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دیلدستورالعمل جبران آثار ناشی از نرخ ارز در پیمان هاي ریالی فاقد تع

هدف از ابالغ  :
حفظ توان اجرایی کشور1.

ضرورت عبور از محدودیت ها و تحریم هاي اعمالی2.

و نظامند ضرر و زیان متحمل شده پیمانکارانجبران درست3.

الزم االجرا(گروه اول :نوع بخشنامه  (

اسناد باالدستی  :
قانون برنامه و بودجه، 23ماده 1.
قانون احکام دائمی توسعه، 34ماده 2.
ایین نامه نظام فنی و اجرایی کشور3.
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حوزه شمول بخشنامه

پیمانموضوع:
يسرمایه گذارپروژه هايوطرح هابهره برداريوپدیدآوريمدیریت،بهمربوطوپروژه هايهاطرح

پیمانکارفرماي:
توسعهپنجمبرنامهقانون222مادهوتوسعهچهارمبرنامهقانون160مادهمشمولهايدستگاه

پیماناعتبارتامینمحل:
دولتیهايشرکتداخلیمنابعوکشورعمومیبودجه

کشورعمومیمحاسباتقانون13مادهطبق(کشورعمومیوجوه(

پیمانهايویژگی
 باشدمابه التفاوتهرگونهپرداختفاقدوپیماننرختعدیلفاقدوریالیپیمان.

باشد1397/01/01ازقبلقیمتمناقصهدرپیمانکارپیشنهادارایهمهلتروزآخرین
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مواد مهم
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1ماده 
وفنینظامحوزهپروژه هاياجرايبرايکهمصالحیاوتجهیزاتخریدقراردادهاي

)مجازتمدید هايواولیهمدت(آنمدتکهصورتیدراستشدهمنعقدکشوراجرایی
.می شوددستورالعملاینمشمولباشد،ماه3ازبیشتر

3ماده 
زماناست،شدهواگذارمناقصاتبرگزاريقانون28و27مواداساسبرکهکارهاییدر

تا01/05/1391ازبعدزمانیبازهدربایدبایدتشریفاتتركنفرهسههیأتدرتصویب
قرارعملمالك85/0ضریباعمالباجبرانیمبلغحالتایندرباشد،واقع1397/1/1

.می گیرد



مواد مهم
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5ماده 
ثارآجبرانبابتدیگريوجههرگونهپرداختدستورالعمل،اینمشمولپیمان هايدر

.نیستمجازارزقیمتافزایشازناشی



مواد مهم
8

11ماده 
ادهاستفتعدیلپرداختجهتايرشتهشاخص هايازصرفاکهتعدیلمشمولپیمان هايدر

ازوانمی تتعدیلمحاسبهتدقیقمنظوربهکارفرماتاییدوپیمانکاردرخواستبامی شود،
رد.نموداستفادهرشته ايشاخص هايجايبهمرتبطومناسب)فصلی(گروهیشاخص هاي

.نداردوجودقبلحالتبهبرگشتومجددتغییرامکانتغییر،انجامازپساینصورت،

9ماده 
که)پروژهمالیتامیندرخصوصیبخشمشارکتبا(سرمایه گذاريقراردادهايمورددر

فاقدآنریالیبخشوبوده1397/01/01تا01/05/1391ازبعدسرمایه گذارقیمتپیشنهاد
آثاربرانجبرايدیگرروشهايیادستورالعملاینمفادازاستفادهمی باشند، قراردادنرختعدیل
فنیعالیشورايتاییدوقراردادطرفاجراییدستگاهدرخواستباارز،قیمتافزایشازناشی

.می باشدبالمانعکشور،



مواد مهم
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12ماده 
پسانکارپیمسويازقیمتپیشنهادارائهمهلتآخرینکهمناقصاتییاوپیمان هابراي

فاقدمناقصهاسنادیاپیمانضوابطوبوده1397/04/31ازقبلو1397/01/01از
درابنباشد،میسرپیماننرخباکارادامهیاشروعکهصورتیدرمی باشد،تعدیل

:نمایدعملزیرروشسهازیکیبهکارفرماپیمانکار،خواست
تناداسبهپیمانکارتضامینآزادسازيومناقصهلغوقرارداد،مبادلهعدمصورتدر1.

