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تعالی بسمه

استان ( 31)  هااستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 های پیمانکاریعامل شرکتمدیران 

باسالم و احترام؛

، ضریب متوسط افزایش وزنی 31/03/1395مورخ  576756/95پیرو بخشنامه شماره 
گردد. اعالم می 33/1در فرمول بخشنامه فوق الذکر 

اعمال خواهد شد و شامل تمامی  01/06/1397ضریب از تاریخ بدیهی است این 
که فرآیند تشخیص صالحیت آنها قبل از مرحله تایید سوم باشند  های پیمانکاریشرکت

های پیمانکاری و اشخاص خواهد شد. بدیهی است پس از این تاریخ ظرفیت تمامی شرکت
حقیقی بر مبنای این ضریب محاسبه خواهد شد. 

 
 رونوشت:

جناب آقای باالر معاون محترم امور نظام فنی و اجرایی برای اگاهی 

سیدجواد قانع فر 

رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین 

و پیمانکاران 
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 960410ش:  ش

ر�ی ��ور سازمان �د�يت و ���  

 ریا�ت ���وری 

 رييس سازمان

ريزي  بخشنامه به معاونت فني و توسعه امور زيربنايي، سازمان مديريت و برنامه

 پيمانكاران و مهندسان مشاور  سراسر كشوردستگاههاي اجرايي ، ها،  استان

/57675695 شماره:  

 31/03/1395 تاريخ:

بندي و تشخيص صالحيت  نامه طبقه ع: تغيير در حداقل شرايط اختصاصي و ظرفيت شركتهاي پيمانكاري آيينموضو

 هيأت محترم وزيران 11/12/1381هـ مورخ 23251 ت /48013پيمانكاران مصوبه شماره 

 

هاي تعديل  صي با شاخصو انطباق حداقل شرايط اختصا يپيمانكار هاي رشد منطقي ظرفيت شركتبه منظور 
 گردد: تغييرات زير جهت اجرا ابالغ مي 24/6/1394مورخ  130439/94در ابالغيه شماره 

هاي پيمانكاري رابطه زير جايگزين  در محاسبه ظرفيت شركتالذكر،  نامه فوق ) آيين1در پيوست ( 1395از سال  -1
 : شود مي »سقف معامالت كوچك« عبارت 

  139 ×ساالنه) هاي تعديل ضريب متوسط افزايش وزني براساس شاخص (                              

 هاي پروندهآن براي زمان اعمال گردد و  هاي تعديل محاسبه و اعالم مي اين ضريب هر ساله پس از ابالغ شاخص
 اعمال خواهد شد. 1/6/1395 از تاريخ ،پيمانكاران كه قبل از مرحله تاييد سوم است يالكترونيك

الذكر حذف و مدارك دبيري و تكنولوژي معادل  نامه فوق ) آيين2ضيحات مندرج در جدول پيوست (تو )ج( بند -2
 د.نگرد همان رشته تحصيلي محسوب مي

 
 

 

   
 

 


