
    
  
  
  
  
  
  
  

 2 از 1 صفحه:

 شرکت مهندسی تَدکار

 1398چهارم سال  سه ماهههاي تعدیل شاخصدرصد تغییرات 
 

 07/04/1399 تاریخ :

 41668000تلفن  11و   8 و 6 و 5 هاي، واحد33خیابان کارگر شمالی، خیابان هفتم، پالك تهران، 

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

  رشته ابنیه

  : نسبت به  1398هاي تعدیل سه ماهه چهارم سال درصد تغییرات شاخص
  فصل

  1398ه دوم سال سه ماه  1397سه ماهه چهارم سال 

 فصل اول.عملیات تخریب   4 35

 فصل دوم.عملیات خاکی بادست 6 36

 فصل سوم.عملیات خاکی باماشین 13 38

 فصل چهارم.عملیات بنایی باسنگ  11 39

 فصل پنجم.قالب بندي چوبی  4 21

 فصل ششم.قالب بندي فلزي 19 34

 فصل هفتم.کارهاي فوالدي بامیلگرد 31 37

 فصل هشتم.بتن درجا 8 38

 فصل نهم.کارهاي فوالدي سنگین 33 52

 فصل دهم.سقف بتنی  7 36

 فصل یازدهم.آجرکاري وشفته ریزي  12 40

 فصل دوازدهم.بتن پیش ساخته وبلوك چینی 5 31

 فصل سیزدهم.عایق کاري رطوبتی 0 5

 فصل چهاردهم.عایق کاري حرارتی 4 33

 فصل شانزدهم.کارهاي فوالدي سبک 22 34

 فصل هفدهم.کارهاي آلومینیومی  2 14

 فصل هیجدهم.اندودوبندکشی 4 33

 فصل نوزدهم.کارهاي چوبی 6 12

 فصل بیستم.کاشی وسرامیک کاري 7 28

 فصل بیست ویکم.فرش کف باموزاییک 4 30

 فصل بیست ودوم.کارهاي سنگی باسنگ پالك 13 36

 فصل بیست وسوم.کارهاي پالستیکی و پلیمري  12 29

 فصل بیست وچهارم.برش ونصب شیشه 3 18

 فصل بیست وپنجم.رنگ آمیزي 4 26

 فصل بیست وششم.زیراساس واساس  22 48

 فصل بیست وهفتم.آسفالت 1 14

 فصل بیست وهشتم.حمل ونقل 22 44

  فصل بیست و نهم. کارهاي دستمزدي 4 33

  رشته ابنیه  20 38

  



    
  
  
  
  
  
  
  

 2 از 2 صفحه:

 شرکت مهندسی تَدکار

 1398چهارم سال  سه ماهههاي تعدیل شاخصدرصد تغییرات 
 

 07/04/1399 تاریخ :

 41668000تلفن  11و   8 و 6 و 5 هاي، واحد33خیابان کارگر شمالی، خیابان هفتم، پالك تهران، 

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

  رشته راه، باند فرودگاه و راه آهن

  : نسبت به  1398هاي تعدیل سه ماهه چهارم سال درصد تغییرات شاخص
  فصل

  1398ه دوم سال سه ماه  1397سه ماهه چهارم سال 

  بیتخر اتیفصل اول.عمل  7 35

 بادست یخاک اتیدوم.عمل فصل 5 33

 نیباماش یخاک اتیسوم.عمل فصل 13 37

 تونل يچهارم.حفار فصل 8 29

 ی وسپرکوب یکوب ،شمعيپنجم.حفار فصل 11 38

 باسنگ  ییبنا اتیششم.عمل فصل 6 33

 یهفتم.اندودوبندکش فصل 5 34

 وچوب بست  يهشتم.قالب بند فصل 13 29

 لگردیبام يفوالد ينهم.کارها فصل 31 36

 نیسنگ يفوالد يدهم.کارها فصل 36 56

 سبک يفوالد ي.کارهاازدهمی فصل 26 35

 دوازدهم.بتن درجا فصل 9 37

 ساخته  شی.بتن پزدهمیس فصل 9 36

 وباالست  راساس،اساسیچهاردهم .ز فصل 13 38

 پانزدهم.آسفالت فصل 2 13

 يقکاریشانزدهم.عا فصل 4- 2-

 يپرواز سطوح  و ریمه گ نقاط پلها، تونلها، ساتیتأس هفدهم. فصل 12 36

 یمنیا زاتیتجه  و میعال ها، ساختمان .جدهمیه فصل 6- 12

 نوزدهم.متفرقه فصل 6 20

 حمل و نقل  م.فصل بیست 25 53

 فصل بیست و یکم. کارهاي دستمزدي 4 33

 ریل، سوزن و ملحقات. دومفصل بیست و  44 44

 اجراي روسازي راه آهن. سومفصل بیست و  11 30

 ک هاژئوسنتتی. چهارمفصل بیست و  15 33

 آسفالت (دو) 2 13

  اند فرودگاه و راه آهنراه، برشته  13 36

   