مناقصاتبرگزاريقانون24مادهببند
.پیمانکاردرخواستباپیمانخاتمهقرارداد،مبادلهصورتدر2.
طبقپیماننرخدرنظرتجدیدجهتکشورفنیعالیشورايبهموضوعارجاع3.

جزءو10-1-2بندلحاظبدون(1389/06/27مورخ100/47707بخشنامهضوابط
)مذکوربخشنامه3-2-2بندخ



مواد مهم
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روش هاي محاسبه مبلغ جبرانی

روش الف  :

روش ب:
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ردادقراموضوعخدماتوتجهیزاتقطعات،مواد،خریدکارفرمانیازوالزاماتبربنا
موردروشبهخارجیفروشندهنفعبهپیمانکارتوسط،مستقیمارزبريسهمبا

هزینهوعهدهبهقراردادطبقمذکوراقالمخریدوشدهاقدامکارفرماتایید
.استپیمانکار

بهودندارنکشورازخارجبهارزانتقالکهبخشنامهشرایطدارايهايپیمانسایر
.بوده اندقیمتشاهدافزایشارزنرخافزایشتبع



روش هاي محاسبه مبلغ جبرانی
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فادهاست(ترکیبیروشیاو"ب"یا"الف"روش هايبراساسپیمانکارانتخابباجبرانیمبالغ-2ماده

.می شوداعمالومحاسبه)بوالفروشازتوامان
قسمتمواردایندرباشد،8/0تا1/0بینبایدارزبريضریبترکیبیروشازاستفادهصورتدر-1تبصره

زایکیصرفاًمحدودهاینخارجدرو.می شودجبرانبروشازقراردادباقیماندهوالفروشازقراردادارزبر

الفوشرازتوامصورتبهنبایدپیمانازبخشیهیچبرايبهرحال.استاستفادهقابلبیاالفروشدوهر

.شوداستفادهبو



نکته
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4ماده 
فاقدوریالی،خریدقراردادبخش هايکهتعدیلمشمولجاريریالیپیمان هايدر

ایو»ب«یا»الف«روشضوابطازاستفادهموردحسباست،مابه التفاوتوتعدیل
وودهنبالفروشمشمولداخلیخریدهايولیکن(.استمجازترکیبیروشازاستفاده
.)می باشدبروشمشمول



روش الف

𝑀𝑀 = 𝐹𝐹
𝐶𝐶𝑖𝑖
𝐶𝐶0
− (1 + 𝑁𝑁 × 𝑟𝑟) 𝑃𝑃

C0 = ،در زمان برگزاري مناقصهقیمت ارز  مرجع
Ci = کشورقیمت ارز در زمان انتقال به خارج از
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بانک  ثانویه اعالمی ارز نرخ هاي بازار هاي ارز مورد استناد، نرخ 
.استمرکزي 

میزان افزایش نرخ ارز

ضریب مربوط به جبران 
و غیر هزینه هاي مستقیم 

ت شامل هزینه هاي ثب(مستقیم 
قال سفارش و تبدیل نرخ ارز و انت

هزینه هاي و اعتبار اسنادي 
)  کارگزاري بانک ایرانی

براي پروژه هاي عمرانیمی باشد
و براي کارهاي غیر 1/15برابر 

1/2عمرانی برابر 

تورم فرضی مبلغ صورت وضعیت 
پیمانکار



𝑀𝑀روش الف                        = 𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖
𝐶𝐶0
− (1 + 𝑁𝑁 × 𝑟𝑟) 𝑃𝑃

