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  "قیمت ارز در پیمان هاي فاقد تعدیلنحوه جبران آثار تغییر  "بخشنامه 
  

% کل 98/7میلیارد ریال وزن اجراي فونداسیون  10سرجمع به مبلغ   در پروژه پرسش)  -)1راهنما(512001
بق شود. حال اگر در نظر باشد ط ریزي پی می % کل کار و مربوط به بتن50/3 1391کار و کارکرد ماه آبان سال 

التفاوت  ، مقدار سیمان مربوطه که مشمول پرداخت مابه23/6/1392مورخ  53024/92بخشنامه شماره  1-2بند 
  شده است را تعیین و از کارکرد فونداسیون کسر شود. روش عمل چگونه خواهد بود؟

  
  مرحله زیر اقدام شود. 3براي اینکار باید طبق  پاسخ) -512001 

  شود. ه واحد انجام کار (مترمکعب) محاسبه میابتدا مقدار سیمان مربوط ب )1

مگاپاسکال در بتن فونداسیون، مقدار سیمان در هر متر  = fc 25با فرض مقاومت فشار مشخصه 
  ) عبارتست از : 1392مقدمه فصل هشتم فهرست بهاي ابنیه سال  2مکعب(طبق بند 

m3/kg 340 ) =9  +fc × (10  =w  
نرخ فوالد و سیمان در دوره هاي سه ماهه (طبق بخشنامه  1391سفند بهاي واحد بتن سیمان تهران در ا )2

  ریال)  260,711برابر  11/4/1392مورخ  30331/92به شماره 1391سوم و چهارم سال 

فهرست بهاي  080106مگاپاسکال (طبق ردیف  25بهاي واحد ردیف بتن با مقاومت فشاري مشخصه 
  است) 500,705برابر      ریال  1392ابنیه سال 

 نسبت سیمان به بهاي کل ردیف برابر است با : )3

 
  بخشنامه، مقدار کارکرد بتن پی برابر است با : 1-2بنابراین پس از اعمال بند 

 
) از مبلغ 1391ریال (کارکرد پیمانکار براي بتن ریزي فونداسیون در آبان 350,000,000لذا بجاي عدد 

  اوت استفاده بعمل خواهد آمد. ریال در تعیین مبلغ مابه التف 229,950,000
) داشته و در دو سه ماهه ي مختلف قرار داشته WBSدرصورتیکه بخشی که درصد مشخصی در شکست کار(

باشند، درصد(وزن) انجام شده بخش در هر سه ماهه با استفاده از فهرست بهاي منضم به پیمان تعیین و 
  مبناي عمل قرار می گیرد.

  
  

                                                           
 باشد و الزامی به اجراي آن نیست.پاسخ این پرسش صرفاً جهت راهنمایی کارفرمایان می 1
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  "آثار تغییر قیمت ارز در پیمان هاي فاقد تعدیلنحوه جبران  "بخشنامه 

  
میلیارد ریال وزن اجراي فونداسیون  10سرجمع به مبلغ   در پروژه پرسش)  -)2راهنما(512002

% کل کار و مربوط به اجراي آرماتور فونداسیون 7/3، 1391%  کل کار و کارکرد ماه آذر سال 98/7
، مقدار فوالد 23/6/1392مورخ  53024/92بخشنامه شماره  1-2شود. حال اگر در نظر باشد طبق بند  می

التفاوت شده است را تعیین و از کارکرد فونداسیون کسر شود. روش عمل  مربوطه که مشمول پرداخت مابه
  چگونه خواهد بود؟

  

  مرحله زیر اقدام شود. 3براي اینکار باید طبق   پاسخ) -512002 

هاي اجرایی بر حسب کیلوگرم  رفته در فونداسیون را از طریق نقشهابتدا مقدار هر نوع میلگرد به کار  )1
 4000و  16کیلوگرم میلگرد  2000کنیم. (مثالً در اجراي فونداسیون یک ساختمان  تعیین می

 به کار رفته است.) 20کیلوگرم میلگرد 

به 1391نرخ فوالد و سیمان در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال با استفاده از بخشنامه   )2
، هزینه کل 1391در ماه آذر  20و  16بهاي واحد میلگرد  11/4/1392مورخ  30331/90شماره 

  مربوط به فوالد مصرفی در فونداسیون بدست خواهد آمد. 

