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 سازمان ��� و �ود� ��ور

 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکارانبخشنامه به دستگاه
 135585/98 شماره:

 20/03/1398 تاریخ:

 تعدیل فاقد  یالیر هايپیمان در ارز تمیق شیافزا از یناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 
 

هاي ها و پروژهبرداري طرحهاي مربوط به مدیریت، پدیدآوري و بهرهپروژه ها وبه استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرح           
وسعه) و ماده قانون برنامه پنجم ت 222قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  160هاي مشمول ماده گذاري دستگاهسرمایه

) قانون برنامه و بودجه، این دستورالعمل که به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از 23(
) و فاقد 8و  4افزایش قیمت ارز، در قراردادهاي ریالی  و بخش ریالی قراردادهاي ارزي ریالی فاقد تعدیل نرخ (به جز ماده  

) که از محل وجوه عمومی تأمین اعتبار 1-و پیمان سرجمع مندرج در ماده ب 8تفاوت (بجز ماده الپرداخت هرگونه مابه
بوده و قرارداد براساس  01/01/1397تا  01/05/1391شود و آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار از می

هاي اجرایی و کارفرمایان گردد تا دستگاهصفحه ابالغ می 9االجرا) در اول (الزم باشد به شرح زیر از نوع گروهآن منعقد شده 
اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت  29/12/1398تا  01/10/1396مربوطه ضوابط این بخشنامه را به کارکردهاي از 

 نمایند.
نندگان کتولیدکنندگان، سازندگان یا تأمینپیمانکاران،  العمل منظور از پیمانکار عبارتست ازدر این دستور -1 ماده

 باشد.هاي در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور میمصالح و تجهیزات پروژه
هاي حوزه نظام فنی و اجرایی کشور منعقد شده قراردادهاي خرید تجهیزات و یا مصالح که براي اجراي پروژه -2 ماده

ماه باشد، مشمول این دستورالعمل  3هاي مجاز) بیشتر از دیداست در صورتی که مدت آن (مدت اولیه و تم
 شود.می

و یا روش ترکیبی (استفاده توامان از روش  "ب"یا  "الف"هاي مبالغ جبرانی با انتخاب پیمانکار براساس روش -3 ماده
 شود.الف و ب) محاسبه و اعمال می

باشد، در این موارد قسمت ارزبر قرارداد  8/0تا  1/0ین ضریب ارزبري باید ب ،در صورت استفاده از روش ترکیبی -1تبصره 
شود و در خارج این محدوده صرفاً یکی از هر دو جبران می” ب“و باقیمانده قرارداد از روش  ”الف“از روش 

 ”فال“رحال براي هیچ بخشی از پیمان نباید به صورت توأم از روش ه قابل استفاده است. به” ب“روش الف یا 
 استفاده شود.” ب“و 

قانون برگزاري مناقصات واگذار شده است، زمان تصویب در هیأت سه  28و  27در کارهایی که بر اساس مواد  -4 ماده
واقع باشد، در این حالت مبلغ جبرانی  01/01/1397تا   01/05/1391نفره ترك تشریفات باید در بازه زمانی از 

 گیرد. مالك عمل قرار می 85/0با اعمال ضریب  ”ب“و  ”الف“هاي حاصل از روش
 التفاوت است، حسبهاي خرید قرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابههاي ریالی مشمول تعدیل که بخشدر پیمان -5 ماده

مجاز است. (لیکن خریدهاي داخلی  و یا استفاده از روش ترکیبی ”ب“یا  ”الف“مورد استفاده از ضوابط روش 
  باشد).می” ب“نبوده و مشمول روش  ”الف“روش مشمول 

اند مشمول ضوابط این به بعد تعیین و ابالغ شده 31/04/1397کارهاي جدیدي که قیمت آنها از تاریخ  -6 ماده
 شوند.بخشنامه نمی
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و �ود� ��ور سازمان  ���  

 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکارانبخشنامه به دستگاه
 135585/98 شماره:

 20/03/1398 تاریخ:

 تعدیل فاقد  یالیر هايپیمان در ارز تمیق شیافزا از یناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

هاي اطالعاتی مجوز پرداخت مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل، دریافت اعالم وصول کتبی فرم -7 ماده
باشد که الزم است پس از تکمیل، اصل آن با مهر و امضاي کارفرما و ذیحساب به بسته به مورد) میپیوست (

