢،٩٨٣،٨٢٠متر ۵۴

  اینچ در٣٠عمليات آامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١۶
  اینچ٣۴داخل غالف فوالدی به قطر 

٣،۵٨٠،۵٨٠متر ۵۴

  اینچ در داخل۶  اینچ با غالف ٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠١
تونل ساده یا آول دار

١٩٢،٩١٠متر ۵۴

  اینچ در داخل۶  اینچ با غالف ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٢
تونل ساده یا آول دار

٢٠٢،٠٩٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٨  اینچ با غالف ۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٣
تونل ساده یا آول دار

٢١٢،٢٠٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١٠  اینچ با غالف ۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۴
تونل ساده یا آول دار

٢٢٣،٣٧٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١٢  اینچ با غالف ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۵
تونل ساده یا آول دار

٢٣۵،٧٧٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١۶  اینچ با غالف ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۶
تونل ساده یا آول دار

٢۴٧،۶۴٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١۶  اینچ با غالف ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٧
تونل ساده یا آول دار

٢۵۴،٩٣٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١٨  اینچ با غالف ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٨
تونل ساده یا آول دار

٢٨٨،٩٢٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٢٠  اینچ با غالف ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٩
تونل ساده یا آول دار

٣۴١،۶۴٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٢٢  اینچ با غالف ١٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٠
تونل ساده یا آول دار

٣۶٧،٩٢٠متر ۵۴

٢۶
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  اینچ در داخل٢۴  اینچ با غالف ٢٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١١
تونل ساده یا آول دار

٣٩٨،۵٨٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٢۶  اینچ با غالف ٢٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٢
تونل ساده یا آول دار

۴٣۴،٨١٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٢٨  اینچ با غالف ٢۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٣
تونل ساده یا آول دار

۴٧٨،٢٩٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٣٠  اینچ با غالف ٢۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۴
تونل ساده یا آول دار

۵۶١،٣٧٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٣٢  اینچ با غالف ٢٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۵
تونل ساده یا آول دار

۶٣١،۵۴٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٣۴  اینچ با غالف ٣٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۶
تونل ساده یا آول دار

٧٢١،٧٧٠متر ۵۴

  اینچ در۶  اینچ با غالف به قطر ٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠١
داخل آانال

٩۶،۴۵٠متر ۵۴

  اینچ در۶  اینچ با غالف به قطر ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٢
داخل آانال

١٠١،٠۵٠متر ۵۴

  اینچ در٨  اینچ با غالف به قطر ۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٣
داخل آانال

١٠۶،١٠٠متر ۵۴

  اینچ در١٠  اینچ با غالف به قطر ۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۴
داخل آانال

١١١،۶٨٠متر ۵۴

  اینچ در١٢  اینچ با غالف به قطر ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۵
داخل آانال

١١٧،٨٩٠متر ۵۴

  اینچ١۶  اینچ با غالف به قطر ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۶
در داخل آانال

١٢٧،۴۶٠متر ۵۴

  اینچ١۶  اینچ با غالف به قطر ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٧
در داخل آانال

١٣۵،۴٣٠متر ۵۴

  اینچ١٨  اینچ با غالف به قطر ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٨
در داخل آانال

١۵۴،٧٨٠متر ۵۴

  اینچ٢٠  اینچ با غالف به قطر ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٩
در داخل آانال

١٨٣،٩۶٠متر ۵۴

  اینچ٢٢  اینچ با غالف به قطر ١٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١٠
در داخل آانال

١٩٩،٢٩٠متر ۵۴

  اینچ٢۴  اینچ با غالف به قطر ٢٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١١
در داخل آانال

٢١٧،۴٠٠متر ۵۴

  اینچ٢۶  اینچ با غالف به قطر ٢٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١٢
در داخل آانال

٢٣٩،١۵٠متر ۵۴

  اینچ٢٨  اینچ با غالف به قطر ٢۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١٣
در داخل آانال

٢۶۵،٧٢٠متر ۵۴

  اینچ٣٠  اینچ با غالف به قطر ٢۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١۴
در داخل آانال

٣١۵،٧٧٠متر ۵۴

  اینچ٣٢  اینچ با غالف به قطر ٢٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١۵
در داخل آانال

٣۶٠،٨٨٠متر ۵۴

  اینچ٣۴  اینچ با غالف به قطر ٣٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١۶
در داخل آانال

۴٢١،٠٣٠متر ۵۴

۶٠٢٩  اینچ طبق نقشه های  ٣ساخت و نصب لوله تهویه به قطر تا ٠۶٠۴٠٠١
۶٠٢۵SM-  و ۶٠١٧ و ۶٠٣٠و 

۴،٢٠۴،٧٠٠عدد ۵۴

۶٠٢٩  اینچ طبق نقشه های  ۴ساخت و نصب لوله تهویه به قطر تا ٠۶٠۴٠٠٢
۶٠٢۵SM-  و ۶٠١٧ و ۶٠٣٠و 

۵،۴٧۶،۶٩٠عدد ۵۴

تهيه  ساخت و نصب خرپا و بادبند پل های فلزی با بست های فلزی٠۶٠۵٠٠١
 متر٢۴جهت عبور لوله گاز برای دهانه تا 

۶۶،٩٩٠کيلوگرم ۵۴

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل های فلزی با بست های فلزی جهت٠۶٠۵٠٠٢
متر٣۶ تا ٢۴عبور لوله گاز برای دهانه 

٧٣،٧٨٠کيلوگرم ۵۴

٢٧
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ساخت و نصب خرپا و بادبند پل های فلزی با بست های فلزی جهت٠۶٠۵٠٠٣
متر۴٨ تا ٣۶عبور لوله گاز برای دهانه 

٧۵،١٢٠کيلوگرم ۵۴

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل های فلزی با بست های فلزی جهت٠۶٠۵٠٠۴
 متر۶٠ تا ۴٨عبور لوله گاز برای دهانه 

٨٢،٣۶٠کيلوگرم ۵۴

 اینچ از آنار پل های۶ اینچ با غالف ٢عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠١
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۶٨،۶۶٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های۶ اینچ با غالف ٣عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٢
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٧١،۶۴٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های٨ اینچ با غالف ۴عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٣
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٧۴،٩٠٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های١٠ اینچ با غالف ۶عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠۴
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٧٨،۴٧٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های١٢ اینچ با غالف ٨عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠۵
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٨٩،۵۴٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های١۶ اینچ با غالف ١٠عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠۶
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١٠۴،١١٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های١۶ اینچ با غالف ١٢عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٧
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١١٩،٠١٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های١٨ اینچ با غالف ١۴عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٨
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١٣٣،۴٣٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های٢٠ اینچ با غالف ١۶عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٩
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١۶۴،۵١٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های٢٢ اینچ با غالف ١٨عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١٠
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١٨٢،١٣٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های٢۴ اینچ با غالف ٢٠عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١١
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١٩۶،١۴٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های٢۶ اینچ با غالف ٢٢عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١٢
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٢٣٢،۴١٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های٢٨ اینچ با غالف ٢۴عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١٣
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٢۵٣،۵٣٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های٣٠ اینچ با غالف ٢۶عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١۴
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٢٩٢،٩۴٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های٣٢ اینچ با غالف ٢٨عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١۵
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٣٢۵،۴٩٠متر ۵۴

 اینچ از آنار پل های٣۴ اینچ با غالف ٣٠عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١۶
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٣۶۶،١٧٠متر ۵۴

بارگيری ،حمل و قرار دادن ورق های فوالدی با ضخامت مناسب بر٠۶٠٧٠٠١
روی آانال در محل تقاطع ها و برچيدن آن

٢٠٩،٧٩٠متر مربع ۵۴

٢٨
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هزینه های مربوط به تامين، استقرار و جابه جایی نفرات، ماشين آالت، مصالح و مواد مصرفی الزم برای آزمایش هيدرواستاتيك (آزمایش نشتی و١-
مقاومت خط لوله با آب)، و یا آزمایش نشتی و مقاومت با هوا برای خطوط لوله گاز و موارد ایمنی و سایر هزینه های مشابه، در قيمت ها منظور
شده است. نرخ های مربوط به آزمایش خطوط لوله گاز با هوا (آزمایش پنوماتيك) از فصل هفتم فهرست بهاء خطوط لوله گاز شهری استفاده

.گردد

هزینه های مربوط به تهيه روش آزمایش خط لوله، آماده سازی و تقسيم بندی خط لوله (زون بندی) به قطعات مورد نياز برای آزمایش، تهيه و٢-
نصب ارسال و دریافت آننده توپك ها با تمام شيرآالت و اتصاالت در صورت وجود، نصب شيرهای تخليه و هواگيری و سایر موارد مشابه در قيمت ها

.منظور شده است

هزینه مربوط به ارسال توپك های تميز آننده و اندازه گير با هوا و توپك های پرآننده با آب، به تعداد الزم به نحوی آه هوای موجود در خط لوله در٣-
حد مجاز باشد بانضمام مواد افزودنی، انجام تمام آزمایش های مورد نياز (آزمایش های مقاومت و نشتی)، مطابق مشخصات فنی و روش تایيد
.شده، تخليه و خشك آردن خط لوله با هوای خشك و مواد افزودنی مورد نياز و همچنين تهيه گزارش های الزم در قيمت ها منظور شده است

.هزینه مربوط به عمليات خاآی درقيمت های این فصل منظور گردیده است و از این بابت هيچ گونه هزینه اضافی پرداخت نمی شود۴-

بابت نصب بودن یا نبودن شيرهای اصلی در مسير خط، هنگام آزمایش هيدرواستاتيك هيچ گونه اضافه یا آسربهایی به ردیف های مربوط به۵-
.آزمایش خط تعلق نمی گيرد

چنانچه به هر دليل، آه ناشی از قصور آاری پيمانكار نباشد، ازجمله تاخير در تحویل مصالح، مشخصات فنی پيمان و یا نقص سازنده و بنا به۶-
دستور مهندس مشاور یا آارفرما، شيرآالت جدا از خط نيز مورد آزمایش هيدرواستاتيك قرار گيرد، هزینه مربوط به این عمليات، طبق ردیف های

.مربوط به آزمایش شيرهای ميان مسيری مندرج در فصل پنجم  محاسبه و پرداخت ميشود

هزینه آزمایش خط لوله در تقاطع ها آه جداگانه از خط اصلی نيز مورد آزمایش هيدرواستاتيك قرار ميگيرد، در قيمت ردیف های فصل عبور از موانع٧-
منظور شده است و از این بابت هيچ گونه اضافه یا آسر بهایی به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد. در هر حال، چنانچه غير از آزمایش خط

لوله در تقاطع ها، به دليل خاصی آارفرما دستور دهد، قسمتی از لوله ها، غير از آزمایش در مسير خط، جداگانه نيز مورد آزمایش قرار گيرد، هزینه
.آزمایش هر شاخه لوله معادل آزمایش یك شير با همان اندازه منظور می شود

در صورت پيش آمدن نشتی در خط لوله، ضمن عمليات نشت یابی، تعمير و اصالح خط و تكميل آزمایش های نهایی، مهندس مشاور یا آارفرما٨-
دليل بروز نشتی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی آه نشت حاصله ناشی از عملكرد نادرست یا قصور پيمانكار نبوده و مربوط به مصالح

.تحویلی آارفرما باشد، هزینه های مربوط به عمليات نشت یابی و هزینه تست مجدد از ردیف های مربوطه محاسبه خواهد شد

در صورتی آه معلوم شود هزینه نشت یابی، به عهده آارفرما ميباشد، طول خط لوله مورد آزمایش برای یافتن نشتی، براساس مجموع طول٩-
بخش هایی آه در هر دفعه برای یافتن نشتی مورد آزمایش قرار گرفتهاند، محاسبه خواهد شد. طول قطعات مورد آزمایش نشت یابی آه آمتر از

.یك آيلومتر باشد، یك آيلومتر منظور خواهد شد

در نرخ های مربوط به عمليات همكاری در اتصال نهایی آليه هزینه های عملياتی خاآی، برداشتن عایق و برش و پخ، جوشكاری و عایقكاری١٠-
.مجدد و رادیوگرافی منظور شده است

.تهيه آب در قيمت های این فصل دیده نشده است آه براساس نرخ های فهرست نرخ عوامل در آارهای صنعت نفت قابل احتساب می باشد١١-

.بهای ردیف های مربوط به پرآردن خط لوله با گاز، شامل موارد زیر است١٢-
 .همكاری با متخصصان آارفرما برای پرآردن خط با گاز١-١٢
.آنترل عملكرد صحيح شيرهای ميان مسيری٢-١٢
.هواگيری خط تا حصول اطمينان از پرشدن آامل خط با گاز٣-١٢
.انجام سایر عمليات یا هماهنگی های الزم تا زمان جریان آامل و بدون نقص گاز در حد مورد قبول بهره بردار از خط لوله۴-١٢
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آزمایش آيفيت پوشش لوله در هر قطعه از خط لوله و به هر قطر ،٠٧٠١٠٠١
 متر طول۵٠٠٠رفع نواقص و ارائه گزارش تا 

٢۴،٩٩۵،٣٧٠یک قلم ۵۴

آزمایش آيفيت پوشش لوله در هر قطعه از خط لوله و به هر قطر ،٠٧٠١٠٠٢
 متر طول۵٠٠٠رفع نواقص و ارائه گزارش جهت هر متر اضافه بر 

