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627880هاي اجراييبخشنامه به دستگاه شماره: 
30/10/1398 تاريخ:

ييخودرو خدمات يقراردادها در نيبنز نرخ شيافزا آثار جبران نحوه بخشنامهموضوع : 

به منظور جبران  ایید شورای عالی فنی رسیده است،، دستورالعمل حاضر که به ت24/08/1398وجه به افزایش نرخ بنزین در تاریخ با ت
های اجرایی منعقد فاقد تعدیل که با دستگاه سوزنهبنزینی و دوگا های خدمات خودروییآثار ناشی از افزایش قیمت بنزین در قرارداد

 .گرددد، به شرح ذیل اعالم مینباشمی 24/08/1398آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت آنها قبل از اند و تاریخ گردیده
د موضوع بنو  دمات کشوریقانون خ 5موضوع ماده  شود که دستگاه اجراییقراردادهای خدمات خودرویی به قراردادهایی اطالق می

مین تا دارعهدهبا اشخاص حقیقی یا حقوقی که امور حمل و نقل و تردد پرسنل خود ، صرفا به منظور انجام انون برنامه و بودجهق 1ماده  10
  .نمایدخودرو هستند، منعقد می

باشد.به بعد قابل اعمال می 24/08/1398ضوابط این دستورالعمل صرفا برای کارکردهای مربوط از تاریخ  -1
آثار افزایش قیمت بنزین لحاظ شده باشد، استفاده از ،پیمان، به تشخیص کارفرمادر قراردادهایی که در مرحله واگذاری کار و انعقاد  -2

ضوابط این دستورالعمل منتفی است.
باشند.به بعد باشد، مشمول ضوابط این بخشنامه نمی 24/08/1398قراردادهایی که آخرین مهلت پیشنهاد قیمت آنها از  -3
باشند.مشمول این بخشنامه نمی ،های مسافربریها و خودروهای فعال در آژانستاکسی -4
.باشدمیریال  30000براساس بنزین با نرخ  ،مبالغ جبرانی یاد شدهمحاسبات  -5
زمان از هر دو روش برای محاسبه مبلغ جبرانیگردد. استفاده هممبلغ جبرانی ناشی از افزایش نرخ بنزین به دو روش زیر پرداخت می -6

باشد.جاز نمیم ،برای هر سفر

گردد. می ( پرداخت1با استفاده از جدول شماره ) ،انددر قراردادهای مشمول، که به صورت ساعتی منعقد شدهمبلغ جبرانی  روش الف:

مالک عمل  ،داخل محدوده شهری در مشخصات اعالمی کارخانه سازنده، طبقسوخت خودروها  مصرف متوسطبرای تعیین گروه خودرو، 
 د.گیرقرار می

بنزین نرخ افزایش از ناشی جبرانی درصد( 1) شماره جدول

 درصد جبراني  خودرو نوع گروه

%15*  کیلومتر 100لیتر در  10های با متوسط مصرف سوخت بیش از خودرو1

%12**  کیلومتر 100لیتر و کمتر در  10های با متوسط مصرف سوخت خودرو2
* 

** 
 مانند گروه پژو پارس و سمند 

مانند گروه پراید 

)ریال(= مبلغ جبرانی  )ریال(کارکرد ماهانه  ×درصد جبرانی    
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و بودهج کشور سازمان  ربانهم
رياست جمهوري 

رييس سازمان

3846243ش.ش: 

هاي اجراييبخشنامه به دستگاه
شماره:                             627880

30/10/1398 تاريخ:

ييخودرو خدمات يقراردادها در نيبنز نرخ شيافزا آثار جبران نحوه بخشنامهموضوع : 

با  ،سفر برای هر مبلغ جبرانی گردد،محاسبه می شهریبه صورت پیمایش برونکارکرد آنها، در قراردادهای مشمول، که  روش ب:

از مشخصات  با استفادهو و بر اساس نوع خودر، سوخت خودروهامصرف شود. در این روش، متوسط استفاده از رابطه زیر محاسبه می

 .شودتعیین می ، برای مصرف ترکیبی، اعالمی کارخانه سازنده

A = 00020  × B × C/ 001
بر حسب ریال ،برای هر سفر مبلغ جبرانی  : A

کیلومتر 100بر حسب لیتر برای هر  ،کیبی به استناد مشخصات اعالمی کارخانه سازندهمتوسط مصرف تر  : B

: C بر حسب کیلومتر ،مسافت طی شده در سفر

ر نوبخت محمد باق