 ارسال شود. به دبیرخانه شوراي فنی استان محل استقرار کارفرما ،انضمام نسخه نرم افزاري اطالعات
سازمان  15/09/1382 مورخ 173073/101بینی تعدیلی بجز روال مندرج در بخشنامه شماره در صورت پیش -8 ماده

در پیمان منعقده، با درخواست پیمانکار، تعدیل و  3-1-التفاوتی بجز موضوع ماده ببرنامه و بودجه و مابه
حذف و ضوابط این بخشنامه اعمال  ،التفاوت مذکور براي کارکردهاي مشمول این بخشنامه به صورت کاملمابه
 شود.می

سازمان برنامه و  15/09/1382مورخ  173073/101فظ تعدیل بخشنامه شماره در این شرایط، در صورت ح
نباید مواردي  ،4/2/1389مورخ  6405/100خشنامه شماره التفاوت در پیمان سرجمع موضوع ببودجه و مابه

 هاي مذکور شود. و بخشنامهبه صورت همزمان مشمول دریافت مبالغ جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل 
(براي استفاده از روش الف) و مقدار  Nو در صورت استفاده از دستورالعمل حاضر، ضریب  8در استفاده از ماده  -2تبصره 

حداکثر  ،توانند با نظر کارفرما و متناسب با ماهیت پروژه(براي استفاده از روش ب) می tمازاد بر یک ضریب 
 کاهش یابد.  4و  3ادیر جداول شماره یک سوم مقبه میزان 

در مورد قراردادهاي سرمایه گذاري (با مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه) که پیشنهاد قیمت  -9 ماده
بوده، استفاده از مفاد این دستورالعمل براي اصالح مدل مالی  01/01/97تا  01/05/91گذار بعد از سرمایه

قیمت ارز مجاز است. براي جبران این اثرات می توان از تطویل مدت  براي جبران آثار ناشی از افزایش
خرید مجدد در طول دوره یش خریدهاي پرداختی احتمالی، پیشبرداري تجاري، تطویل مدت استهالك پبهره

گذاري غیر خریدها، تعویق بخشی از سرمایهجاري، ایجاد تنفس در استهالك پیشبرداري تساخت یا بهره
ن به کاالهاي داخلی با توجه به عدم امکا کاالها پذیر، تغییر فهرست اولیه پیشنهاديبا توافق سرمایه داراولویت

 سیستم بانکی ازگذار سرمایهتوسط بازپرداخت تسهیالت اخذ شده  انتقالتدارك برخی از کاالهاي خارجی، 
ی پذیر و یا تغییر قیمت تمام یا بخشهپذیر در صورت امکان، انتقال تمام یا بخشی از پروژه به سرمایسرمایه به

هاي خودگردان) استفاده نمود به نحوي که انتظارات ییر قیمت فروش محصول (براي پروژهاز محصول یا تغ
 گذار بر اساس مدل مالی منضم به پیمان تأمین گردد.اولیه سرمایه

ایی که هد سازمانپذیر (در مورن سرمایهتعیین مدل مالی جبرانی، صرفا با تایید وزیر و یا باالترین مقام سازما
 باشد.پذیر میاي نیستند) امکانخانهتابع هیچ وزارت

تا  01/10/1396(به تشخیص کارفرما)، تأخیرات از  درصورت عدم قصور پیمانکار در انجام تعهدات پیمان -10 ماده
ه عنوان تأخیر مجاز پیمانکار که تصویر روشنی براي جبران آثار تغییر نرخ ارز وجود نداشت ب 18/07/1397

 شود. تلقی می
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و �ود� ��ور سازمان  ���  

 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکارانبخشنامه به دستگاه
 135585/98 شماره:

 20/03/1398 تاریخ:

 تعدیل فاقد  یالیر هايپیمان در ارز تمیق شیافزا از یناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

درخواست  شود، بااي جهت پرداخت تعدیل استفاده میهاي رشتههاي مشمول تعدیل که از شاخصدر پیمان -11 ماده
هاي گروهی (فصلی) مناسب و توان از شاخصپیمانکار و موافقت کارفرما به منظور تدقیق محاسبه تعدیل می

اي استفاده نمود. در اینصورت، پس از انجام تغییر، امکان تغییر مجدد و هاي رشتهمرتبط به جاي شاخص
 برگشت به حالت قبل وجود ندارد.