۵،٠٠٠متر ۵۴

١٧،۵٠٠متر  اینچ١آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠١ ۵۴

٢٢،٨٩٠متر  اینچ٢آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٢ ۵۴

٢۴،٧٩٠متر  اینچ٣آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٣ ۵۴

٢٧،۴١٠متر  اینچ۴آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۴ ۵۴

٣٠،١۵٠متر  اینچ۶آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۵ ۵۴

٣٣،۶۶٠متر  اینچ٨آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۶ ۵۴

٣۵،٢٢٠متر  اینچ١٠آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٧ ۵۴

٣۶،٩۴٠متر  اینچ١٢آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٨ ۵۴

٣٧،٨٧٠متر  اینچ١۴آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٩ ۵۴

٣٩،٠٢٠متر  اینچ١۶آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٠ ۵۴

۴٠،٠۵٠متر  اینچ١٨آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١١ ۵۴

۴٢،٢٧٠متر  اینچ٢٠آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٢ ۵۴

۴۴،٩٧٠متر  اینچ٢٢آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٣ ۵۴

۴٧،٧٨٠متر  اینچ٢۴آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١۴ ۵۴

۴٩،٣٢٠متر  اینچ٢۶آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١۵ ۵۴

۵٠،٩۶٠متر  اینچ٢٨آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١۶ ۵۴

۵۶،۶٣٠متر  اینچ٣٠آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٧ ۵۴

  اینچ به لوله۴  تا  ٢همكاری در انجام اتصال نهایی لوله به قطر   ٠٧٠٣٠٠١
گازدار

٢١،٩٩۵،٠٣٠مورد ۵۴

  اینچ به لوله١٠  تا  ۶همكاری در انجام اتصال نهایی لوله به قطر   ٠٧٠٣٠٠٢
گازدار

٢٨،٩٣٨،٠١٠مورد ۵۴

  اینچ به لوله١۶  تا  ١٢همكاری در انجام اتصال نهایی لوله به قطر  ٠٧٠٣٠٠٣
گازدار

٣٣،۵٨١،٩٣٠مورد ۵۴

  اینچ به لوله٢۴  تا  ١٨همكاری در انجام اتصال نهایی لوله به قطر  ٠٧٠٣٠٠۴
گازدار

۴٢،۴۵٢،١٣٠مورد ۵۴

  اینچ به لوله٣٠  تا  ٢۶همكاری در انجام اتصال نهایی لوله به قطر  ٠٧٠٣٠٠۵
گازدار

۵٢،٧١١،٣٢٠مورد ۵۴

۴،٩٠٠مترتنظيم و راه اندازی حفاظت آاتدی و رفع نواقص٠٧٠۴٠٠١ ۵۴

٧،٢٨٠متر  اینچ۴ تا ٢همكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠١ ۵۴

٨،٧٣٠متر  اینچ٨ تا ۶همكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠٢ ۵۴

٩،٧٠٠متر  اینچ١۴ تا ١٠همكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠٣ ۵۴

١٠،٩٢٠متر  اینچ٢٠ تا ١۶همكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠۴ ۵۴

١٢،۴٨٠متر  اینچ٢۶ تا ٢٢همكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠۵ ۵۴

١۴،۵۵٠متر  اینچ٣٠ تا ٢٨همكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠۶ ۵۴
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در این فصل هزینه استقرار، جابجایی الزم، به آارگيری و تأمين افراد، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مورد نياز مصرفی برای اجرای هر یك از١-
 .عمليات، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

در نرخ های این فصل تهيه ترانس / رآتيفایر، آندهای فدا شونده و دائم، پودر آدولد، آابل های مورد نياز (بجز آابل های مورد نياز در آزمایش ها)،٢-
الكترود ها و تسمه های مسی اتصال زمين، زغال آك، مفصل ومتعلقات آن، مخزن زیرزمينی، جعبه مقاومت، لوله های غالف فوالدی، منظور

نشده است ، ليكن هزینه های انبار آردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، حمل از انبار آارگاه به پای آار و تمام هزینه
.هایی ازاین قبيل، در قيمت ردیف ها منظور شده است

هزینه های مربوط به خرید و حمل آجر، آجر چينی روی آابل ها، ریختن و آوبيدن آك ذغال در بستر آندی، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده٣-
.است

.هزینه های مربوط به تعمير عایق در محل های اتصال آابل به لوله در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است۴-

هزینه تامين و استفاده از لوازم و مصالح مورد نياز برای انجام آزمایش ها، از جمله آابل و لوازم دیگر (بجز آنچه آه در بند ٢ ذآر شده است، در۵-
.قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

هزینه انجام عمليات سيویل، ساختمان و تاسيسات مربوط به احداث ایستگاه حفاظت آاتدی دیزلی یا برقی (با بستر آندی افقی، عمودی) ، در۶-
.قيمت ردیف های این فصل منظور نگردیده است، بجز مواردی آه انجام آنها در شرح ردیف ها به روشنی پيش بينی شده است

، تابلوی برق مربوط به ایستگاه ها در قيمت ردیف ها منظور(BOND BOX) هزینه مربوط به ساخت و حمل عالمت های مسير، جعبه های اتصال٧-
نشده است. همچنين هزینه عمليات خاآی و بتنی مربوط به نصب تجهيزات پيشگفته در قيمت ردیف ها منظور نشده است و این هزینه براساس

.ردیف های مربوط به فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه و پرداخت ميشود
عمليات خاآی ردیف های این فصل در زمين غير سنگی در نظر گرفته شده است. چنانچه حفاری در زمين سنگی یا آبدار انجام شود، هزینه٨-

.اضافی آن با استفاده از فصل آارهای خاآی و فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه و پرداخت می شود
.نرخ های مربوط به حفاری ضربه ایی یا دورانی چاه های آندگذاری ازفهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها قابل محاسبه ميباشد٩-
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١٧٢،٨٧٠متر مربع۶٠٠٧SP-محوطه سازی ایستگاه آاتدی طبق نقشه ٠٨٠١٠٠١ ۵۴

٣٢،٠٧٠متر مربع سانتيمتر شن ریزی اضافی۵اضافه بها ٠٨٠١٠٠٢ ۵۴

ستون با تكيه گاه شامل آارهای خاآی ، بتن ریزی ، تهيه و نصب٠٨٠١٠٠٣
۶٠٠٧SP-ستون و رنگ آميزی بطور آامل طبق نقشه 

٣،۵٢۴،٢٣٠عدد ۵۴

ستون بدون تكيه گاه شامل آارهای خاآی ، بتن ریزی ، تهيه و نصب٠٨٠١٠٠۴
۶٠٠٧SP-ستون و رنگ آميزی بطور آامل طبق نقشه 

٢،۶۴۶،۶٧٠عدد ۵۴

تهيه و ساخت و نصب فنس ، حصار یا توری حد فاصله بين دو ستون٠٨٠١٠٠۵
۶٠٠٧SP-بطور آامل طبق نقشه 

٢،٠۶٩،۶۵٠متر ۵۴

١٠،۶٩٢،۶٧٠عدد ۶٠٠٧SP-تهيه ، ساخت و نصب درب ایستگاه طبق نقشه ٠٨٠١٠٠۶ ۵۴

SCتهيه ، ساخت و نصب درب ایستگاه حفاظت از زنگ طبق نقشه ٠٨٠٢٠٠١
-۶١۴٠/A 

۵،١۶١،۶٢٠عدد ۵۴

تهيه ، ساخت و نصب حصار نرده ای و دیوار ایستگاه حفاظت از زنگ٠٨٠٢٠٠٢
 A-SC / ۶١۴٠طبق نقشه  

٣،۵۵٨،۴٣٠متر ۵۴

تهيه، ساخت پایه بتنی مبدل یكسو آننده طبق نقشه های٠٨٠٣٠٠١
-۶٠٠٩SP ۶٠١٠-  یاSP

۵،١٩٩،٧۶٠عدد ۵۴

تهيه، ساخت پایه جعبه  برق متناوب و مداوم شامل آارهای خاآی،٠٨٠٣٠٠٢
 بطور آامل۶٠١٠SP- یا ۶٠٠٩SP-بتنی و فلزی طبق نقشه های 

٣،٠۵٧،٢٢٠عدد ۵۴

٢،۴۶٢،٣١٠عددنصب جعبه اتصال روی دیوار یا بدنه چاه٠٨٠٣٠٠٣ ۵۴

٢،٩۴٩،١٠٠عددB/SP-۶٠٠٢تهيه ، ساخت و نصب پایه جعبه اتصال طبق نقشه  ٠٨٠٣٠٠۴ ۵۴

تهيه، ساخت و نصب نشان دهنده بستر آندی طبق نقشه  ٠٨٠٣٠٠۵
SP-۶٠١٣/B

٢،٣١٠،١٣٠عدد ۵۴

تهيه، ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشان دهنده با آار٠٨٠٣٠٠۶
SP-۶٠٢۴/B  و SP-۶٠٠۶/Bبرقی آن طبق نقشه  

۵،٣۶۵،٧۴٠عدد ۵۴

تهيه ، ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشان دهنده با٠٨٠٣٠٠٧
SP-۶٠٠۶/B  و SP-۶٠٢۵/Aآار برقی آن طبق نقشه   

۶،٧٣٢،٩٢٠عدد ۵۴

تهيه ، ساخت و نصب سایبان مبدل یكسو آننده طبق نقشه٠٨٠٣٠٠٨
SP-۶١٣٩/A

٢،۵۴٠،٢٠٠عدد ۵۴

تهيه ، ساخت و نصب سایبان مبدل یكسو آننده طبق مشخصات٠٨٠٣٠٠٩
فنی

۴،٨٢٨،٣٧٠عدد ۵۴

٣،١٨٨،٨٧٠عدد۶٠١٠SP-) طبق نقشه T/Rنصب دستگاه مبدل یكسو آننده ( ٠٨٠٣٠١٠ ۵۴

 ترمينال مثبت و منفی و جعبه٨ و ۴حمل و نصب جعبه اتصال ٠٨٠۴٠٠١
B/SP-۶٠٠٢آزمایش  طبق نقشه 

٣،٩٧٨،٠٠٠عدد ۵۴

  اینچ در چاه خشك١٢ریختن و آوبيدن آك دور لوله غالف به قطر ٠٨٠۴٠٠٢
پس از آند گذاری

۵٩،٩۴٠متر ۵۴

١۵۵،٨٣٠عدد آندآارهای نصب و اتصاالت برقی آند افقی٠٨٠۴٠٠٣ ۵۴

٢١٧،٠٩٠عدد آندآارهای نصب و آارهای برقی آند چاه آبی یا خشك٠٨٠۴٠٠۴ ۵۴

تهيه ، ساخت و احداث تاسيسات سر چاهی طبق نقشه  ٠٨٠۴٠٠۵
SP-۶٠١١/D

١۵،۴٧٢،١١٠عدد ۵۴

 متری١٩ آندی ٣ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك آردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠۶
 SP-۶٠١١طبق نقشه 

١١،٧٣٠،۶٣٠عدد ۵۴

 متری٢٢ آندی ۴  اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك آردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٧
 D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

١٢،۶٠٨،۶٩٠عدد ۵۴

 متری٢۵ آندی ۵  اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك آردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٨
 D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

١۵،۶۵١،٩٣٠عدد ۵۴

 متری٢٨ آندی ۶ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك آردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٩
 D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

١٧،٢٧١،١٠٠عدد ۵۴

 متری٣١ آندی ٧ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك آردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١٠
 D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

١٨،۶٠٣،۴٠٠عدد ۵۴

 متری٣۴ آندی ٨ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك آردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١١
D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

١٩،٩٩٩،۶٢٠عدد ۵۴

٣٢
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بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - حفاظت از زنگ

 متری٣٧ آندی ٩ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك آردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١٢
D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

٢٢،٣۶١،۶۶٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠١
گذاری افقی به طور آامل

۵،٩٧٣،۵٧٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ۶احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٢
گذاری افقی به طور آامل

٨،٩۶٠،٣۵٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ٩احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٣
گذاری افقی به طور آامل

١٣،٢٨۴،٧٣٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ١٢احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۴
گذاری افقی به طور آامل

١٧،٩٢٠،٧٠٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ١۵احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۵
گذاری افقی به طور آامل

٢٢،۴٠٠،٨٨٠عدد ۵۴

  با آند۶٠١۴SP-  آندی طبق نقشه ٢ یا ١احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۶
گذاری عمودی به طور آامل

٢،١٧٢،٢١٠عدد ۵۴

  با آند۶٠١۴SP-  آندی طبق نقشه ۵ یا ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٧
گذاری عمودی به طور آامل

۴،١١٢،٧١٠عدد ۵۴

٨١۶،٩٢٠مورداندازه گيری مقاومت زمين چهار ميله ای در هر عمق وارائه گزارش٠٨٠۵٠٠٨ ۵۴

نصب آابل با آارهای خاآی آانال شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در٠٨٠۵٠٠٩
زمين معمولی

١۴۶،٨٧٠متر ۵۴

نصب آابل با آارهای خاآی شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در زمين٠٨٠۵٠١٠
سنگی

۴٨۴،۵۶٠متر ۵۴

 متری و اتصال به ایستگاه طبق نقشه۶نصب اتصال زمين تا ٠٨٠۵٠١١
SP-۶٠٠۴/A

٣،٠٣۵،٣۵٠عدد ۵۴

تنظيم ، آزمایش و راه اندازی سيستم حفاظت از زنگ و تهيه گزارش٠٨٠۵٠١٢
) طبقAS BUILTنهایی و تهيه و ارائه نقشه های اجرا شده (

مشخصات فنی حفاظت از زنگ

٣٧،۴۴۴،٠٠٠ایستگاه ۵۴

۶٢٢،۶٠٠متر  اینچ در هر عمق١٠ به قطر P V Cتهيه و نصب لوله ٠٨٠۶٠٠١ ۵۴

٣۵۶،۵١٠متر متر۵٠  اینچ فوالدی معمولی و مشبك شده تا عمق ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠١ ۵۴

۵٠  اینچ فوالدی معمولی و مشبك شده در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠٢
 متر١٠٠متر تا 

