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 ۰۴۰۱۰۱ سنگ چینی درکف ساختمان (بلوکاژ) با سنگ قلوه. مترمکعب ۲۱۵,۵۰۰  

 ۰۴۰۱۰۲ سنگ چینی درکف ساختمان (بلوکاژ) با سنگ الشه. مترمکعب ۳۹۶,۰۰۰  

 ۰۴۰۱۰۳ ها(درناژ) با سنگ قلوه.ریزی پشت دیوارها و پیسنگ  مترمکعب ۱۸۶,۰۰۰  

 ۰۴۰۱۰۴ .الشهها (درناژ) با سنگسنگ ریزی پشت دیوارها و پی مترمکعب ۳۲۵,۵۰۰  

 مترمکعب ۷۰۲,۵۰۰  
تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با توری گالوانیزه

 و سنگ قلوه.
۰۴۰۱۰۵ 

 مترمکعب ۸۸۶,۰۰۰  
تورسنگ (گابیون) با توری گالوانیزهتهیه، ساخت و نصب 

 و سنگ الشه.
۰۴۰۱۰۶ 

 ۰۴۰۲۰۱ در پی.۱:۳بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه آهک مترمکعب ۶۹۴,۰۰۰  

 ۰۴۰۲۰۲ در پی.۱:۲:۸بنایی با سنگ الشه و مالت باتارد مترمکعب ۷۲۰,۰۰۰  

 ۰۴۰۲۰۳ پی.در۱:۶بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان مترمکعب ۶۸۸,۰۰۰  

 مترمکعب ۷۸۷,۰۰۰  
در دیوارها و۱:۳بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه آهک

 هایی که باالتر از پی قرار دارند. سایر محل
۰۴۰۲۰۴ 

 مترمکعب ۸۱۳,۰۰۰  
، در دیوارها و۱:۲:۸بنایی با سنگ الشه و مالت باتارد

 هایی که باالتر از پی قرار دارند. سایر محل
۰۴۰۲۰۵ 

 مترمکعب ۷۸۱,۰۰۰  
در دیوارها و۱:۶بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان

 هایی که باالتر از پی قرار دارند. سایر محل
۰۴۰۲۰۶ 

 ۰۴۰۲۰۷ .۱:۶سنگ قلوه غرقاب در مالت ماسه سیمان مترمکعب ۳۸۳,۵۰۰  

 ۰۴۰۲۰۸ .۱:۶سنگ الشه غرقاب در مالت ماسه سیمان مترمکعب ۵۶۳,۵۰۰  

 مترمربع ۲۱۴,۰۰۰  
۱:۶نماسازی باسنگ قلوه رودخانه، با مالت ماسه سیمان

 به انضمام بندکشی.
۰۴۰۳۰۱ 

  
 مترمربع ۷۴,۳۰۰

های بنایی با سنگ الشه، دراضافه بهای نماسازی به  ردیف
شکل موزاییکی صورت نما و به صورتی که، سنگ الشه به 

 اجرا شود.

۰۴۰۳۰۲ 

  
 مترمربع ۹۰,۰۰۰

های بنایی با سنگ الشه، دربهای نماسازی به  ردیفاضافه 
شکل موزاییکی صورت نما و به صورتی که، سنگ الشه به 

 درز شده اجرا شود.

۰۴۰۳۰۳ 

 مترمربع ۱۱۶,۰۰۰  
های بنایی با سنگ الشه، برای نماسازی اضافه بها به  ردیف

 با سنگ بادبر.
۰۴۰۳۰۴ 

 مترمربع ۱۵۵,۵۰۰  
های بنایی با سنگ الشه، برای نماسازی ردیفاضافه بها به  

 با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رج.
۰۴۰۳۰۵ 