و  01/01/1397ها و یا مناقصاتی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار پس از براي پیمان -12 ماده
باشد، در صورتی شروع یا ادامه کار با نرخ تعدیل می بوده و پیمان یا اسناد مناقصه فاقد 31/04/1397قبل از 

 پیمان میسر نباشد، با درخواست پیمانکار، کارفرما باید به یکی از سه روش زیر عمل نماید:
قانون  24ماده ” ب“در صورت عدم مبادله قرارداد، لغو مناقصه و آزادسازي تضامین پیمانکار به استناد بند  -1

 برگزاري مناقصات
 مبادله قرارداد، خاتمه پیمان با درخواست پیمانکار. در صورت  -2
(بدون لحاظ  27/06/1389مورخ  47707/100درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه  -3

قانون الحاق برخی مواد به قانون  17بخشنامه مذکور) و همچنین ماده  3-2-2و جزء خ بند  10-1-2بند 
 هاي معامالت متوسط) جهت پروژه2خشی از مقررات مالی دولت (تنظیم ب

پیمان جدید براي تکمیل کار با حفظ  17/03/1383ف مورخ /ش3808در مواردي که به استناد بخشنامه  -13 ماده
تمامی شرایط و مبانی پیمان اولیه منعقد شده باشد، در صورتی که پیمان اولیه مشمول دستورالعمل حاضر 

 جدید نیز مشمول این دستورالعمل خواهد بود. مانباشد، پی
هاي تعدیل قطعی دوره انجام کار، مبلغ جبرانی موضوع این بخشنامه با استفاده از آخرین تا اعالم شاخص -14 ماده

شود. با اعالم الحساب پرداخت میهاي ابالغ شده مربوط (قطعی یا موقت)، محاسبه و به صورت علیشاخص
ام کار، مبلغ فوق طبق این دستورالعمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعی به هاي قطعی دوره انجشاخص

 گردد.حساب پیمانکار منظور می
پرداخت هرگونه وجه دیگري بابت جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز براي موارد مذکور در این دستورالعمل،  -15 ماده

 مجاز نیست. 
هاي مرتبط بر عهده دستگاه اجرایی و ابط و دستورالعملمسئولیت رعایت کامل مفاد این بخشنامه و سایر ضو -16 ماده

 باشد.کارفرامایان مربوطه می
هایی که تا کنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد تسویه حساب انجام نشده است، این دستورالعمل در پیمان -17 ماده

م درخواست شود، لیکن در صورت عدمی 15/12/1397مورخ  701059/97جایگزین دستورالعمل شماره 
) 01/10/1396(از 1396هاي و براي کارکرد سال قطعی بوده ،پیمانکار، مبالغ محاسبه شده طبق بخشنامه قبلی

 مبالغ جبرانی دیگري پرداخت نخواهد شد. 1397و 
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 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکارانبخشنامه به دستگاه
 135585/98 شماره:

 20/03/1398 تاریخ:

 تعدیل فاقد  یالیر هايپیمان در ارز تمیق شیافزا از یناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

 روش الف) تعیین تفاوت قیمت ارز 

هاي فاقد تعدیل و هرگونه ماندر پی ناشی از افزایش قیمت ارزاین روش براي محاسبه و پرداخت مبالغ جبرانی  -1-الف
خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم  ،التفاوت است که بنا بر الزامات و نیاز کارفرمامابه

به روش مورد تأیید کارفرما اقدام شده و خرید  ،ارزبري مستقیم، توسط پیمانکار به نفع فروشنده خارج از کشور
 اد به عهده و هزینه پیمانکار است.اقالم مذکور طبق قرارد

 شود:در این گونه قراردادها تفاوت قیمت ارز از رابطه زیر تعیین می -2-الف
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M  بر حسب ریال ناشی از اعمال این دستورالعمل: مبلغ جبرانی 

oC ها بر مبناي نرخ یورو (قیمت 1ارز، بر اساس تاریخ آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار طبق جدول شماره  : قیمت
باشد و سایر ارزها با نسبت تبدیل به نرخ رسمی اعالمی بانک مرکزي به صورت میانگین در ماه مورد نظر تبدیل می
 شوند)می