٣٩١،۶۵٠متر ۵۴

١٠٠  اینچ فوالدی معمولی و مشبك شده در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠٣
 متر١۵٠متر تا 

۴٠٩،١۵٠متر ۵۴

)  یاPVC  اینچ فوالدی  عایق شده (بجای لوله ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠۴
 متر۵٠سيمانی در عمق تا 

٣۴۵،٨٣٠متر ۵۴

٣٣
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:مقدمه

قيمت ردیف های این فصل مربوط به عمليات اضافی برش و پخ سرلوله، شير و اتصال ها است آه احيـانا” در حين اجرای آار پيش خواهد آمد. از١-
جمله، چنانچه آارفرما نتواند به دالیلی لوله های مناسب به پيمانكار تحویل دهد و سرلوله ها در زمان تحویل نياز به برش و ایجاد پخ داشته باشد،

با تایيد مهندس مشاور و آارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله ها، برای پرداخت هزینه برش و پخ زدن سرلوله ها یا بریدن لوله های معيوب، از
.نرخ های درج شده در این فصل استفاده می شود

توضيح : قيمت ردیف های این فصل به سنگ زدن معمول سرلوله در خط اصلی، جوشكاری، بریدن و سنگ زدن لوله در اتصاالت ميان مسيری،
نصب شيرآالت و اتصاالت و نظایر آن تعلق نمی گيرد. هزینه مربوط به این عمليات در ردیف های فصل های مربوط منظور شده است و از این بابت

.هزینه جداگانه ای پرداخت نمی شود

هزینه جابه جایی اضافی لوله، شير و اتصال ها در آارگاه برای انجام عمليات برش یا دسته بندی لوله های معيوب در قيمت ردیف ها منظور شده٢-
.است

هزینه تأمين ماشين آالت، ابزار آار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد نياز برای انجام آار و حمل آنها به پای آار در قيمت ردیف ها منظور شده٣-
.است

شامل سنگ زدن و ایجاد پخ مناسب برای جوشكاری می باشد. LXتا LX ۵ ۶۵وL ۵قيمت ردیف های این فصل مربوط به تمام لوله های از نوع ۴۵-
، سه درصد به قيمت ردیف های اینLX۶۵برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر به ازاء هر ١٠ درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ۵

.فصل اضافه می شود

چنانچه برای برش لوله نياز به تخليه مواد، شستشو و گاززدایی لوله باشد و این آار در عهده پيمانكار قرار گيرد، قيمت آن جداگانه محاسبه و۵-
.پرداخت می شود

قيمت ردیف های این فصل برای برش و پخ لوله بصورت عمود بر محور طولی لوله می باشد، هرگاه برای ساخت اتصاالتی، نياز به برش مایل۶-
.سرلوله باشد، اضافه بهایی معادل ٣٠ درصد، به ردیف مربوط تعلق می گيرد

چنانچه به منظور جمع آوری لوله های فرسوده یا به هر دليل دیگری نياز به برش ساده سرلوله باشد، ۵٠ درصد قيمت ردیف مربوط پرداخت می٧-
.شود

در صورتيكه به علت یك ضخامت شدن اتصال ها و شيرها با لوله مربوط، نياز به برش و پخ یا تراشكاری باشد هزینه مربوط با ارائه اسناد مثبته٨-
.بعالوه ٣٠ درصد جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد

نرخ ردیف های این فصل برای بریدن یا پخ زدن لوله و اتصال ها به روش گرم یا سرد، برای لوله های تا ضخامت ٠/۵٠٠ اینچ می باشد. در صورتيكه٩-
.ضخامت لوله یا اتصال ها بيش از ٠/۵٠٠ باشد، به ازاء هر ١/١۶ اینچ افزایش ضخامت، اضافه بهایی معادل ۵ درصد قيمت ردیف پرداخت می شود
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فصل نهم - برش و پخ سر لوله

۶٠،٠٠٠سر لوله  اینچ١برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠١ ۵۴

٩۵،٩٩٠سر لوله  اینچ٢برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٢ ۵۴

١۵٩،٩٩٠سر لوله  اینچ٣برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٣ ۵۴

١٩٩،٩٩٠سر لوله  اینچ۴برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠۴ ۵۴

٢٢٨،۵۶٠سر لوله  اینچ۶برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠۵ ۵۴

٢٩۵،٨٠٠سر لوله  اینچ٨برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠۶ ۵۴

٣٣١،٠٩٠سر لوله اینچ١٠برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٧ ۵۴

۴١۶،٢٣٠سر لوله اینچ١٢برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٨ ۵۴

۵٢٠،٢٩٠سر لوله اینچ١۴برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٩ ۵۴

۶۴٠،۵٠٠سر لوله اینچ١۶برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٠ ۵۴

٧١١،۶٧٠سر لوله اینچ١٨برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١١ ۵۴

٨٠٠،۶٣٠سر لوله اینچ٢٠برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٢ ۵۴

٨۵۴،٠٠٠سر لوله اینچ٢٢برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٣ ۵۴

٩١۵،٠٠٠سر لوله اینچ٢۴برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١۴ ۵۴

٩٨۵،٣٨٠سر لوله اینچ٢۶برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١۵ ۵۴

١،٠۶٧،۵٠٠سر لوله اینچ٢٨برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١۶ ۵۴

١،١۶۴،۵۵٠سر لوله اینچ٣٠برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٧ ۵۴

۶٨،۵٧٠سر لوله  اینچ١برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠١ ۵۴

١٣٧،١٣٠سر لوله  اینچ٢برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٢ ۵۴

١٩١،٩٩٠سر لوله  اینچ٣برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٣ ۵۴

٢٣٩،٩٩٠سر لوله  اینچ۴برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠۴ ۵۴

٢۶۶،۶۵٠سر لوله  اینچ۶برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠۵ ۵۴

٣٣٢،٩٨٠سر لوله  اینچ٨برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠۶ ۵۴

٣۵٣،١۶٠سر لولهاینچ١٠برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٧ ۵۴

۴٢۵،٣۴٠سر لولهاینچ١٢برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٨ ۵۴

۵٨٢،٢٧٠سر لولهاینچ١۴برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٩ ۵۴

٧١١،۶٧٠سر لولهاینچ١۶برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٠ ۵۴

٨۵۴،٠٠٠سر لولهاینچ١٨برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١١ ۵۴

٩٨۵،٣٨٠سر لولهاینچ٢٠برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٢ ۵۴

١،٠۶٧،۵٠٠سر لولهاینچ٢٢برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٣ ۵۴

١،١۶۴،۵۵٠سر لولهاینچ٢۴برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١۴ ۵۴

١،٢٨١،٠٠٠سر لولهاینچ٢۶برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١۵ ۵۴

١،۴٢٣،٣٣٠سر لولهاینچ٢٨برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١۶ ۵۴

١،۶٠١،٢۵٠سر لولهاینچ٣٠برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٧ ۵۴

٣۵



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دهم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

قيمت ردیف های این فصل مربوط به انجام عمليات خم آردن سرد لوله به طور مجرد بوده، و تنها در مواردی آه به هر دليل در یك آار وطبق دستور١-
.مهندس مشاور یا آارفرما، انجام یك یا چند خم برروی لوله به صورت مجرد و یا اضافی نياز باشد، از قيمت های این فصل استفاده خواهد شد

خم آردن لوله ها با وسایل دستی و یا خم آردن لوله با ماشين خمكاری در آارگاه ثابت مالك محاسبات است، حمل لوله به آارگاه محل استقرار٢-
.دستگاه خمكاری و همچنين حمل لوله خم شده به محل مورد نياز، جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد

هزینههای مربوط به استقرار نفرات، لوازم و ماشين آالت برای خم آردن در آارگاه ثابت، اندازهگيری های الزم، حمل لوله در محوطه آارگاه، انجام٣-
عمليات الزم برای خم زدن لوله تا زاویه مناسب، خارج آردن لوله خم شده از ماشين و حمل و قراردادن مجدد لوله خم شده در محل دپوی آارگاه

.ثابت خم آاری، در قيمت ردیف ها منظور شده است

.در نظر گرفته شده است LX۶۵و تا حد LX ۵قيمت ردیف های این فصل برای خم زدن لوله های فوالدی ۴۵-

به ازای هر درجه اضافه خم بيش از ۵ درجه خم اوليه درج شده در ردیف های این فصل، اضافه بهایی معادل ۵ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق۵-
.می گيرد

.هرگاه ضخامت جدار لوله بيش از ٠/۵٠٠ اینچ باشد، اضافه بهایی معادل ۵ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق ميگيرد۶-

منظور از ردیف های استقرار لوله در آانال، قراردادن لوله های جوشكاری و عایقكاری شده از آنار آانال به داخل آانال، شامل هزینه های نفرات و٧-
.ماشين آالت الزم ميباشد

در نرخ ردیف های استقرار لوله در آانال هزینه تهيه و نصب بالشتك زیر لوله ها شامل تهيه، خاك رس، ماسه، آيسه گونی و دستمزد پرآردن آن،٨-
.قراردادن در آف آانال، تميز آردن و تنظيم آف آانال منظور شده است
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١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت
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بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دهم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

١۵٢،٣٠٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت١خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠١ ۵۴

٢٢٠،٨۴٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت٢خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٢ ۵۴

٢٨٩،٣٧٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت٣خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٣ ۵۴

٣۴٢،۶٨٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت۴خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۴ ۵۴

٣٢٧،٣٣٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت۶خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۵ ۵۴

۶٩۴،٣١٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت٨خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۶ ۵۴

٧۵۴،٣١٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت١٠خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٧ ۵۴

٨۴٢،٧١٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت١٢خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٨ ۵۴

٨٨٩،٠١٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت١۴خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٩ ۵۴

١،٠١٨،۶۵٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت١۶خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٠ ۵۴

٢،٩۵٢،۴٢٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت١٨خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١١ ۵۴

٣،٣۴۶،٠٨٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت٢٠خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٢ ۵۴

٣،۵۴٢،٩٠٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت٢٢خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٣ ۵۴

۴،٣٧٩،۴٢٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت٢۴خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۴ ۵۴

۵،۴٣٠،٠۴٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت٢۶خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۵ ۵۴

۶،٢٣۵،۴۶٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت٢٨خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۶ ۵۴

٧،۵٣۴،۵١٠مورد  اینچ در آارگاه ثابت٣٠خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٧ ۵۴

  اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك١خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠١
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١١٠،۵۵٠مورد ۵۴

  اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك٢خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٢
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١۶۵،٨٣٠مورد ۵۴

  اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك٣خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٣
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١٨٩،۵٢٠مورد ۵۴

  اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك۴خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۴
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٣٠٩،٠٩٠مورد ۵۴

  اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك۶خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۵
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٣۴٣،۴۴٠مورد ۵۴

 اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك٨خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۶
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٧۶٧،٣٧٠مورد ۵۴

  اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك١٠خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٧
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٩۴٠،٨٠٠مورد ۵۴

  اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك١٢خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٨
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١،١١١،٨۶٠مورد ۵۴

  اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك١۴خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٩
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١،۵٢٨،٨٠٠مورد ۵۴

  اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك١۶خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٠
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٢،٠٣٨،۴٠٠مورد ۵۴

  اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك١٨خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١١
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٣،٠٨١،٧٠٠مورد ۵۴

اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك٢٠خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٢
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٣،٨۵٢،١٣٠مورد ۵۴

اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك٢٢خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٣
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۴،۴٠٢،۴٣٠مورد ۵۴

اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك٢۴خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۴
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۵،٣٧۶،١٠٠مورد ۵۴

اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك٢۶خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۵
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۶،٢۵۵،٩۵٠مورد ۵۴
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اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك٢٨خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۶
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٨،٠۶۴،١۵٠مورد ۵۴

اینچ در آارگاه ثابت شامل پاك٣٠خم آردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٧
آردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١٠،٧۵٢،٢٠٠مورد ۵۴

١٧،١٢٠متر  اینچ در آانال١استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠١ ۵۴

٢٠،١٣٠متر  اینچ در آانال٢استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٢ ۵۴

٢٣،٠١٠متر  اینچ در آانال٣استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٣ ۵۴

٣٢،٧٨٠متر  اینچ در آانال۴استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠۴ ۵۴

٣۴،۶١٠متر اینچ در آانال۶استقرار لوله به قطر  ١٠٠٣٠٠۵ ۵۴

۴٨،٢۴٠متر  اینچ در آانال٨استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠۶ ۵۴

۵۵،٣٧٠متر اینچ در آانال١٠استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٧ ۵۴

۵٨،١٨٠متر اینچ در آانال١٢استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٨ ۵۴

۶٢،٨۶٠متر اینچ در آانال١۴استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٩ ۵۴

۶٧،٨٢٠متر اینچ در آانال١۶استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٠ ۵۴

٧٧،۴٢٠متر اینچ در آانال١٨استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١١ ۵۴

٨٣،٣٨٠متر اینچ در آانال٢٠استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٢ ۵۴

٩٢،۶٨٠متر اینچ در آانال٢٢استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٣ ۵۴

١٠٢،٨۵٠متر اینچ در آانال٢۴استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١۴ ۵۴

١٢٣،٠۵٠متر اینچ در آانال٢۶استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١۵ ۵۴

١٣٠،٢۴٠متر اینچ در آانال٢٨استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١۶ ۵۴

١۴۵،١٩٠متر اینچ در آانال٣٠استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٧ ۵۴
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١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل یازدهم - ایستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