96اسفند 96بهمن 96دي 96آذر 96آبان 96مهر 96قبل از مهر 
ریال          46,330

)براي هر یورو(
46,565

براي (ریال 
)هر یورو

47,215
براي (ریال 

)هر یورو

49,468
براي (ریال 

)هر یورو

51,623
براي (ریال 

)هر یورو

57,764
براي (ریال 

)هر یورو

57,764
براي (ریال 

)هر یورو
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C0:1جدولطبقپیمانکارقیمتپیشنهادمهلتآخرینتاریخاساسبر،ارزقیمت
انکباعالمیرسمینرخبهتبدیلنسبتباارزهاسایرومی باشدیوروبرايقیمت ها(

)می شوندتبدیلنظرموردماهدرمیانگینصورتبهمرکزي
سويزاشدهارایهاسناددیگریاوبهاتجزیهاساسبرکهپیمانهاییدرچنانچه-1تبصره

ضریبدرارزقیمتافزایشآثارقرارداد،انعقادوکارواگذاريمرحلهدر،پیمانکار
پیشنهاددرشدهبینیپیشارزبرايباالترقیمت هايباشد،شدهلحاظپیمانکارپیشنهادي

.می شودC0جایگزینقیمت،

1جدول 
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Ci:دامهرککارگاهبهکاالورودیا(کشورازخارجفروشندهبرايانتقالزماندرارزقیمت
جدولاساسبر1397/01/01تا1396/07/01تاریخازکارکردهايبرايکه)باشدزودترکه
بانکتوسطاعالمی،ثانویهبازارنرخاساسبر1397/01/01ازپسکارکردهايبرايو1

انتقالزماندرثانویهبازارنرخاستخراجامکانعدمصورتدر.می شودمشخصمرکزي
.می شوداستفاده2جدولازکشور،ازخارجفروشندهبراي

2جدول 
1397/01/01

لغایت 
1397/01/21

1397/01/21
لغایت 

1397/01/31

1397/02/01
لغایت 

1397/02/10

1397/02/11
لغایت 

1397/02/20

1397/02/21
لغایت 

1397/02/31

1397/03/01
لغایت 

1397/03/10

1397/03/11
لغایت 

1397/03/20
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(
1397/03/21

لغایت 
1397/03/31

1397/04/01
لغایت 

1397/04/10

1397/04/11
لغایت 

1397/04/20

1397/04/21
لغایت 

1397/04/31

1397/05/01
لغایت 

1397/05/10

1397/05/11
لغایت 

1397/05/15
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(

𝑀𝑀روش الف                        = 𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖
𝐶𝐶0
− (1 + 𝑁𝑁 × 𝑟𝑟) 𝑃𝑃



17

r:باشد1396/06/31ازقبلقیمتپیشنهادارائهمهلتآخرینکهپیمان هاییدر،r
.خارجیفروشندهبهارزانتقالزمانتا1396شهریورازشدهسپريماهتعدادازعبارتست

در)r=6:آن گاهباشدشدهانجام1396اسفنددرارزانتقالکهصورتیدر:مثال(
تا1396/07/01فاصلحددرپیمانکارقیمتپیشنهادارائهمهلتآخرینکهپیمان هایی

زمانتاقیمتپیشنهادماهازشدهسپريماهتعدادازعبارتستr،باشد1396/12/29
یمتقپیشنهادارائهمهلتآخرینکهصورتیدر:مثال(.خارجیفروشندهبرايارزانتقال

)r=3آن گاهباشدشدهانجام1396بهمندرارزانتقالوباشد1396آباندرپیمانکار
ومی یابدافزایشمجازغیرتاخیراتزماندروپیماناولیهمدتدرrمقدار-تبصره

.نمی یابدافزایشمجازتاخیراتدورهدرشدهانجامکارکردهايبراي

مهلتآخرینبهمربوطسال
کارپیمانقیمتپیشنهادارائه

919293949596

درصد0/8درصد0/9درصد1/4درصد2/5درصد6/5درصدN1/4ضریب

𝑀𝑀روش الف                        = 𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖
𝐶𝐶0
− (1 + 𝑁𝑁 × 𝑟𝑟) 𝑃𝑃
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P:یدتایموردروشبهشدهارزمعامله"یا"شدهسفارشثبتریالیمبلغ"ازقسمتآن
)موردحسب("06/1برقراردادتقسیمدرمندرجنظرموردبخشمبلغ"یا"کارفرماکتبی
اتخدمبرايریالیمعادلمبلغیادستورالعملاینمشمولتجهیزاتوکاالخریدبراي
برايشود،تعیینواریزيارزمیزاناساسبرPصورتیکهدر(.قرارداددرشدهمنظورارزي