هایی که بر اساس تجزیه بها و یا دیگر اسناد ارایه شده از سوي پیمانکار، در مرحله واگذاري چنانچه در پیمان -1تبصره 
باالتر براي ارز  هايو انعقاد قرارداد، آثار افزایش قیمت ارز در ضریب پیشنهادي پیمانکار لحاظ شده باشد، قیمت کار

 شود.می oCبینی شده در پیشنهاد قیمت، جایگزین پیش

iC که براي بازهارز در زمان انتقال براي فروشنده خارج از کشور (یا ورود کاال به کارگاه هرکدام که زودتر باشد)  : قیمت 
، بر اساس نرخ بازار ثانویه 01/01/1397و براي موارد پس از  1بر اساس جدول  01/01/1397تا  01/10/1396زمانی 

شود. در صورت عدم امکان استخراج نرخ بازار ثانویه در زمان انتقال براي فروشنده اعالمی توسط بانک مرکزي تعیین می
 گردد. استفاده می 2جدول خارج از کشور، از 

 

 
  iCو  oC: نرخ 1جدول 

 96اسفند  96بهمن  96دي  96آذر  96آبان  96مهر  96قبل از مهر 

       ریال  46،330
 (براي هر یورو)

ریال  46،565
 (براي هر یورو)

ریال  47،215
 (براي هر یورو)

ریال  49،468
 (براي هر یورو)

ریال  51،623
 (براي هر یورو)

ریال  57،764
 (براي هر یورو)

ریال  57،764
 (براي هر یورو)

 
 

 



 
 
  

 
 

 3286170ش.ش:                                                                                                                                                          5صفحه 

 

و �ود� ��ور سازمان  ���  

 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکارانبخشنامه به دستگاه
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 20/03/1398 تاریخ:

 تعدیل فاقد  یالیر هايپیمان در ارز تمیق شیافزا از یناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

  iC: نرخ 2جدول 
01/01/1397 

لغایت 
20/01/1397 

21/01/1397 
لغایت 

31/01/1397 

01/02/1397 
لغایت 

10/02/1397 

11/02/1397 
لغایت 

20/02/1397 

21/02/1397 
لغایت 

31/02/1397 

01/03/1397 
لغایت 

10/03/1397 

11/03/1397 
لغایت 

20/03/1397 

ریال  57،760
 (براي هر یورو)

ریال  59،150
 (براي هر یورو)

ریال  62،250
 (براي هر یورو)

ریال  64،940
 (براي هر یورو)

ریال  65،930
 (براي هر یورو)

ریال  64،630
 (براي هر یورو)

ریال  66،320
 (براي هر یورو)

21/03/1397 
لغایت 

31/03/1397 

01/04/1397 
لغایت 

10/04/1397 

11/04/1397 
لغایت 

20/04/1397 

21/04/1397 
لغایت 

31/04/1397 

01/05/1397 
لغایت 

10/05/1397 

11/05/1397 
لغایت 

15/05/1397  

ریال  68،490
 (براي هر یورو)

ریال  75،530
 (براي هر یورو)

ریال  74،650
 (براي هر یورو)

ریال  76،590
 (براي هر یورو)

ریال  91،470
 (براي هر یورو)

ریال  90،826
 (براي هر یورو)

ستفاده نماید، از نرخ مربوطه در صورتی که پیمانکار از ارز بانک مرکزي و ثبت سفارش جهت خرید خارجی ا -2تبصره 
هاي ثبت سفارش شده، در صورتی که در هریک از مراحل ترخیص کاال از شود. در مورد خریداستفاده می iCدر تعیین 

التفاوت نرخ ارز سیستم ثبت سفارش با نرخ ارز مورد نظر گمرك شود، پس از گمرك، پیمانکار موظف به پرداخت مابه
 گردد.   لحاظ می  iCالتفاوت مربوط نیز در تعیین تأیید کارفرما، مابه ارائه مستندات مربوطه و

r باشد،  31/06/1396هایی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت قبل از : در پیمانr  عبارتست از تعداد ماه سپري شده
) در r=6گاه : انجام شده باشد آن 9613(مثال: در صورتی که انتقال ارز در اسفند  iCتا تاریخ تعیین  1396از شهریور 