هزینه های بارگيری، حمل و باراندازی مصالح و لوازم مانند لوله، شير، اتصال ها از محل انبار آارفرما به انبار پيمانكار و از انبار پيمانكار به آارگاه١-
.ثابت یا محل استقرار ایستگاه از نرخ های فصل چهاردهم (حمل و نقل) برحسب مورد قابل محاسبه ميباشد

هزینه جابجایی لوله، شيرها، اتصال ها و ابزار دقيق در محل آارگاه برای انجام عمليات مكانيكی احداث ایستگاه در نرخ های این فصل منظور شده٢-
.است

بهای مصالح تخصصی ایستگاه عهده آارفرما از قبيل لوازم ابزار دقيق، لوله، شير، اتصال ها، فيلتر، بودار آننده، گرم آن و رنگ مخصوص طبق٣-
.مشخصات فنی در نرخ ردیف های این فصل منظور نشده است

.هزینه جوشكاری لوله، شير و اتصال ها از نرخ های فصل دوم این فهرست بهاء به اضافه ده درصد قابل محاسبه می باشد۴-

.هزینه رادیوگرافی از فصل سوم این فهرست بهاء قابل محاسبه می باشد۵-

.هزینه برش وپخ لوله، شير واتصال ها از نرخ های فصل نهم این فهرست بهاء به اضافه بيست درصد قابل محاسبه می باشد۶-

.هزینه آليه عمليات خاآی وابنيه طبق بند ١٧ و ١٨  آليات قابل محاسبه می باشد٧-

.نرخ های مربوط به بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار جهت تا آالس ۶٠٠ می باشد٨-

.حمل مازاد بر ٣٠ آيلومتر ایستگاه ها از نرخ های فصل چهاردهم و ردیف های حمل مصالح استفاده گردد٩-
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بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠١
 اینچ١مربوطه به قطر 

١۴۵،١٠٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٢
 اینچ٢مربوطه به قطر 

١۶١،٢٢٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٣
 اینچ٣مربوطه به قطر 

١٨١،٣٨٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠۴
 اینچ۴مربوطه به قطر 

١٩٣،۴٧٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠۵
 اینچ۶مربوطه به قطر 

٢٧۶،٠۶٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠۶
 اینچ٨مربوطه به قطر 

٣٣۵،٢١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٧
 اینچ١٠مربوطه به قطر 

۴۵٨،۵١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٨
 اینچ١٢مربوطه به قطر 

۶٢۴،٨٩٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٩
 اینچ١۴مربوطه به قطر 

٧٢٩،٠۴٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٠
 اینچ١۶مربوطه به قطر 

٨٧۴،٨۴٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١١
 اینچ١٨مربوطه به قطر 

١،٠٩٣،۵۶٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٢
 اینچ٢٠مربوطه به قطر 

١،٢۴٩،٧٨٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٣
 اینچ٢٢مربوطه به قطر 

١،٣٩٠،١١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١۴
 اینچ٢۴مربوطه به قطر 

١،۶٢١،٨٠٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١۵
 اینچ٢۶مربوطه به قطر 

١،٧٨٩،٣٣٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١۶
 اینچ٢٨مربوطه به قطر 

١،٨٠٩،۴٣٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٧
 اینچ٣٠مربوطه به قطر 

١،٨٨٢،٠۵٠جفت ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سر لوله، شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠١
 اینچ.١/۴یكدیگر شامل بارگيری، حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

۴٣،٠٢٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سر لوله، شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠٢
 اینچ.١/٢یكدیگر شامل بارگيری، حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

۴٧،٨٠٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠٣
 اینچ٣/۴یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

۵٣،٧٧٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠۴
 اینچ١یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

۶٣،۶۴٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠۵
 اینچ١/۴ ١یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

٧۴،٢۴٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠۶
 اینچ١/٢ ١یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

٨٩،٠٩٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠٧
 اینچ٢یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

١١١،٣۶٠سرپيچ ۵۴

۴٠،٢٩٠سر لوله اینچ١/۴بریدن و دنده آردن هر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠١ ۵۴

۴۵،٣٣٠سر لوله اینچ١/٢بریدن و دنده آردن هر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠٢ ۵۴

۵١،٨١٠سر لوله اینچ٣/۴بریدن و دنده آردن هر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠٣ ۵۴

۶٠،۴۴٠سر لوله اینچ١بریدن و دنده آردن هر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠۴ ۵۴
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٧٢،۵٣٠سر لوله اینچ١/۴ ١بریدن و دنده آردن هر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠۵ ۵۴

٩٠،۶۶٠سر لوله اینچ١/٢ ١بریدن و دنده آردن هر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠۶ ۵۴

١٢٠،٨٨٠سر لوله اینچ٢بریدن و دنده آردن هر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠٧ ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ آردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠١
  اینچ١آامل به قطر تا 

۵٢٨،٧١٠عدد ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ آردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠٢
 اینچ٢ تا ۴/ ١ ١آامل به قطر 

١،٠۵٧،۴٢٠عدد ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ آردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠٣
 اینچ٣  تا ١/٢  ٢آامل به قطر 

١،۵٨۶،١٣٠عدد ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ آردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠۴
 اینچ۴آامل به قطر 

٢،١١۴،٨٣٠عدد ۵۴

 ) شامل حملsensing lineاتصال لوله های حس آننده فشار گاز ( ١١٠۵٠٠١
  اینچ٢/ ١بریدن ،خم آردن ، بستن به اتصال به طور آامل به قطر تا 

٣۴١،٣١٠سرپيچ ۵۴

 ) شامل حملsensing lineاتصال لوله های حس آننده فشار گاز ( ١١٠۵٠٠٢
١   تا  ۴/ ٣بریدن ،خم آردن ، بستن به اتصال به طور آامل به قطر

اینچ

۵۶٨،٨۶٠سرپيچ ۵۴

تهيه مصالح ، بارگيری ، حمل و باراندازی و ساخت و نصب شاسی١١٠۶٠٠١
فلزی ایستگاه و شامل ساخت پایه و اتصال ایستگاه به پایه و تعبيه
پيچ های ترازبندی و قالب های حمل و نقل ایستگاه و رنگ آميزی به

طور آامل

٧۶،٢۵٠کيلوگرم ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠١
 متر مكعب٣٠٠ پوند بر اینچ مربع تا ظرفيت ١٠٠

٢،٧٧٣،٧۴٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٢
 متر مكعب١٠٠٠تا ظرفيت ٣٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

۴،٠۴۵،٠۵٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٣
 متر مكعب٢٠٠٠تا ظرفيت ١٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

۵،١۶۶،٣٧٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠۴
 متر مكعب۶٠٠٠تا ظرفيت ٢٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

۶،٣۴٧،٢۴٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠۵
متر مكعب١٠٠٠٠تا ظرفيت ۶٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

٧،۵۶٢،٣۴٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠۶
متر مكعب٢٠٠٠٠تا ظرفيت ١٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

٨،۶٢۶،٠۴٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٧
متر مكعب٣٠٠٠٠تا ظرفيت ٢٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

١٠،٢۴٩،٩١٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٨
متر مكعب۵٠٠٠٠تا ظرفيت ٣٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

١١،۵٧١،٩٠٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٩
متر مكعب٨٠٠٠٠تا ظرفيت ۵٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

١٢،٧٢٠،۵۵٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠١٠
متر مكعب١٢٠٠٠٠ تا ظرفيت ٨٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

١۴،۴٧٣،٢٣٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك)  تا١١٠٨٠٠١
 متر مكعب٣٠٠ظرفيت 

۴،۶٣۵،٠٧٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٢
 متر مكعب١٠٠٠ تا ظرفيت ٣٠١ظرفيت 

۶،٩۴٧،٧۶٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٣
 متر مكعب٢٠٠٠ تا ظرفيت ١٠٠١ظرفيت 

٩،٢٩٢،۴٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠۴
 متر مكعب۶٠٠٠ تا ظرفيت ٢٠٠١ظرفيت 

١١،۶٢٣،٩٨٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠۵
 متر مكعب١٠٠٠٠ تا ظرفيت ۶٠٠١ظرفيت 

١٣،۵٧۴،۶١٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠۶
 متر مكعب٢٠٠٠٠ تا ظرفيت ١٠٠٠١ظرفيت 

١۵،٧٢٣،۶٢٠ایستگاه ۵۴
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آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٧
 متر مكعب٣٠٠٠٠ تا ظرفيت ٢٠٠٠١ظرفيت 

١٧،٣٣۴،٢۶٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٨
 متر مكعب۵٠٠٠٠ تا ظرفيت ٣٠٠٠١ظرفيت 

١٨،٧٨٣،٠٣٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٩
 متر مكعب٨٠٠٠٠ تا ظرفيت ۵٠٠٠١ظرفيت 

٢٠،٨۴١،٩٢٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هيدرواستاتيك) از١١٠٨٠١٠
 متر مكعب١٢٠٠٠٠ تا ظرفيت ٨٠٠٠١ظرفيت 

٢١،٩۵٠،٧٧٠ایستگاه ۵۴

٨٨٨،۴۵٠ایستگاه  آيلوگرم۵٠٠بارگيری یا باراندازی ایستگاه تا وزن ١١٠٩٠٠١ ۵۴

١،٠۵٩،٠٠٠ایستگاه  آيلوگرم١٠٠٠ تا وزن ۵٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٢ ۵۴

١،٣٣٢،۶٨٠ایستگاه  آيلوگرم٢٠٠٠ تا وزن ١٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٣ ۵۴

١،۵۵۴،٧٩٠ایستگاه  آيلوگرم٣٠٠٠ تا وزن ٢٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠۴ ۵۴

١،٧٧۶،٩٠٠ایستگاه  آيلوگرم۵٠٠٠ تا وزن ٣٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠۵ ۵۴

١،٩٩٩،٠١٠ایستگاه  آيلوگرم٨٠٠٠ تا وزن ۵٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠۶ ۵۴

٢،٢٢١،١٣٠ایستگاه  آيلوگرم١٠٠٠٠ تا وزن ٨٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٧ ۵۴

٢،۶۶۵،٣۵٠ایستگاه  آيلوگرم١۵٠٠٠ تا وزن ١٠٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٨ ۵۴

٣،۵۵٣،٨٠٠ایستگاه  آيلوگرم٢٠٠٠٠ تا وزن ١۵٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٩ ۵۴

۵،٣٣٠،٧٠٠ایستگاه  آيلوگرم٣٠٠٠٠ تا وزن ٢٠٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠١٠ ۵۴

۶،۴۶١،۴۶٠ایستگاه  آيلوگرم۶٠٠٠٠ تا وزن ٣٠٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠١١ ۵۴

١،۵٧٨،١۶٠ایستگاه آيلومتر٣٠ آيلوگرم تا فاصله ۵٠٠حمل ایستگاه تا وزن ١١١٠٠٠١ ۵۴

٢،٢٨٨،٠٠٠ایستگاه آيلومتر٣٠ آيلوگرم تا فاصله ١٠٠٠ تا  ۵٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٢ ۵۴

٢،۶۶٧،٢٧٠ایستگاه آيلومتر٣٠ آيلوگرم تا فاصله ٢٠٠٠ تا  ١٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٣ ۵۴

٣،٠٠٠،۶٨٠ایستگاه آيلومتر٣٠ آيلوگرم تا فاصله ٣٠٠٠ تا  ٢٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠۴ ۵۴

٣،۵٠٠،٨۶٠ایستگاه آيلومتر٣٠ آيلوگرم تا فاصله ۵٠٠٠ تا  ٣٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠۵ ۵۴

۵،٣٣۴،۵۴٠ایستگاه آيلومتر٣٠ آيلوگرم تا فاصله ٨٠٠٠ تا  ۵٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠۶ ۵۴

۶،٢٢٣،٧۵٠ایستگاه آيلومتر٣٠ آيلوگرم تا فاصله ١٠٠٠٠ تا  ٨٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٧ ۵۴

٨،٠٠١،٨١٠ایستگاه آيلومتر٣٠ آيلوگرم تا فاصله ١۵٠٠٠ تا  ١٠٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٨ ۵۴

٩،٣٣۵،۶٢٠ایستگاه آيلومتر٣٠ آيلوگرم تا فاصله ٢٠٠٠٠ تا  ١۵٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٩ ۵۴

١٠،٨٩١،۵۶٠ایستگاه آيلومتر٣٠ آيلوگرم تا فاصله ٣٠٠٠٠ تا  ٢٠٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠١٠ ۵۴

١٢،۴۴٧،۵٠٠ایستگاه آيلومتر٣٠ آيلوگرم تا فاصله ۶٠٠٠٠ تا  ٣٠٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠١١ ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز آردن آماده١١١١٠٠١
آردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور آامل به وزن

 آيلوگرم١٠٠٠تا 

٣،۵٢۴،٩٢٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز آردن آماده١١١١٠٠٢
آردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور آامل به وزن

 آيلوگرم٢٠٠٠ تا ١٠٠١

۵،٢٨٧،٣٩٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز آردن آماده١١١١٠٠٣
آردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور آامل به وزن

 آيلوگرم٣٠٠٠ تا ٢٠٠١

٧،٢١١،۵١٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز آردن آماده١١١١٠٠۴
آردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور آامل به وزن

 آيلوگرم۵٠٠٠ تا ٣٠٠١

١٠،٩٣٨،۴۶٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز آردن آماده١١١١٠٠۵
آردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور آامل به وزن

 آيلوگرم٨٠٠٠ تا ۵٠٠١

١٢،٧۶١،۵٣٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز آردن آماده١١١١٠٠۶
آردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور آامل به وزن

 آيلوگرم١٠٠٠٠ تا ٨٠٠١

١۵،٣٩٢،٩٢٠ایستگاه ۵۴

۴٢



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل یازدهم - ایستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل یازدهم - ایستگاه های تقليل فشار و اندازه گيری