  ریال16,600طبق بخشنامه فوق در ماه آذر  AIII 16بهاي میلگرد 
  ریال 16,600طبق بخشنامه فوق در ماه آذر   AIII 20بهاي میلگرد 

= 16,600 × 2000+ 16,600 × 4000= 99,600,000هزینه میلگرد مصرفی در فونداسیون        ریال   
CT  

مورخ  53024/92روش ب بخشنامه شماره  2لذا مبلغ ناخالص کارکرد که باید در رابطه مربوطه در بند  )3
  برابر خواهد بود با: 23/6/1392

       ریال 
) از مبلغ 1391ریال (کارکرد پیمانکار براي اجراي آرماتور فونداسیون در آذر  370,000,000لذا بجاي عدد 
  ریال در تعیین مبلغ مابه التفاوت استفاده بعمل خواهد آمد. 270,400,000

) داشته و در دو سه ماهه ي مختلف قـرار داشـته   WBSدرصورتیکه بخشی که درصد مشخصی در شکست کار(
ده بخش در هر سه ماهه با استفاده از فهرست بهاي منضم بـه پیمـان تعیـین و    باشند، درصد(وزن) انجام ش
  مبناي عمل قرار می گیرد.
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  "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان هاي فاقد تعدیل "بخشنامه 
  

مبادله گردیده و فقط در همان سال  1390چنانچه موافقتنامه پروژه اي در سال  پرسش) -512003
باشد مشمول دریافت  ه) کارکرد داشت1390(تا پایان سال مالی  1391فقتنامه بوده ولی در سال داراي موا

 مبلغ جبرانی آثار تغییر قیمت ارز خواهد بود؟

، یکی از شروط شمول هایی که در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور نبودهدر طرح  پاسخ) -512003
ن است که تمام یا بخشی از تامین مالی طرح، در قبال ، ای23/6/1392مورخ  53024/92بخشنامه شماره 

انجام با معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور  1392یا  1391موافقتنامه متبادله در سال 
باشند، براي شمول بخشنامه هایی که در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور میلیکن در طرح شده باشد.

  موضوعیت ندارد.  اونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهورمعتبادل موافقتنامه با 
  
  
  
  

                                                                                                                                                                             
 باشد و الزامی به اجراي آن نیست.پاسخ این پرسش صرفاً جهت راهنمایی کارفرمایان می ٢
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  "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان هاي فاقد تعدیل "بخشنامه 
  

آیا در صورت استفاده از ضوابط بخشنامه جدید در قراردادهاي منعقده بر اساس  پرسش) -512004
هم  4/2/1389مورخ  6405/100و بخشنامه شماره  24/8/1385مورخ  142825/100شماره بخشنامه 

بخشنامه) و هم در تعیین مبلغ ناخالص  8بایستی، مابه التفاوت به صورت کامل حذف گردد (موضوع ردیف 
  )؟1-2کارکرد اقالم مشمول دریافت مابه التفاوت کسر گردند (طبق بند

  
در پیمانهاي منعقده بر اساس بخشنامه التفاوت ناشی از تغییرات نرخ ارز پرداخت مابهپاسخ) -512004

 2مطابق بند 4/2/1389مورخ  6405/100و بخشنامه شماره  24/8/1385مورخ  142825/100شماره 
بخشنامه یاد شده  8پذیرد و لذا بند صورت می 23/06/1392مورخ  53024/92بخشنامه شماره روش ب 

  ها نمی شود.  مشمول این پیمان
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  "آثار تغییر قیمت ارز در پیمان هاي فاقد تعدیل نحوه جبران "بخشنامه 
  

و بخشنامه جبران آثار  ارز نرخ ناشی از تغییرات آیا پرداخت همزمان مابه التفاوت پرسش) -512005
  اصالح قیمت حاملهاي انرژي امکان پذیر است؟

  
در قراردادهاي فاقد تعدیل، استفاده از بخشنامه شماره الذکر بخشنامه فوق 3طبق بند پاسخ) -021005

هاي فاقد  هاي انرژي در پیمان با موضوع نحوه جبران آثار اصالح قیمت حامل 1/5/1391مورخ  34643/100
تعدیل (به علت پوشش ریسک ناشی از تغییر بهاي عوامل ناشی از هدفمندي، تغییر قیمت ارز و ...) به 

باشد. لذا، دیگر استفاده می 23/06/1392مورخ  53024/92بخشنامه شماره  "ب"منزله استفاده از روش 
مورخ  34643/100نیز مجاز نیست. به این ترتیب استفاده همزمان از دو بخشنامه شماره  "الف"از روش 

  موضوعیت ندارد. 23/06/1392مورخ  53024/92بخشنامه شماره و 1/5/1391
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  "ر قیمت ارز در پیمان هاي فاقد تعدیلنحوه جبران آثار تغیی "بخشنامه 
  
 

، بخشنامه شماره 23/06/1392مورخ  53024/92آیا با ابالغ بخشنامه شماره  پرسش) -512006
  لغو می گردد؟  11/10/1391مورخ  80776/100

  
نحوه جبران آثار تغییر "با عنوان  23/06/1392مورخ  53024/92بخشنامه شماره پاسخ) -021006

شده و از 11/10/1391مورخ  80776/100جایگزین بخشنامه شماره  "هاي فاقد تعدیلپیمانقیمت ارز در 
در 29/12/1392تا  1/1/1391التفاوت تغییرات نرخ ارز به کارکردهاي پس از تاریخ ابالغ براي پرداخت مابه

گرفته است نیز هاي گذشته نیز که به این منظور صورت گیرد و پرداختهاي جاري مالك عمل قرار میپیمان
 باید مطابق با ضوابط بخشنامه جدید اصالح شود.