عبارتست  rباشد،  29/12/1396تا  01/07/1396هایی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در حد فاصل پیمان
در  (مثال:  iCاز تعداد ماه سپري شده از ماهی که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است تا تاریخ 

انجام شده باشد  1396باشد و انتقال ارز در بهمن  1396صورتی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت پیمانکار در آبان 
 ) r=3گاه آن

یابد و براي موارد انتقال ارز به فروشنده در مدت اولیه پیمان و در زمان تاخیرات غیر مجاز افزایش می rمقدار  -3تبصره 
 یابد.تاخیرات مجاز افزایش نمی اال به کارگاه هرکدام که زودتر باشد) در دورهخارجی (یا ورود ک

F هاي ثبت سفارش و تبدیل نرخ ارز و انتقال هاي مستقیم و غیرمستقیم (شامل هزینه: ضریب مربوط به جبران هزینه
باشد. این ضریب براي رانی) میهاي کارگزاري بانک ایهاي مورد قبول فروشنده خارجی و هزینهاعتبار اسنادي به بانک

 باشد. می 2/1هاي غیرعمرانی برابر و براي پیمان 15/1هاي با ضوابط بیمه عمرانی و قراردادهاي خرید برابر پیمان

N شود.تعیین می 3بینی افزایش ماهیانه نرخ ارز است و طبق جدول : درصد قابل پیش 
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 3جدول شماره 
 سال مربوط به آخرین مهلت
 ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار

91 92 93 94 95 96 

 درصد  1 درصد 2/1 درصد 4/1 درصد 5/2 درصد 5/5 درصد N 4/1ضریب 

P  بخش  مبلغ"یا  "ارزمعامله شده به روش مورد تأیید کتبی کارفرما"یا  "مبلغ ریالی ثبت سفارش شده": آن قسمت از
(حسب مورد) براي خرید کاال و تجهیزات مشمول این دستورالعمل یا مبلغ  "06/1قسیم بر ت مورد نظر مندرج در قرارداد

بر اساس میزان ارز واریزي تعیین شود، براي  Pمعادل ریالی براي خدمات ارزي منظور شده در قرارداد. (در صورتی که 
استفاده شود) و در  1ج، از نرخ مندرج در جدول تبدیل آن به ریال باید از نرخ ارز مندرج در قرارداد و درصورت عدم در

 ).o∑ P ≤ K Pهر حال باید (

K  درصد ارزبري قرارداد (اگر در قرارداد درج نشده باشد، باتوجه به مشخصات فنی پروژه به صورت مستدل از سوي :
بر اساس نرخ مندرج در پیشنهاد و توسط مشاور بر اساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج،  ،پیمانکار
 رد).گیلحاظ و مالك عمل قرار می ،به دقت تعیین و پس از تصویب کارفرما به عنوان پیوست الینفک قرارداد ،1جدول 

oP  : (ریال) مبلغ قرارداد : 

ل شده کارهاي جدید در آن اعما منظور همان مبلغ اولیه قرارداد است که تغییرات ناشی از تغییر مقادیر کارها و قیمت
 است.

ها در پیمان، پس از اعمال طبق روال تعیین شده براي پرداخت، ناشی از اعمال این دستورالعملمبلغ جبرانی  -1-2الف 
پرداخت) توسط کارفرما به حساب بستانکاري پیمانکار منظور کسور قانونی و قراردادي (به جز کسور مربوط به پیش

 شود. می

در هر دوره (نقل و انتقال پول)  ) بر اساس ضوابط یاد شدهMتی که مبلغ جبرانی محاسبه شده (در صور -2-2الف 
 .شودمنظور می صفر برابر مبلغ نیا شود، یمنف

تاریخ گشایش اعتبار اسنادي، یا زمان تسویه با بانک عامل یا تاریخ معامله ارز به روش مورد تأیید کتبی کارفرما  -3-الف
بینی شده در آخرین برنامه زمانی مصوب مطابقت هاي پیشدالت ارزي (حسب مورد) باید با زمانو یا معامله در مرکز مبا

داشته باشد، چنانچه به دالیل ناشی از قصور پیمانکار، اقدام الزم با تأخیر نسبت به برنامه زمانی انجام شود، قیمت مربوط 
اقدام مذکور هر کدام کمتر بود، مالك محاسبه و عمل به تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمانی مصوب و یا قیمت زمان 