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز آردن آماده١١١١٠٠٧
آردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور آامل به وزن

 آيلوگرم١۵٠٠٠ تا ١٠٠٠١

١٧،٣١٧،٠٣٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز آردن آماده١١١١٠٠٨
آردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور آامل به وزن

 آيلوگرم٢٠٠٠٠ تا ١۵٠٠١

١٩،٢۴١،١۵٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز آردن آماده١١١١٠٠٩
آردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور آامل به وزن

 آيلوگرم٣٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠١

٢١،٨٣٢،٠١٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز آردن آماده١١١١٠١٠
آردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور آامل به وزن

 آيلوگرم۶٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠١

٢۴،٣٠١،۶٨٠ایستگاه ۵۴

۴٣



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوازدهم - احداث حوضچه

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

بهای واحد احداث حوضچه شيرآالت در ردیف های این فصل، شامل بهای انجام آارهای الزم به شرح زیر، مطابق نقشههای استاندارد در حوضچه١-
 :است

.انجام عمليات خاآی الزم در زمين غيرسنگی (نرم، سخت، آلنگی)،تسطيح، آب پاشی و آوبيدن آف گود-
).تهيه و ریختن بتن ١۵٠ آيلوسيمان (بتن الغر-
.هر نوع قالب بندی با تمهيدات الزم همراه با تعبيه سوراخ های محل عبور لوله ها و غيره-
.تهيه و اجرای ميلگرد-
.تهيه و اجرای بتن، با عيار ٣٠٠ آيلو سيمان-
.جاسازی و عایقكاری دور لوله ها در محل عبور از دیوارها-
.خاآبرداری عمق حوضچه-
.عایقكاری سطح خارجی دیوارهای حوضچه، با دو قشر اندود قير-
.تهيه و ریختن شن زهكش در اطراف لوله تخليه-
.خاآریزی اطراف حوضچه با خاك محل-
.تسطيح و پاك آردن محل، جمع آوری مواد زاید و خاك اضافی و حمل به محل مجاز و سایر عمليات تكميلی الزم-

واحد پرداخت بهای حوضچه شيرآالت برحسب حجم بتن مصرفی، با عيار ٣٠٠ آيلو سيمان پرتلند معمولی بوده و در صورتی آه از بتن با عيار یا٢-
.سيمان متفاوت استفاده شود، اضافه بها طبق ردیف های درج شده در فصل آارهای بتنی، فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه پرداخت می شود

بهای انجام عمليات خاآی روی سقف حوضچه، در بهای واحد ردیف های این فصل منظور نشده است و در صورت وجود اختالف بين سطح زمين٣-
طبيعی با تراز روی سقف حوضچه، بهای انجام عمليات خاآی اضافی، باید جداگانه از ردیف های مربوط در فصل آارهای خاآی و بهای عایق آاری

.سقف، از ردیف های مربوط، در فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه شود

۴۴



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوازدهم - احداث حوضچه

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدهم - احداث حوضچه

تهيه مصالح، حمل، ساخت و نصب حوضچه بتنی نقاط پتانسيل و١٢٠١٠٠١
  و۶٠٢۶SC-نصب اتصاالت عایقی به طور آامل . طبق نقشه 

مشخصات فنی.

٢،١۶٨،۶۵٠عدد ۵۴

تهيه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتنی پيش ساخته شير١٢٠١٠٠٢
 و۶١١۵SC- اینچ  به طور آامل، طبق نقشه ۶ و ۴ و ٢مدفون 

مشخصات فنی.

١،١٨١،٢۴٠عدد ۵۴

تهيه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتنی پيش ساخته شير١٢٠١٠٠٣
) اینچ به٢) دو (Blow Down  اینچ  با لوله تخليه (۶ و ۴ و ٢مدفون 

 و مشخصات فنی.۶١١٩SC-طور آامل طبق نقشه 

٢،٠٢۴،٩٩٠عدد ۵۴

تهيه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتنی در محل نصب لوله١٢٠١٠٠۴
 اینچ ، بطور آامل طبق١۶ تا ٨ اینچ روی خط لوله های ۴تخليه گاز 

  و آشخصات فنی.SC-۶١٧۵نقشه 

٧،٧۶٠،١۴٠عدد ۵۴

 ،٨تهيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی هر یك از شيرهای ١٢٠١٠٠۵
 وSC-۶١١٨ یا SC-۶٠۶١ اینچ  به طور آامل، طبق نقشه ١٢، ١٠

آشخصات فنی. 

٣٩،١١٣،٠۵٠عدد ۵۴

،١٠، ٨تهيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی هر یك از شيرهای ١٢٠١٠٠۶
  و۶٠۶٣SC- یا ۶٠۶٢SC-  اینچ به طور آامل، طبق نقشه ١٢

مشخصات فنی.

۵٢،٩۵۶،٨۴٠عدد ۵۴

،١٠، ٨تهيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی هر یك از شيرهای ١٢٠١٠٠٧
 و مشخصات فنی.۶٠۶۴SC- اینچ به طور آامل، طبق نقشه ١٢

۶۵،٧۵٢،٣٨٠عدد ۵۴

،١٠، ٨تهيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی هر یك از شيرهای ١٢٠١٠٠٨
 و مشخصات فنی۶١١٧SC- اینچ به طور آامل، طبق نقشه ١٢

۵٠،١٧٣،٩۶٠عدد ۵۴

 تا١۶تهيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی هر یك از شيرهای ١٢٠١٠٠٩
 و مشخصات فنی.۶٠۶۵SC- اینچ به طور آامل، طبق نقشه ٢٢

٨٠،١٩٩،۶٧٠عدد ۵۴

 تا٢۴تهيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی هر یك از شيرهای ١٢٠١٠١٠
 و مشخصات فنی.۶٠۶۵SC- اینچ به طور آامل، طبق نقشه ٣٠

١٠٠،٢٨۴،۴۶٠عدد ۵۴

۴۵



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سيزدهم - تهيه نقشه

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

مورد نياز آار CD در آليه ردیف های این فصل، هزینه تهيه مصالح مانند لوازم التحریر، انواع آاغذ و دستگاه های دیداری و هزینه تهيه دیسكت یا١-
.منظور شده است

.هزینه تهيه آلبوم، طبق نمونه موجود نزد آارفرما در نظر گرفته شده است٢-

برای بردن و برگشت لوازم و افراد نقشه بردار و برداشت آارهای انجام شده به محل نقشه برداری و آار اجرا شده، وسيله نقليه در نرخ منظور٣-
.شده است

۴۶



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سيزدهم - تهيه نقشه

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم - تهيه نقشه

 خام مسير لوله گذاری و ارائه یك٢٠٠: ١نقشه برداری و تهيه نقشه ١٣٠١٠٠١
.CD نسخه اوزاليد و یك نسخه دیسكت و یا ٢نسخه اصل (آالك) و 

١۶،۶٨٠متر لوله ۵۴

 خام مسير لوله گذاری و ارائه١٠٠٠: ١نقشه برداری و تهيه نقشه ١٣٠١٠٠٢
 نسخه اوزاليد و یك نسخه دیسكت و یا٢یك نسخه اصل (آالك) و 

CD.

١٢،٩٨٠متر لوله ۵۴

 خام  مسير لوله گذاری و ارائه٢٠٠٠: ١نقشه برداری و تهيه نقشه ١٣٠١٠٠٣
 نسخه اوزاليد و یك نسخه دیسكت و یا٢یك نسخه اصل (آالك) و 

CD.

٩،۴٧٠متر لوله ۵۴

تهيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مكتسبه از حفر چاله آزمایش١٣٠٢٠٠١
 خام٢٠٠: ١بر روی نسخه اوزاليد 

۶،٢۴٠متر لوله ۵۴

تهيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مكتسبه از حفر چاله آزمایش١٣٠٢٠٠٢
 خام١٠٠٠ : ١بر روی نسخه اوزاليد  

٣،۴٧٠متر لوله ۵۴

٣،٧۶٠متر لولهبرداشت اطالعات و ترسيم آروآی آار اجرا شده (بدون مقياس)١٣٠٣٠٠١ ۵۴

٢٠٠ :برداشت اطالعات و ترسيم آروآی آار اجرا شده روی اوزاليد ١٣٠٣٠٠٢
١

٣،٧۶٠متر لوله ۵۴

١٠٠٠ :برداشت اطالعات و ترسيم آروآی آار اجرا شده روی اوزاليد١٣٠٣٠٠٣
١

٢،٨٢٠متر لوله ۵۴

٢٠٠٠برداشت اطالعات و ترسيم آروآی آار اجرا شده روی اوزاليد  ١٣٠٣٠٠۴
١ :

١،٨٨٠متر لوله ۵۴

٢٠٠: ١تهيه نقشه مرآبی آار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١٣٠۴٠٠١
CDو ارائه دیسكت یا 

٢،٠٩٠متر لوله ۵۴

١٠٠٠ :تهيه نقشه مرآبی آار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١٣٠۴٠٠٢
CD و ارائه دیسكت یا ١

۴٩٠متر لوله ۵۴

٢٠٠٠: ١تهيه نقشه مرآبی آار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١٣٠۴٠٠٣
CDو ارائه دیسكت یا 

٣٢٠متر لوله ۵۴

٣٧٠متر٢٠٠ : ١تهيه اوزاليد از نقشه آار اجرا شده با مقياس١٣٠۵٠٠١ ۵۴

٩٠متر١٠٠٠ : ١تهيه اوزاليد از نقشه آار اجرا شده با مقياس ١٣٠۵٠٠٢ ۵۴

۵٠متر٢٠٠٠: ١تهيه اوزاليد از نقشه آار اجرا شده با مقياس ١٣٠۵٠٠٣ ۵۴

١،١١٠متر مربعتهيه آاغذ مخصوص و چاپ ترانسپارانت١٣٠۵٠٠۴ ۵۴

٧٠متر لوله طبق نمونه شرآت٢٠٠: ١تهيه آلبوم (فایل بندی) نقشه های ١٣٠۶٠٠١ ۵۴

۴،٨۵٠متر لولهپياده آردن مسير١٣٠٧٠٠١ ۵۴

CD٠ ایستگاه و ارائه دیسكت یا AS  BUILTتهيه نقشه ١٣٠٨٠٠١ ۵۴
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:مقدمه

 الف – حمل و نقل شهری
نرخ های بارگيری، حمل شهری، تخليه لوله، اتصال ها و شيرهای خطوط لوله و ایستگاه های مربوط به گازرسانی به صنایع، در ردیف های این فصل١-

.منظور شده است

.در قيمت ردیف های این فصل، متوسط فاصله حمل شهری منظور شده است و از این بابت اضافه هزینه قابل محاسبه نمی باشد٢-

هزینه های مراعات نكات فنی و ایمنی مربوط به بارگيری، حمل و باراندازی لوله های فوالدی طبق مشخصات فنی در نرخ ردیف های این فصل٣-
.منظور شده است

 ب – حمل و نقل بين شهری
:چون در اغلب پروژه ها نياز به حمل لوله، شير و اتصال ها از شهری دیگر ميباشد، لذا نكات زیر برای نرخ های حمل بين شهری این فصل منظور گردیده است

به طور آلی، هزینه بارگيری، حمل و باراندازی برای مصالح تهيه شده توسط پيمانكار، از محل تحویل تا انبار آارگاه و از انبار آارگاه تا محل مصرف و١-
همچنين مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست، از انبار آارگاه تا محل مصرف در ردیف های سایر فصل های این فهرست بها پيش بينی شده
است. ردیف های این فصل، به منظور پرداخت هزینه های بارگيری، حمل و باراندازی از محل تحویل تا انبار آارگاه، تنها برای مواردی آه در بندهای

.٢ و٣ درج شده است پيش بينی گردیده است

هزینه بارگيری، حمل و باراندازی مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست از محل تحویل تا انبار آارگاه، به صورت جداگانه از ردیف های مربوط در٢-
.این فصل پرداخت می شود

تبصره ١: ردیف بارگيری، حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی مصالح، تنها برای مصالح موضوع این بند پيش بينی شده است و به هيچ عنوان ردیف یاد شده، برای
.سایر مصالح آاربرد ندارد

تبصره ٢: چنانچه لوله های دریافتی از آارفرما، از محل تحویل مستقيما به آنار آانال حمل و در آنجا ریسه گردد، با توجه به اینكه هزینه مربوط در فصل
.ریسه چينی لحاظ گردیده بنابراین هزینه بارگيری، حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی مصالح به آن تعلق نمی گيرد

.مبدا حمل لوله، شيرآالت، اتصال ها و سایر مصالح تحویلی آارفرما محل تحویل مصالح یاد شده به پيمانكار است٣-

.هزینه حمل، شير آالت و اتصال ها و مصالح پوشش با استفاده از ردیف های این فصل و اعمال ضریب ٢/۵٠ محاسبه می شود۴-

:بهای حمل لوله، با استفاده از بهای واحد ردیف های این فصل و مقدار تن معادل آن آه طبق رابطه ذیل محاسبه می شود، پرداخت ميگردد۵-
      T = ٢×١/٢۴ N/n                                    

:آه در آن
 Tمقدار تن معادل =  
Nتعداد آل شاخه لوله ها =  
Nتعداد شاخه های استاندارد لوله قابل حمل با یك تریلی آه از جدول ١ به دست می آید = .