  
 
 



 7

  "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان هاي فاقد تعدیل "بخشنامه 
  

مشمول باشند، فاقد خرید تجهیزات و مصالح می هاکه موضوع آن پیمانهاییآیا  پرسش) -512007
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان هاي "موضوع با  23/06/1392مورخ  53024/92بخشنامه شماره 

  شوند؟می "فاقد تعدیل
  

نحوه جبران آثار تغییر "با عنوان  23/06/1392مورخ  53024/92بخشنامه شماره  پاسخ) -0512007
 فنی و چارچوب نظام) قانون برنامه و بودجه و در 23به استناد ماده ( "هاي فاقد تعدیلقیمت ارز در پیمان

-هاي سرمایهها و پروژهبرداري طرحهاي مربوط به مدیریت، پدیدآوري و بهرهها و پروژهطرح( اجرایی کشور

قانون برنامه پنجم توسعه  222قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  160گذاري دستگاههاي مشمول ماده 
لی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد به منظور جبران آثار ناشی از تغییر قیمت ارز در پیمانهاي ریا) و کشور

بوده و  1/5/1391قبل از ارایه پیشنهاد از سوي پیمانکار  التفاوت که آخرین روز مهلتپرداخت هرگونه مابه
هاي اجرایی ضوابط این بخشنامه را به  تا دستگاه ابالغ گردیده است،باشد  پیمان براساس آن منعقد شده 

اعمال و این مبلغ را به صورت قطعی براي جبران آثار تغییر  29/12/1392تا  1/1/1391کارکردهاي پس از 
  قیمت ارز پرداخت کنند. 

گذاري حوزه نظام فنی اجرایی  هاي سرمایه طرح برداري بهرهاست این بخشنامه به قراردادهاي  تصریحالزم به 
دي باشند نیز حسب مورد الذکر، قراردادهایی که صرفا دستمزو در صورت برقراري شروط فوق نیز تسري دارد

  .روش ب این بخشنامه خواهند شد 3یا  2، 1مشمول یکی از بندهاي 
از روش ب بخشنامه فوق، تهیه جدول وزنی مشابهت سازي عملیات موضوع پیمان با فهارس  3بر طبق بند 

راهنمایی اعالم پذیرد و صرفاً از بابت ها یا فصول مختلف توسط دستگاه اجرایی انجام میبهاي پایه با رشته
  گردد.هاي فصول بدون تامین تجهیزات و مصالح میها مشمول شاخصگردد که این پیمانمی
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  "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان هاي فاقد تعدیل "بخشنامه 
  

ونت برنامه با معاها از طریق مبادله موافقتنامه که تامین مالی آن پیمانهاییآیا  پرسش) -512008
التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور انجام نشده باشد، مشمول دریافت مابه

  شوند؟می 23/06/1392مورخ  53024/92شماره موضوع بخشنامه 
  

نحوه جبران آثار تغییر "با عنوان  23/06/1392مورخ  53024/92بخشنامه شماره  پاسخ) -0512008
اند، چارچوب نظام فنی اجرایی کشور منعقده شدهدر پیمانهایی که به  "هاي فاقد تعدیلز در پیمانقیمت ار

 92و  91در سالهاي جمهوري  رئیس راهبردي نظارت و ریزي برنامه موافقتنامه با معاونتاعم از اینکه داراي 
  . تسري دارد گردند،نمی موافقتنامه مشمولباشند یا 
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  "ران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان هاي فاقد تعدیلنحوه جب "بخشنامه 
  

پیمانهاي با موضوع انجام کارهاي خدماتی، مشمول بخشنامه شماره آیا  پرسش) -512009
- می "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان هاي فاقد تعدیل"با موضوع  23/06/1392مورخ  53024/92

  شوند؟
  

نحوه جبران آثار تغییر "با عنوان  23/06/1392مورخ  53024/92 شمارهپاسخ) بخشنامه  - 0512009
فنی و  چارچوب نظام) قانون برنامه و بودجه و در 23به استناد ماده ( "هاي فاقد تعدیلقیمت ارز در پیمان

-هاي سرمایهها و پروژهبرداري طرحهاي مربوط به مدیریت، پدیدآوري و بهرهها و پروژهطرح( اجرایی کشور

قانون برنامه پنجم توسعه  222قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  160اري دستگاههاي مشمول ماده گذ
فوق تنها به پیمانهایی است که موضوع آن در چارچوب  این بخشنامه) ابالغ شده و لذا حوزه شمول کشور
شوند. از طرف دیگر می، نظافت و ... مشمول این بخشنامه نهایی با موضوعاتی نظیر تامین غذاپیمان .باشد

که مربوط به  اي تجهیزات یک خط انتقال برقهایی با موضوعاتی نظیر انجام خدمات آزمایش دورهپیمانی
  در حوزه نظام فنی و اجرایی قرار دارد. برداري پروژه استبهره

 


