شماره 60/257856:

تاريخ 92/11/30 :
پيوست «Appendix» :
سازمان صنعت ،معدن و تجارت ( 13استان)
باسالم

دس اجشاي مًاد  44ي 55آئيه وامٍ اجشائي لاوًن مؼادن تذيىًسيلٍ وحًٌ صدذيس مودًص تشدا د ح محاسدثٍ ي
صذيس مفاصا حساب حمًق ديلتي مصالح مصشفي مًسد وياص طشحُاي ػمشاوي تٍ شح صيش اػالم مي ًد.
 -1موشيان طشحُاي ػمشاوي ي يا پيماوكاسان مؼشفي ذٌ آوُا كٍ دسخًاس صذيس مودًص تشدا د اص يدخ رخيدشٌ
مؼذوي سا داسو ذ تايذ دسخًاس خًد امل محذيدٌ مًسد وظش تا ركش مختصات جغشافيائيح ميضان تشدا
مؼذوي ي مذت تشدا

ح وًع مادٌ

سا تٍ َمشاٌ يخ وسخٍ مًافمتىامٍ ي يا لشاسداد اجشاي طشح جُ صذيس موًص تشدا

تدٍ

ساصمان استان تحًيل ومايىذ.
 -2متماضيان مًضًع تىذ  1كٍ دس وظش داسوذ مصالح ساختماوي مًسد وياص طشح سا اص محل ػمليات اجشاي طشح تأميه
ومايىذ تايذ لثل اص شيع طشح وسث تٍ اخز موًص الذام ومايىذ .حمًق ديلتي دس َش مشحلٍ اص اجشاي طشح تاتًجدٍ
تٍ صًست يضؼي اسائٍ ذٌ تصًست ػلي الحساب محاسثٍ ي يصًل ي پس اص خاتمٍ طشح ي تؼييه ميضان دليدك
مصالح م صشف ذٌ دس طشح وسث تٍ محاسثٍ حمًق ديلتي لطؼي تشحسة ليم پايدٍ سدال مدًسد وظدش الدذام
ميشًد.
 -3متماضيان مًضًع تىذ  1كٍ مصالح مًسد وياص طشح سا اص سايش مىاتغ تأميه مي ومايىدذ تايدذ ضدمه اسائدٍ صدًست
يضؼي پشيطٌ دس َش مشحلٍ وسث تٍ پشداخ حمًق ديلتي جُ صذيس مفاصا حساب الذام ومايىدذ .دس ايىوًودٍ
مًاسد مصالح ساختماوي خشيذاسي ذٌ اص تُشٌ تشداسان مواص دس صًست اسائٍ فاكتًس مؼتثش خشيذ اص پشداخ حمدًق
ديلتي مؼاف مي تا ىذ.
 -4مصالح ساختماوي حاصل اص محل ػمليات اجشاي طشحُاي ػمشاوي كٍ ماصاد مصشف تش وياص طشح تا ذ يا دس طشح
مصشف ومي ًد ما وىذ جادٌ ساصي ح پيچ تشي ساٌ ي يا حفش تًول ي  ...متؼلك تدٍ ديلد تدًدٌ ي تًسدز سداصمان
صىؼ ح مؼذن ي تواست استاوُا تشمثىاي تُاي مادٌ مؼذوي سشمؼذن اص طشيك مضايذٌ تٍ فشيش مي سسذ.
 -5محاسثٍ ميضان مصالح مصشفي دس طشحُاي ػمشاوي تٍ شح ليس پيًس تؼييه مي ًد
تذيُي اس داسوذگان ايه لثيل موًصَا حك فشيش مًاد مؼذوي مدًسد تشدا د سا وذا دتٍ ي دس صدًست تخلد
مطاتك مادٌ  25لاوًن مؼادن تا آوُا سفتاس مي ًد .ضمىا پيماوكاساوي كٍ تذين اخدز مودًص الدذام تدٍ اسدتخشاح
مصالح مًسد مصشف خًد مي كىىذ مشمًل مادٌ  14لاوًن مؼادن تًدٌ ي تا آوُا تشاتش ممشسات تشخًسد خًاَذ ذ.
جعفر سرقيني
معاونت امور معادن
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نحوه محاسبه مصالح مصرفي توسط دستگاه هاي اجرائي و يا پيمانكاران آنها در
طرحهاي عمراني
لف – هصالح هعدني تراي تهيه شن و هاسه هصرفي در هر هتر هكعة تتن هعادل  1/30حجن تتن هندرج
در صورت وضعيت.
ب – هصالح هعدني تراي تهيه شن و هاسه هصرفي در هر هتر هكعة آسفالت گرم هعادل  1/25حجن
آسفالت هندرج در صورت وضعيت.
ج  -هصالح هعدني تراي تهيه شن و هاسه هصرفي در هر هتر هكعة آسفالت سطحي هعادل  1/50حجن
آسفالت هندرج در صورت وضعيت.
د  -هصالح هعدني تراي تهيه شن و هاسه هصرفي در هر هتر هكعة اساس و زيراساس هعادل  1/20حجن
اساس و زيراساس هندرج در صورت وضعيت.
ذ – سنگ هصرفي در هر هتر هكعة تنائي ( ته استثناي فرش و نواسازيها سنگي) و تلوكاژ هعادل 0/00
حجن تنائي يا تلوكاژ هندرج در صورت وضعيت.
ر – هصالح هعدني تراي تهيه هاسه هصرفي در هر هتر هكعة تنائي يا آجر يا سنگ هعادل  0/40حجن
تنائي هندرج در صورت وضعيت.
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