تبصره ١: چنانچه محدودیت راه ها و پل های مسير امكان حمل لوله مطابق جدول ١ را مقدور ننماید، تعداد شاخه ها بر اساس نظر مهندس مشاور
.تعيين خواهد شد

.تبصره ٢: در صورتی آه لوله دارای پوشش پلی اتيلن یا هر نوع عایق دیگر باشد، قيمت ردیف های این فصل به اضافه ۵ درصد پرداخت ميشود

تبصره ٣: در صورتی آه ضخامت لوله ها براساس جدول شماره ١ بين ضخامت های مندرج در جدول باشد نزدیكترین ضخامت مالك محاسبه
.خواهد بود

.در صورتی آه حمل مصالح در راه های خاآی و شنی انجام شود، بهای واحد ردیف های این فصل به اضافه ٣٠ درصد، پرداخت ميشود۶-

مبنای تعيين مسافت حمل، نزدیكترین راه طبق  آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و ترابری است، و در مورد راه هایی آه در دفترچه یاد شده،٧-
.مسافتی برای آنها تعيين نشده است، با در نظر گرفتن آوتاهترین فاصله، طبق نظر مهندس مشاور، فاصله آنها تعيين می شود
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٣٩٠متر  اینچ عایق نشده١بارگيری یا باراندازی لوله  فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠١ ۵۴

۵٨٠متر  اینچ عایق نشده٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٢ ۵۴

٨٩٠متر  اینچ عایق نشده٣بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٣ ۵۴

١،۵۶٠متر  اینچ عایق نشده۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠۴ ۵۴

١،٩٨٠متر  اینچ عایق نشده۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠۵ ۵۴

٢،١١٠متر  اینچ عایق نشده٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠۶ ۵۴

٢،۴١٠متر  اینچ عایق نشده١٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٧ ۵۴

٣،٠٩٠متر  اینچ عایق نشده١٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٨ ۵۴

٣،٢٧٠متر  اینچ عایق نشده١۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٩ ۵۴

۴،٣۶٠متر  اینچ عایق نشده١۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٠ ۵۴

۵،۶٢٠متر  اینچ عایق نشده١٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١١ ۵۴

۶،۵٢٠متر  اینچ عایق نشده٢٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٢ ۵۴

٧،۵٠٠متر  اینچ عایق نشده٢٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٣ ۵۴

٨،١١٠متر  اینچ عایق نشده٢۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١۴ ۵۴

٩،١٨٠متر  اینچ عایق نشده٢۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١۵ ۵۴

٩،٨٠٠متر  اینچ عایق نشده٢٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١۶ ۵۴

١١،٠۵٠متر  اینچ عایق نشده٣٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٧ ۵۴

۵٩٠متر  اینچ عایق  شده١بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠١ ۵۴

٨٣٠متر  اینچ عایق  شده٢بارگيری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٢ ۵۴

١،٢٧٠متر  اینچ عایق  شده٣بارگيری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٣ ۵۴

٢،٢٢٠متر  اینچ عایق  شده۴بارگيری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠۴ ۵۴

٢،٨۴٠متر  اینچ عایق  شده۶بارگيری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠۵ ۵۴

٢،٩٨٠متر اینچ عایق شده٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠۶ ۵۴

٣،٣٢٠متر اینچ عایق شده١٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٧ ۵۴

۴،۴٧٠متر اینچ عایق شده١٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٨ ۵۴

۴،٧٢٠متر اینچ عایق شده١۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٩ ۵۴

۶،٠٧٠متر اینچ عایق شده١۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٠ ۵۴

٧،۵٠٠متر اینچ عایق شده١٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١١ ۵۴

٨،۴٩٠متر اینچ عایق شده٢٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٢ ۵۴

٩،٧٨٠متر اینچ عایق شده٢٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٣ ۵۴

١٠،۴۶٠متر اینچ عایق شده٢۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١۴ ۵۴

١١،۵۴٠متر اینچ عایق شده٢۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١۵ ۵۴

١٢،۶٧٠متر اینچ ٢٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١۶ ۵۴

١٣،٩٨٠متر اینچ عایق شده٣٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٧ ۵۴

٨،۵٣٠عدد  اینچ فوالدی٢بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠١ ۵۴

١۵،٣۶٠عدد  اینچ فوالدی٣بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٢ ۵۴

٢١،٩۴٠عدد  اینچ فوالدی۴بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٣ ۵۴

٣٢،٠٠٠عدد  اینچ فوالدی۶بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠۴ ۵۴

۶٩،۶۴٠عدد اینچ فوالدی٨بارگيری  یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠۵ ۵۴

١٢٩،٩٣٠عدد اینچ فوالدی١٠بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠۶ ۵۴

١۶٧،٨٣٠عدد اینچ فوالدی١٢بارگيری  یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٧ ۵۴
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٢٢٣،٧٧٠عدد اینچ فوالدی١۴بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٨ ۵۴

٢٨٧،٧١٠عدد اینچ فوالدی١۶بارگيری  یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٩ ۵۴

٣۶۶،١٧٠عدد اینچ فوالدی١٨بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١٠ ۵۴

۴٠٢،٩١٠عدد اینچ فوالدی٢٠بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١١ ۵۴

۴۴٣،٢١٠عدد اینچ فوالدی٢٢بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١٢ ۵۴

۴٩٢،۴۵٠عدد اینچ فوالدی٢۴بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١٣ ۵۴

۵١۴،٩٠٠عدد اینچ فوالدی٢۶بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١۴ ۵۴

۵٧٩،٢۶٠عدد اینچ فوالدی٢٨بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١۵ ۵۴

۶۶٢،٠١٠عدد اینچ فوالدی٣٠بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١۶ ۵۴

٢،١۵٠عدد  اینچ ٢بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠١ ۵۴

٣،۴١٠عدد  اینچ٣بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٢ ۵۴

۴،٢٧٠عدد  اینچ۴بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٣ ۵۴

٧،١١٠عدد  اینچ۶بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠۴ ۵۴

١٨،۵٧٠عدد اینچ٨بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠۵ ۵۴

٣۶،۶٢٠عدد اینچ١٠بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠۶ ۵۴

۵٠،٣۵٠عدد اینچ١٢بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٧ ۵۴

۶۶،٠٣٠عدد اینچ١۴بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٨ ۵۴

١٠٠،٧٠٠عدد اینچ١۶بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٩ ۵۴

١٣۴،٢۶٠عدد اینچ١٨بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١٠ ۵۴

١۶١،١٢٠عدد اینچ٢٠بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١١ ۵۴

٢٠١،۴٠٠عدد اینچ٢٢بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١٢ ۵۴

٢٢٣،٧٧٠عدد اینچ٢۴بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١٣ ۵۴

٢۵١،٧۵٠عدد اینچ٢۶بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١۴ ۵۴

٢٨٧،٧١٠عدد اینچ٢٨بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١۵ ۵۴

٣٣۵،۶۶٠عدد اینچ٣٠بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١۶ ۵۴

۴۴٠عدد  اینچ١بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠١ ۵۴

٨٧٠عدد  اینچ٢بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٢ ۵۴

١،۴۵٠عدد  اینچ٣بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٣ ۵۴

٣،١٠٠عدد  اینچ۴بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠۴ ۵۴

۴،٧٩٠عدد  اینچ۶بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠۵ ۵۴

١٣،٢٧٠عدد اینچ٨بارگيری یا باراندازی تبدیل، در پوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠۶ ۵۴

٢٣،٢٨٠عدد اینچ١٠بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٧ ۵۴

٣١،٩٧٠عدد اینچ.١٢بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٨ ۵۴

۴٠،٢٨٠عدد اینچ١۴بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٩ ۵۴

۵٠،٣۵٠عدد اینچ١۶بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٠ ۵۴

۵٨،٣٨٠عدد اینچ١٨بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١١ ۵۴

٧٠،۶٧٠عدد اینچ٢٠بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٢ ۵۴

٧٨،٩٨٠عدد اینچ٢٢بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٣ ۵۴

٨٩،۵١٠عدد اینچ٢۴بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١۴ ۵۴

١٠٠،٧٠٠عدد اینچ٢۶بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١۵ ۵۴

١١٨،۴٧٠عدد اینچ٢٨بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١۶ ۵۴
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١۴٣،٨۵٠عدد اینچ٣٠بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٧ ۵۴

٧٧٠عدد  اینچ١بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠١ ۵۴

١،۵۴٠عدد  اینچ٢بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٢ ۵۴

٣،٢٣٠عدد  اینچ٣بارگيری و باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٣ ۵۴

٣،۵۶٠عدد  اینچ۴بارگيری و باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠۴ ۵۴

۵،٩٧٠عدد اینچ۶بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠۵ ۵۴

١۵،٢٠٠عدد اینچ٨بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠۶ ۵۴

٢۶،٨۵٠عدد اینچ١٠بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٧ ۵۴

٣۶،۶٢٠عدداینچ١٢بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٨ ۵۴

۴۴،٧۵٠عدد اینچ١۴بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٩ ۵۴

۵٧،۵۴٠عدد اینچ١۶بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٠ ۵۴

۶۶،٠٣٠عدد اینچ١٨بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١١ ۵۴

٨٠،۵۶٠عدد اینچ٢٠بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٢ ۵۴

٨٩،۵١٠عدد اینچ٢٢بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٣ ۵۴

١٠٠،٧٠٠عدد اینچ٢۴بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١۴ ۵۴

١١۵،٠٨٠عدد اینچ٢۶بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١۵ ۵۴

١٣۴،٢۶٠عدد اینچ٢٨بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١۶ ۵۴

١۶١،١٢٠عدد اینچ٣٠بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٧ ۵۴

بارگيری  یا باراندازی مصالح آارفرما نوار، قير و لوازم مربوط به١۴٠٧٠٠١
عایقكاری

١٩۵،١١٠تن ۵۴

۵۴٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت١حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠١ ۵۴

٧٣٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت٢حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٢ ۵۴

٩٧٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت٣حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٣ ۵۴

٢،٠۴٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت۴حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠۴ ۵۴

٢،٨٨٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت۶حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠۵ ۵۴

۴،٠۵٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت٨حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠۶ ۵۴

۵،٨٩٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت١٠حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٧ ۵۴

٩،٢۶٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت١٢حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٨ ۵۴

٩،۴٩٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت١۴حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٩ ۵۴

١٢،٩٧٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت١۶حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٠ ۵۴

١٣،٨٩٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت١٨حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١١ ۵۴

١۴،۴١٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت٢٠حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٢ ۵۴

١٩،۴۵٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت٢٢حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٣ ۵۴

٢٢،٢٣٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت٢۴حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١۴ ۵۴

٣١،١٢٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت٢۶حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١۵ ۵۴

٣٣،٨٢٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت٢٨حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١۶ ۵۴

٣٧،٠۵٠متر اینچ عایق نشده به هر ضخامت٣٠حمل شهری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٧ ۵۴

٧٨٠متر  اینچ عایق  شده به هر ضخامت١حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠١ ۵۴

١،٠۴٠متر اینچ عایق  شده به هر ضخامت٢حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٢ ۵۴

١،٣٩٠متر  اینچ عایق  شده به هر ضخامت٣حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٣ ۵۴

٢،۴٠٠متر  اینچ عایق  شده به هر ضخامت۴حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠۴ ۵۴

٣،٣٨٠متر  اینچ عایق  شده به هر ضخامت۶حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠۵ ۵۴
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۴،۴٢٠متر  اینچ عایق  شده به هر ضخامت٨حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠۶ ۵۴

  اینچ عایق  شده به هر١٠حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٧
ضخامت

۶،۵٩٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به هر١٢حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٨
ضخامت

٩،۴٩٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به هر١۴حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٩
ضخامت

٩،٩٧٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به هر١۶حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٠
ضخامت

١٣،۴١٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به هر١٨حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١١
ضخامت

١۴،۴١٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به هر٢٠حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٢
ضخامت

١۴،٩۶٠متر ۵۴

 اینچ عایق  شده به هر٢٢حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٣
ضخامت

٢٠،۴٧٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به هر٢۴حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١۴
ضخامت

٢٣،۵٧٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به هر٢۶حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١۵
ضخامت

٣٢،۴٢٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به هر٢٨حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١۶
ضخامت

٣۵،٣۶٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به هر٣٠حمل شهری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٧
ضخامت

٣٩،۴٩٠متر ۵۴

٨،٧٧٠متر  اینچ٢حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠١ ۵۴

١۵،٧٨٠متر  اینچ٣حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٢ ۵۴

٢٢،۵۵٠متر  اینچ۴حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٣ ۵۴

٣١،٧٢٠متر  اینچ۶حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠۴ ۵۴

۶٣،١٣٠متر  اینچ٨حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠۵ ۵۴

٩٨،۶۴٠متر اینچ١٠حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠۶ ۵۴

١٢۶،٢۵٠عدد  اینچ١٢حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٧ ۵۴

١٧٠،۶١٠عدد  اینچ١۴حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٨ ۵۴

٢۵٣،۵٢٠عدد  اینچ١۶حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٩ ۵۴

٣٠٣،۴٩٠عدد  اینچ١٨حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١٠ ۵۴

۴۴٠،٠٠٠عدد اینچ٢٠حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١١ ۵۴

۴٨۶،٣۴٠عدد اینچ٢٢حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١٢ ۵۴

۵۴١،٢۵٠عدد اینچ٢۴حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١٣ ۵۴

۵۵۵،٧٩٠عدد اینچ٢۶حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١۴ ۵۴

۶٣۶،١۴٠عدد اینچ٢٨حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١۵ ۵۴

٧٢٨،٢٨٠عدد اینچ٣٠حمل شهری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١۶ ۵۴