قرار خواهد گرفت. چنانچه تأخیر، ناشی از قصور پیمانکار نباشد، تاریخ واقعی تسویه یا انتقال ارز، مالك تعیین قیمت 
 ) خواهد بود.iCثانویه ارز (
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 ها بر اثر تغییر قیمت ارزروش ب) تعیین تعدیل نرخ پیمان

بهاي خاص وضعیت کارکرد بر اساس فهارس بهاي پایه یا فهرستیل که پرداخت صورتهاي فاقد تعدپیمان -1-ب
هاي سرجمع منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره گیرد و پیمانمصوب شوراي عالی فنی صورت می

 التفاوت):بینی پرداخت مابه(حتی با وجود پیش 4/2/1389مورخ  6405/100

باشد، همراه با تهیه ها، پیمانکار براي کارهاي انجام شده که مشمول این دستورالعمل میدر این پیمان
اي که مربوط به ضوابط این روش است وضعیت کارهاي انجام شده موضوع پیمان، صورتحساب جداگانهصورت

 شود:نماید. مبلغ این صورتحساب از رابطه زیر تعیین میتهیه و ارایه می

)iα(وضعیت= مبلغ جبرانی در هر صورت  ∑* مبلغ ناخالص کارکرد در هر فصل فهرست بهاي واحد پایه 

t
S
Si

i −=
0

α  

iα:  ضریب جبرانی 

t  شود.تعیین می 4: تورم فرضی که بر اساس جدول شماره 

oS شاخص دوره پایه : 

شاخص سه ماهه  ،باشد 01/07/1396ایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت قبل از هدوره پایه در پیمان :1تبصره 
باشد  01/01/1397تا   01/07/1396هایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از است و در پیمان 1396دوم سال 

 ن قرار دارد.در آ پیمانکار آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت اي است کهشاخص سه ماهه

iS : شاخص دوره انجام کار 
 4جدول شماره

 سه ماهه انجام کار
 1396سوم 

 و قبل از آن
چهارم 
1396 

اول 
1397 

تیر 
1397 

مرداد 
1397 

شهریور 
1397 

سوم 
1397 

چهارم 
1397 

 t 1 03/1 07/1 09/1 10/1 11/1 14/1 17/1ضریب 

 سه ماهه انجام کار
 اول 
1398 

دوم 
1398 

 سوم
1398 

چهارم 
1398 

 t 21/1 25/1 29/1 33/1ضریب 
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وضعیت کارکرد بر اساس فهارس بهاي پایه یا هایی که پرداخت صورتدر پیمان iSو  oSبراي تعیین  -1-1-ب
 شود و دراز شاخص فصلی (گروهی) استفاده می ،گیردبهاي خاص مصوب شوراي عالی فنی صورت میفهرست

 شود.اي استفاده میهاي سرجمع از شاخص رشتهنپیما

هاي مشمول، ابتدا باید درصد وزنی هزینه هاي خرید پیمانبه منظور تدقیق محاسبه ضریب جبرانی در بخش -2-1-ب
هاي مربوطه ) در فصل مربوطه توسط کارفرما تعیین، و سپس از شاخصqتأمین مصالح به کل بهاي فصل (

 سبه گردد.) محا1جهت استفاده در رابطه (

هاي وضعیت مربوط به خرید لولهر، براي محاسبه ضریب جبرانی صورتبه عنوان مثال در پیمان مشمول بخشنامه حاض
هاي فوالدي فهرست بهاي پایه رشته تاسیسات مکانیکی استفاده شود، الزم است هاي فصل لولهفوالدي، اگر از شاخص

شاخص مربوط به  ،سپس طبق رابطه زیرو  )q≤1( نمایدتعیین  را کل فصل هاي تهیه مصالح بهابتدا کارفرما درصد هزینه
  شود.قسمت خرید لوله محاسبه می

شاخص خرید لوله در دوره مورد نظر

=

⎝

⎜⎜
⎛

شاخص فصل اول فهرست مکانیک در دوره مورد نظر
شاخص فصل اول فهرست مکانیک در دوره پایه