٢،١٩٠متر  اینچ٢حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠١ ۵۴

٣،۵١٠متر  اینچ٣حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٢ ۵۴

۴،٣٨٠متر اینچ۴حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٣ ۵۴

٧،٠١٠عدد  اینچ۶حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠۴ ۵۴

١۶،٨٨٠عدد  اینچ٨حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠۵ ۵۴

٢٧،۶٩٠عدد اینچ١٠حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠۶ ۵۴

۵۵،١٣٠عدد  اینچ١٢حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٧ ۵۴
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٧٣،٨١٠عدد  اینچ١۴حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٨ ۵۴

١٠٨،٩۵٠عدد   اینچ١۶حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٩ ۵۴

١۴٧،۶١٠عدد  اینچ١٨حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١٠ ۵۴

١٧۶،٠٠٠عدد  اینچ٢٠حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١١ ۵۴

٢٣٩،٧٠٠عدد  اینچ٢٢حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١٢ ۵۴

٢۶۴،٩٣٠عدد اینچ٢۴حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١٣ ۵۴

٣٢٠،٠٠٠عدد  اینچ٢۶حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١۴ ۵۴

٣۶۴،١۴٠عدد  اینچ٢٨حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١۵ ۵۴

۴٢٢،۴٠٠عدد  اینچ٣٠حمل شهری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١۶ ۵۴

٨٢٠متر  اینچ٢حمل شهری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠١ ۵۴

١،٣٩٠متر  اینچ٣حمل شهری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠٢ ۵۴

٣،١٩٠متر  اینچ۴حمل شهری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠٣ ۵۴

۴،٧١٠عدد  اینچ۶حمل شهری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠۴ ۵۴

١١،٩١٠عدد  اینچ٨حمل شهری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠۵ ۵۴

١٧،٩٣٠عدد اینچ١٠حمل شهری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠۶ ۵۴

٣۴،۴١٠عدد اینچ١٢حمل شهری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠٧ ۵۴

۴٣،١٧٠عدد اینچ١۴حمل شهری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠٨ ۵۴

۵٣،٨۴٠عدد اینچ١۶حمل شهری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠٩ ۵۴

۶۴،۴۵٠عدد اینچ١٨حمل شهری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١٠ ۵۴

٧٧،۵۶٠عدد اینچ٢٠حمل شهری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١١ ۵۴

٩٧،٧۴٠عدد اینچ٢٢حمل شهری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١٢ ۵۴

١٠٧،١٠٠عدد اینچ٢۴حمل شهری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١٣ ۵۴

١٢۵،٧١٠عدد اینچ٢۶حمل شهری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١۴ ۵۴

١۵٠،٨۶٠عدد اینچ٢٨حمل شهری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١۵ ۵۴

١٨٢،٠٧٠عدد اینچ٣٠حمل شهری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١۶ ۵۴

١،٠۵٠متر  اینچ١حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠١ ۵۴

١،۵٨٠متر  اینچ٢حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی  به قطر ١۴١٣٠٠٢ ۵۴

٣،١۶٠متر  اینچ٣حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور فوالدی  به قطر ١۴١٣٠٠٣ ۵۴

٣،۶۵٠متر  اینچ۴حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠۴ ۵۴

۵،۴۴٠عدد اینچ۶حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠۵ ۵۴

١٣،٧٢٠عدد اینچ٨حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠۶ ۵۴

٢٠،٣۶٠عدد  اینچ١٠حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠٧ ۵۴

٣٩،٧٩٠عدد  اینچ١٢حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠٨ ۵۴

۴٩،٢٠٠عدد  اینچ١۴حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠٩ ۵۴

۶٢،۶٨٠عدد اینچ١۶حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٠ ۵۴

٧٣،٨١٠عدد اینچ١٨حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١١ ۵۴

٨٨،٠٠٠عدد  اینچ٢٠حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٢ ۵۴

١٠٧،١٠٠عدد  اینچ٢٢حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٣ ۵۴

١١٩،٨۵٠عدد  اینچ٢۴حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١۴ ۵۴

١۴۴،۶۶٠عدد اینچ٢۶حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١۵ ۵۴

١٧٠،٣٢٠عدد اینچ٢٨حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١۶ ۵۴

۵٣



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهاردهم - حمل و نقل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهاردهم - حمل و نقل

٢٠٣،٠٨٠عدد  اینچ٣٠حمل شهری  فلنج ساده یا فلنج آور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٧ ۵۴

٨۴،٣٢٠تن آيلومتر باراندازی مصالح٣٠بارگيری، حمل بين شهری تا ١۴١۴٠٠١ ۵۴

١،٠۴٠تن/کيلومتر آيلومتر٧۵ بر آيلومتر، تا فاصله ٣٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠١ ۵۴

٧٠٠تن/کيلومتر آيلومتر١۵٠ بر آيلومتر، تا فاصله ٧۵حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠٢ ۵۴

۴۴٠تن/کيلومتر آيلومتر٣٠٠ بر آيلومتر، تا فاصله ١۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠٣ ۵۴

٣۶٠تن/کيلومتر آيلومتر۴۵٠ بر آيلومتر، تا فاصله ٣٠٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠۴ ۵۴

٣١٠تن/کيلومتر آيلومتر٧۵٠ بر آيلومتر، تا فاصله ۴۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠۵ ۵۴

٢۶٠تن/کيلومتر بر آيلومتر٧۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠۶ ۵۴

۵۴



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - مصالح پای کار١پيوست 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - مصالح پای کار١پيوست 

٠مصالح پای کار۴١٠١٠٠١ ۵۴

۵۵



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت امور مهندسی

پيوست ٢ - دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه
این دستورالعمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشتههای مختلف تهيه شده است ، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته ، باید به تناسب

.ماهيت و نياز آن آار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

 تعاریف١-
تجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع١-١

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

ساختمان های پشتيبانی ،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبانی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند٢-١
آارگاه های سرپوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آرماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعات
پيش ساخته و مانند آن ، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت ، انبارهای سرپوشيده ، انبار مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل

. ترانسفورماتورها و مولدهای برق ، ایستگاه سوخت رسانی

ساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند٣-١
دفاتر آار ، نمازخانه ، مهمان سرا ، ساختمان های مسكونی ، غذاخوری ، آشپزخانه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ،

. پارآينگ های سرپوشيده

محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانال های هدایت آب و تمهيدات دیگر۴-١
برای حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين های ورزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه

. ، تامين تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن ، آب ، برق ، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار ، از سوی آارفرما تامين و۵-١
. تحویل پيمانكار می شود . مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته  ، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود

انبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه  ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت۶-١
. دستورالعمل های مربوط ، از  آنها استفاده می شود

. راه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه متصل آند٧-١

. راه های سرویس ، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود٨-١

راه های ارتباطی ، راه هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه٩-١
.راه های دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

راه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع١٠-١
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ساختمان ها ، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث یا نصب١١-١
در آارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل ، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره برداری

. از آنهاست

برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان های موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر١٢-١
تدارآات پيمانكار از آارگاه ، تسطيح ،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما ، طبق نظر آارفرما

. است

روش تهيه برآورد٢-
مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی١-٢

ترین روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن
آارگاه این پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزینه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در
برابر ردیف های مورد نظر ، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پيمان ،
پيشبينی آند. برای ساختمان هایی آه احداث ميشود ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها

منظور می شود . در مورد ساختمان های پيش ساخته ، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ها ، مانند قابهای فلزی ، هزینه حمل
و نصب ، استهالك و سرمایه گذاری آنها ، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور می شود . در
. پيمان هایی آه از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه می گردد

ساختمان ها ، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد ، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر ٢-٢
گرفته می شود . به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره
برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در
اسناد و مدارك پيمان درج شود . در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه
اجرای آار منظور می شود . چنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأمين ساختمان های مسكونی ، اداری ،

پشتيبانی و عمومی یا سایر موارد ، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پيشبينی می شود استفاده گردد ،
با توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف های فصل های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و

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

نحوه تأمين آب ، برق ، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، ٢-٣
گاز و برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی آارگاه ، لوله آشی ، آانال آشی ، و آابل آشی ، برای دوران اجرا

. الزم باشد ، باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود

چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه را به عهده بگيرد ، آه آارهای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و ٢-۴
متعلقات آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخــت تعرفه های ثابت برق ( دیماند ) و هزینه های انشعاب

و اشتراك برق و سایر آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و
هزینه ای از این بابت در تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد . چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه 

. آن برآورد و پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود

۵۶
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در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله ٢-۵
آشی آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای

مشابه است ، یا احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط
 . خصوصی پيمان درج شــده و هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود

چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهـده آارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در
. پایان آار ، جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد

چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی ٢-۶
شود . در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما باشد ، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز

و بر چيدن آارگاه منظور نخواهد شد . در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای
واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می

. شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٧-٢

قسمتی از زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و
.هزینه اجاره آن  را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید

به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع ٢-٨
 . تسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پيمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آند

هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب های واحد ٢-٩
. ردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شود

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 ٢-١٠
.بابت ، هزینه ای در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نمی شود

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

هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسری (هزینه مستمر آارگاه) این فهرست بها پيش بينی شده است. در ٢-١٢
کارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن

.کارگاه منظور می شود
در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا ، ٢-١٣

. درشرایط خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور ميشود
پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز ٢-١۴

. نيست
هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نخواهد شد . حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس ٢-١۵

. فهرست بهــای پایه رشتـه راه ، راه آهن و باند فرودگاه  محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شود
نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، ٢-١۶

. هزینه اجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف های ۴٢٠٣٠٠١ تا ۴٢٠٣٠٠٣  و ۴٢١٣٠٠١ و   ٢-١٧

۴٢١۴٠٠١ فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود . در صورتی آه در موارد استثنایی . این هزینه از
حد تعيين شده ، بيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب

.معاونت امور مهندسی  برسد
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز ، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه ٢-١٧-١

.اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز  ، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد ٢-١٧-٢

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله آمربندی و تغذیه نفت و گاز  ، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد٣-١٧-٢

 .هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته گاز رسانی به صنایع ، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون۴-١٧-٢

.هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله گاز شهری فوالدی ۵ درصد / پلی اتيلن ۶ درصد مبلغ برآورد ٢-١٧-۵

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
در آارهایی آه برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یك رشته فهرست بها استفاده می شود ، هرگاه حد مبلغ تجهيز ٢-١٧-۶

برچيدن آارگاه رشتههای بكار رفته آه طبق بندهای ٢-١٧-١ تا ٢-١٧-۵ ، تعيين می شود یكسان نباشد ، عددی بين ۵ درصد تا ۶
. درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر یك از رشته ها محاسبه ميشود

شرایط آلی٣-
 

پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و١-٣
. پس از تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و٢-٣
سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای

. استفاده موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به٣-٣

انجام برساند. در مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيدن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده باشد
. ، پيمانكار ملزم به رعایت آن است

تعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد ٣-۴
بر موارد یا مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام
نمی شود . چنانچه طبق شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز

. اضافی ، تنها برای قيمت جدید (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید) ، قابل پرداخت است
هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند ۴ ، تا سقف مبلغ پيش بينی۵-٣

. شده در ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

پيمانكار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان های آارگاه را برای تجهيز آارگاه احداث می آند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند ٣-۶
. آتش سوزی و سيل ، بيمه آند

ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده شوند .٧-٣
تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه ( به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ) ، متعلق به پيمانكار است . به جز ساختمان ها و

قطعات پيش ساخته ، چنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توســط پيمانكار در زمين آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما
باشد ، بهای مصالح بازیافتی آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ، ساختمان ها و

۵٧
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. تأسيسات یادشده ، به آارفرما واگذار می شود

 نحوه پرداخت۴-

در پيمان هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است هزینه هر یك از١-۴
. ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شود

تبصره : هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام ميشود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد ، به تناسب
پيشرفت آن بخش از آار محاسبه می شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

. هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانكار ، در صورت وضعيت ها منظور می شود١-١-۴

. هزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می شود٢-١-۴

روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی شده است برای آارهای مربوط به فهرست های بهای واحد پایه ۴-٢
رشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز، خطوط لوله آمربندی و تغذیه نفت و گاز، خطوط لوله گاز رسانی شهری، گاز رسانی به

: صنایع و خطوط لوله روزمينی جریانی نفت

. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه برای شروع عمليات پيمان الزم است
. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيمان

.ــ  ١٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ،پس از برچيدن آارگاه

تبصره: در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن
.پيش بينی نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد

۵٨



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

٠مقطوعتامين و تجهيز دفاتر آار پيمانكار۴٢٠١٠٠١ ۵۴

٠مقطوعتامين لباس آار، آفش و آاله حفاظتی آارگران۴٢٠١٠٠٢ ۵۴

تامين یك وعده غذای آارفرما، مهندسين مشاور و آزمایشگاه (در۴٢٠٢٠٠١
صورت ذآر تعداد مشخص در پيمان)

٠مقطوع ۵۴

تامين هزینه تجهيز انبارهای سر پوشيده، ساختمان های پشتيبانی و۴٢٠٣٠٠١
آزمایشگاه پيمانكار موارد مشابه

٠مقطوع ۵۴

٠مقطوعتامين آب و برق و شبكه های مربوط و سوخت آارگاهی۴٢٠۴٠٠١ ۵۴

٠مقطوعتامين سيستم های مخابراتی آارگاه۴٢٠۴٠٠٢ ۵۴

٠مقطوعتامين سيستم گازرسانی آارگاه۴٢٠۴٠٠٣ ۵۴

بارگيری، حمل و باراندازی ماشين آالت و تجهيزات به آارگاه و بر۴٢٠۵٠٠١
عكس

٠مقطوع ۵۴

تامين وسایل و تجهيزات الزم جهت حفظ یا انحراف موقت نهرهای۴٢٠۶٠٠١
زراعی یا جوی های شهری موجود در محدوده آارگاه

٠مقطوع ۵۴

٠مقطوعتامين و تجهيز انبار مواد منفجره۴٢٠٧٠٠١ ۵۴

٠مقطوعتامين و تجهيز ساختمان های عمومی۴٢٠٨٠٠١ ۵۴

٠مقطوعمحوطه سازی داخل آارگاه۴٢٠٩٠٠١ ۵۴

٠مقطوعتامين ایاب و ذهاب آارگاه۴٢١٠٠٠١ ۵۴

تامين آزمایشگاه و تاریكخانه با تجهيزات مربوط و تجهيز آارگاه برای۴٢١١٠٠١
انجام آزمایش های پرتونگاری

٠مقطوع ۵۴

٠مقطوعبيمه تجهيز آارگاه۴٢١٢٠٠١ ۵۴

٠مقطوعبرچيدن آارگاه۴٢١٣٠٠١ ۵۴

۵٩



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - شرح اقالم هزینه باالسری٣پيوست 

معاونت امور مهندسی

هزینه باالسری

به طور آلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری آار، به شرح زیر تفكيك می شود:

هزینه باالسری عمومی.١-
این هزینه از نوع هزینه هایی است آه نمی توان آنها را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

هزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرآزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شرآت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارآات و خدمات.١-١
هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه آارآنان دفتر مرآزی (سهم آارفرما)، به انضمام هزینه بيمه بيكاری آارآنان دفتر مرآزی.٢-١
هزینه وسایل نقليه دفتر مرآزی و هزینه های ایاب و ذهاب آه توسط آارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود.٣-١
هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرآزی.۴-١
هزینه نگهداری دفتر مرآزی.۵-١
هزینه استهالك وسایل دفتری دفتر مرآزی.۶-١
هزینه  آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرآزی.٧-١
هزینه مخابرات و پست دفتر مرآزی.٨-١
هزینه پذیرائی و آبدارخانه دفتر مرآزی.٩-١
هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرآزی.١٠-١
هزینه فتوآپی و چاپ نقشه در دفتر مرآزی.١١-١
هزینه تهيه اسناد، برای شرآت در مناقصه ها.١٢-١
هزینه ضمانت نامه شرآت در مناقصه ها.١٣-١
هزینه های متفرقه،شامل هزینههای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.١۴-١
هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرآزی.١۵-١
هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری وبهره برداری از انبار مرآزی.١۶-١

هزینه باالسری آار.٢-
این هزینه، از نوع هزینه هایی است آه ميتوان آن را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینههای درج شده در زیر:

هزینه های سرمایه گذاری آه شامل موارد زیر است:١-٢
هزینه تنخواه در گردش پيمانكار، با توجه به وجوه پيش پرداخت آه نزد پيمانكار است.١-١-٢
هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام آار آه نزد آارفرماست.٢-١-٢

هزینه ضمانت نامه ها، آه شامل موارد زیر است:٢-٢
هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.١-٢-٢
هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت.٢-٢-٢
هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام آار.٣-٢-٢

هزینه ماليات.٣-٢
هزینه صندوق آارآموزی.۴-٢
سود پيمانكار.۵-٢
هزینه های مستمر آارگاه، شامل موارد زیر است :۶-٢

هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی  عمومی آارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارآات، آمپ و آانتين و خدمات و١-۶-٢
حفاظت و حراست. همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل آارگاه آه در قيمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن

آارگاه، منظور نشده است.
هزینه نيروی انسانی خدماتی آه در اختيار آارفرما، دستگاه نظارت  و آزمایشگاه قرارمی گيرد.٢-۶-٢
هزینه سفر مدیران و آارآنان دفتر مرآزی به آارگاه و سایر نقاط، برای آار مربوط.٣-۶-٢
هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارك پيمان.۶-۴-٢
هزینه غذای آارآنان و آارمندان پيمانكار و همچنين هزینه و یا آمك هزینه غذای آارگران پيمانكار.۶-۵-٢
هزینه پذیرائی آارگاه.۶-۶-٢
هزینه پست، سفر مسئوالن آارگاه و هزینه های متفرقه.٧-۶-٢
هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب آارگاه و وسيله نقليه تدارآات آارگاه.٨-۶-٢
هزینه فتوآپی، چاپ، لوازم التحریز و ملزومات.٩-۶-٢

هزینه های تهيه مدارك فنی و تحویل آار.٧-٢
١-٧-٢     هزینه های تهيه عكس و فيلم.

).٢Shop Drawings-٧-٢     هزینه تهيه نقشه های آارگاهی (
).٣As Built Drawings-٧-٢     هزینه تهيه نقشه های همچون ساخت  (

۴-٧-٢     هزینه های برنامه ریزی و آنترل پروژه.
۵-٧-٢     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 چون هزینه عوارض شهرداری  (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود،
هزینه ای از بابت  آن در هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٣. در هزینه های باالسری، هزینه ای بابت بيمه های تأمين اجتماعی شامل بيمه سهم آارفرما  (٢٠ درصد) و بيمه بيكاری، پيش بينی نشده است.

۶٠



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

معاونت امور مهندسی

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردیف

١ تبریز-مراغه-مرند-شبستر-اسكوه-آذرشهر-عجب شير-
بناب آذربایجانشرقی ١

١/٠٣ سایر شهرستان های استان آذربایجانشرقی

١/٠۵ اروميه-خوی

آذربایجانغربی ٢١/١٢ چالدران-تكاب-سردشت

١/٠٧ سایر شهرستان های استان آذربایجانغربی

١/٠٣ خلخال-گرمی-آوثر
اردبيل ٣

١ سایر شهرستان های استان اردبيل

١/١٠ سميرم (دناآوه) - خوروبيابانك
اصفهان ۴

١ سایر شهرستان های استان اصفهان

١/٠۵ طالقان-آسارا
البرز ۵

١ سایر شهرستان های استان البرز

١/١٨ مهران و دهلران 
ایالم ۶

١/١٣ سایر شهرستان های استان ایالم

١/٢٠ جزایر خارگ و فارسی

بوشهر ٧١/١٠ دیر-جم-آنگان

١/٠۴ سایر شهرستان های استان بوشهر

١/٠٨ فيروزآوه

تهران ٨١/٠۴ شميرانات- دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

١/١٣ آوهرنگ چهارمحال و
بختياری ٩

١/٠۶ سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری

١/٢٠ نهبندان

خراسان جنوبی ١٠١/١٠ بيرجند

١/١٣ سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی

١/١۴ درگز-آالت - خواف

خراسان رضوی ١١
١/١٠ بردسكن- تایباد- رشتخوار

١ مشهد

١/٠۶ سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

١/٠۶ بجنورد
خراسان شمالی ١٢

١/١٠ سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

١/٠۶ اللی-مسجدسليمان- ایذه - باغ ملك

خوزستان ١٣١ اهواز- دزفول- اندیمشك- رامهرمز-شوش- شوشتر

١/٠٣ سایر شهرستان های استان خوزستان

١/٠٩  ماه نشان- طارم

زنجان ١۴١/٠۴ زنجان

١/٠۶ سایر شهرستان های استان زنجان

١/٠۴ تمامی شهرهای استان سمنان سمنان ١۵
١/٢٢  ایرانشهر-سراوان-ميرجاوه-هامون - هيرمند

سيستان و
بلوچستان ١۶

١/١٧ خاش-چاه بهار - زابل

١/١٢ زاهدان

١/٢۵ سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان 

٣



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

معاونت امور مهندسی

١/٠٩ قيروآازرین-خنج-المرد-مهر-الرستان - زرین دشت

فارس ١٧١  شيراز- آباده-مرودشت-آازرون-فسا

١/٠۴ سایر شهرستان های استان فارس

١/١٠ الموت
قزوین ١٨

١/٠۵ سایر شهرستان های استان قزوین

١/٠۶ خلجستان-نوفل لوشاتو
قم ١٩

١/٠۴ سایر شهرستان های استان قم

١/١٧ بانه

آردستان ٢٠١/١٣  سقز -مریوان-سرو آباد

١/١٠ سایر شهرستان های استان آردستان

١/١٣ آهنوج-منوجان

آرمان ٢١
١/٠٨ جيرفت-عنبرآباد

١ آرمان-رفسنجان

١/٠۴ سایر شهرستان های استان آرمان

١/١۵ ثالث باباجانی-گيالن غرب-قصرشيرین
آرمانشاه ٢٢

١/٠٩ سایر شهرستان های استان آرمانشاه

١/١١ تمامی شهرهای استان آهگيلویه و بویراحمد آهگيلویه و
بویراحمد ٢٣

١/١٢ مناطقی آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقع هستند

گلستان ٢۴١/١٢ مراوه تپه

١/٠۶ سایر شهرستان های استان گلستان

١/٠٣ آستارا - طوالش - ماسال-سياهكل- رودبار - املش
گيالن ٢۵

١ سایر شهرستان های استان گيالن

١/١٢ اليگودرز-پلدختر-دلفان
لرستان ٢۶

١/٠٨ سایر شهرستان های استان لرستان

١/١٠ مناطقی آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقع هستند

مازندران ٢٧١/٠۶ رامسر-تنكابن-سوادآوه-گلوگاه 

١/٠۴ سایر شهرستان های استان مازندران

١ اراك-ساوه-محالت-دليجان-زرندیه
مرآزی ٢٨

١/٠٣ سایر شهرستان های استان مرآزی

١/٢٠ جزیره ایوموسی

هرمزگان ٢٩١/١۵ جاسك و جزیره قشم

١/٠۴ بندر عباس

١/٠۴ تمامی شهرستان های استان همدان همدان ٣٠
١/٠٨ بافق-ابرآوه-خاتم

یزد ٣١
١/٠۵ سایر شهرستان های استان یزد

۴



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید۵پيوست 

معاونت امور مهندسی

در پيمان هایی آه برای تهيه برآورد هزینه اجرای آنها، از این فهرست بها استفاده شده است، چنانچه در چهارچوب موضوع پيمان، اجرای آارهایی الزم شود
:آه برای آنها مقدار در برآورد هزینه اجرای آار موجود نباشد، برای تعيين بهای واحد این نوع آارها به شرح زیر عمل خواهد شد

در صورتی آه ردیف آارهای یاد شده(شرح و بهای واحد) در این فهرست بها(آه برآورد هزینه اجرای آار با استفاده از آن تهيه شده است)  موجود١-
 .باشد، از ردیف های موجود این فهرست بها، به عنوان قيمت جدید استفاده خواهد شد

تبصره: چنانچه برای اجرای آارهای موضوع این بند، تجهيزات جدید و در نتيجه تجهيز آارگاه اضافی نسبت به تجهيز آارگاه پيش بينی شده در
اسناد و مدارك پيمان نياز باشد، در مورد اقالم اضافی تجهيز و هزینه آنها، با پيمانكار توافق خواهد شد. مبلغ تجهيز و برچيدن اضافی، حداآثر تا ٢۵

درصد مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه پيمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایيد معاونت امور
.مهندسی، قابل پرداخت خواهد بود

ردیف هایی آه قيمت آنها طبق بند ١ تعيين می شود، مشابه ردیف های این فهرست بها، مشمول اعمال تمام ضریب های مندرج در پيمان (مانند٢-
.ضریب پيشنهادی پيمانكار و برحسب مورد سایر ضریب های مربوط)   می گردد 

.در تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعيين شده برای تغيير مقادیر آار در شرایط عمومی  پيمان رعایت شود٣-

۶٣



١٣٩۵گازرسانی به صنایع - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- حمل و نقل۶پيوست 

معاونت امور مهندسی

جدول ١ – ظرفيت تریلی بر حسب تعداد شاخه استاندارد لوله فوالدی 

(حمل جاده)

ضخامت لوله ( هزارم اینچ)

١٠٩ قطر اسمی (اینچ) ١٣٣ ١۴١ ١۵۴ ١٧٢ ١٨٨ ٢١٩ ٢۵٠ ٣١٢ ٣۴۴ ٣٧۵ ۴٣٨

١ ــ ٧٩۴ ٧٩۴ ۶٨۵ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

١/٢  ١ ــ ۵٠۵ ۴۶٣ ۴١۴ ٣٩٢ ٣٣۶ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

٢ ۵٠۴ ۴١٣ ٣٩٧ ٣۶٩ ٣٣٠ ٣٠٢ ٢۶٧ ٢٣۵ ــ ــ ــ ــ

٣ ــ ٢۴١ ٢۵١ ٢٧٧ ٢۴٧ ٢٢٧ ٢٢٠ ١٩۶ ــ ــ ــ ــ

۴ ــ ٢١۴ ٢١٠ ١٨۶ ١۶۶ ١۵۴ ١٣٣ ١١٧ ٩۶ ٨٩ ــ ٧٠

۶ ــ ــ ١٣۶ ١٢۵ ١١١ ١٠٣ ٨٩ ٧٨ ۶۴ ۵٨ ۵٣ ۴۶

٨ ــ ــ ــ ــ ٨۶ ٧٨ ۶۵ ۵٩ ۴٨ ۴۴ ۴٠ ٣۵

١٠ ــ ــ ــ ــ ــ ۶٣ ۴۴ ۴۴ ٣٩ ٣۵ ٣٣ ٢٧

١٢ ــ ــ ــ ــ ــ ٣۵ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٢

١۴ ــ ــ ــ ــ ــ ٣٣ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢۵ ٢۴ ٢٠

١۶ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٨

١٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١۵

٢٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٩ ١٩ ١٩ ١٧ ١٧ ١۴

٢٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣

٢۴ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١١

٢۶ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨

٢٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨

٣٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨

۶۴