− �1 − 𝑞𝑞�
شاخص کارهاي دستمزدي در دوره مورد نظر

شاخص کارهاي دستمزدي  در دوره پایه
𝑞𝑞

⎠

⎟⎟
⎞

×  شاخص فصل اول فهرست مکانیک در دوره پایه

دریافت هاي سرجمع در تعیین مبلغ ناخالص کارکردها و تغییر مقادیر، مصالحی که مشمول در پیمان -3-1-ب
 شوند.فوالدوسیمان) لحاظ نمیالتفاوت هستند (نظیر مابه

 استحقاق اعمال خاتمه پیمان طبق ماده 11ماده  "و"درصورتیکه پیمانکار مطابق بند  هاي سرجمعدر پیمان -4-1-ب
شرایط عمومی پیمان را داشته باشد، ولی عملیات اجرایی را بر اساس همان پیمان ادامه دهد، مازاد عدم  48

ز (صرفا در انجام تعهدات مالی کارفرما بیش از حدود تعیین شده براي پرداخت خسارت، مشمول تأخیر مجا
 محاسبات این بخشنامه) است.

) که برآورد یا پرداخت هزینه آنها بر اساس فهارس EPCهاي هاي فاقد تعدیل (ازجمله پیماندر سایر پیمان -2-ب
تا   01/05/1391بهاي پایه، انجام نگرفته است و آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار از 

ن، جدول وزنی(بر حسب بوده است، ابتدا باید دستگاه اجرایی بر اساس نوع عملیات موضوع پیما 01/01/1397
هاي مختلف را تعیین نماید. پس از تعیین وزن مشابهت ها یا فصلبا فهارس بهاي پایه در رشته درصد) مشابه
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، براي پرداخت 1-ج در بند بهاي مختلف، از روابط مندرها و یا فصلدرصدي عملیات موضوع پیمان با رشته
 شود.استفاده می ناشی از افزایش نرخ ارزمبلغ جبرانی 

در صورت تمدید مدت پیمان بر اساس ضوابط پیمان، در مدت تاخیرات مجاز نیز بر اساس ضوابط فوق عمل  -3-ب
، 15/9/1382ورخ م 173073/101بخشنامه  2-4شود و لیکن در مدت تأخیرات غیرمجاز، مشابه ضوابط بند می

در مدت اولیه پیمان و تأخیرات  tضمن اینکه مقدار  .گیرندمحاسبه و مبناي عمل قرار می ،هاي مربوطشاخص
 یابد و در مدت تأخیرات مجاز افزایش نخواهد یافت.غیرمجاز افزایش می

ردد، منفی گ (نقل و انتقال پول) در صورتی که ضریب جبرانی محاسبه شده بر اساس ضوابط یاد شده در هر دوره -4-ب
 شود.ضریب جبرانی برابر صفر منظور می

 جهیز یا کاال وجود ندارد و استثنائاًاین بخشنامه) براي یک ت 2امکان استفاده از روش ترکیبی (تبصره ذیل ماده  -5-ب
لیه آنها از لیکن قطعات اصلی و مواد اوودر مورد تجهیزات و کاالهاي تخصصی که در داخل کشور تولید شده، 

ه برنامه و بودج شود و امکان انطباق صحیح آنها با رشته و فصول تعدیل ابالغی سازمانخارج کشور تأمین می
در مرکز (براي سازمان کارفرما الزم است به تشخیص وزیر مربوطه یا باالترین مقام  ؛کشور وجود ندارد

زبري تجهیزات کاالهاي مذکور تعیین و به سازمان اي نیستند)، درصد ارهایی که تابع هیچ وزارتخانهدستگاه
ان سازمبرنامه و بودجه کشور ارسال گردد. تا پس از تأیید این سازمان، توسط وزیر مربوطه یا باالترین مقام 

اي نیستند) ابالغ گردد. به این ترتیب براي بخش هایی که تابع هیچ وزارتخانهدر مرکز (براي دستگاهکارفرما 
(پس از انجام مشابهت سازي) استفاده شود. ” ب“و براي مازاد بر آن از روش ” الف“یزات فوق از روش بر تجهارز

براي تاریخ ورود تجهیزات به کارگاه و یا تاریخ مندرج  2-طبق ماده الف r(بر مبناي نرخ یورو) و  iCدر این حالت 
 اشد خواهد بود.بندي مصوب، هرکدام که نرخ ارز کمتر بدر آخرین برنامه زمان
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