ردمندرجنرخازدرج،عدمدرصورتوقرارداددرمندرجارزنرخازبایدریالبهآنتبدیل
∑(بایدحالهردرو)شوداستفاده1جدول P ≤ K P0(.

𝑀𝑀روش الف                        = 𝐹𝐹 𝐶𝐶𝑖𝑖
𝐶𝐶0
− (1 + 𝑁𝑁 × 𝑟𝑟) 𝑃𝑃

K:فنیمشخصاتبهباتوجهباشدنشدهدرجقرارداددراگر(قراردادارزبريدرصد
ارزنرخاساسبرمشاورتوسطوپیشنهادپیمانکارسويازمستدلصورتبهپروژه

دقتبه1جدولدرمندرجنرخاساسبردرج،عدمصورتدروقرارداددرمندرج
عملكمالولحاظقراردادالینفکپیوستعنوانبهکارفرماتصویبازپسوتعیین
)گیردقرارمی



نکاتی مهم
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ازد،نمایاستفادهخارجیخریدجهتسفارشثبتومرکزيبانکارزازپیمانکارکهصورتیدر
کهصورتیدرشده،سفارشثبتخرید هايمورددر.شودمیاستفادهCiتعییندرمربوطهنرخ
یستمسارزنرخمابه التفاوتپرداختبهموظفپیمانکار،گمركازکاالترخیصمراحلازهریکدر

،رماکارفتاییدومربوطهمستنداتارائهازپسشود،گمركنظرموردارزنرخباسفارشثبت
.می گرددلحاظCiتعییندرنیزمربوطمابه التفاوت

داخت هاپربرايشدهتعیینروالطبقارزقیمتدستورالعملایناعمالازناشیجبرانیمبلغ
توسط)پرداختپیشبهمربوطکسورجزبه(قرارداديوقانونیکسوراعمالازپسپیمان،در

.شودمیمنظورپیمانکاربستانکاريحساببهکارفرما

منفیدورههردرشدهیادضوابطاساسبر)M(شدهمحاسبهجبرانیمبلغکهصورتیدر
.می شودمنظورصفربرابرمبلغاینگردد،



نکاتی مهم
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روشبهارزمعاملهتاریخیاوعاملبانکباتسویهزمانیاواسنادي،اعتبارگشایشتاریخ
برنامهنآخریدرشدهپیش بینیزمان هايباباید)موردحسب(کارفرماکتبیتاییدمورد

باالزمداماقپیمانکار،قصورازناشیدالیلبهچنانچهباشد،داشتهمطابقتمصوبزمانی
برنامهآخریندرمندرجتاریخبهمربوطشود،قیمتانجامزمانیبرنامهبهنسبتتأخیر
زيارمبادالتمرکزدرمعاملهیاوبانکباتسویهواقعیزمانیاقیمتومصوبزمانی

رتأخیچنانچه.گرفتخواهدقرارعملومحاسبهمالكبود،کمترکدامهر)موردحسب(
.بودخواهدارز)Ci(قیمتتسویهواقعیتاریخقیمتنباشد،پیمانکارقصورازناشی

.



روش ب
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میزان افزایش شاخص هاي  
ابالغی بر اثر افزایش نرخ ارز تورم فرضی

اي پایه  پیمان هاي فاقد تعدیل که پرداخت صورت وضعیت کارکرد بر اساس فهارس به1.
یا فهرست بهاي خاص مصوب شوراي عالی فنی صورت می گیرد 

مورخ 6405/100پیمان هاي سرجمع منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 2.
)التفاوتحتی با وجود پیش بینی پرداخت مابه(04/02/1389

𝛼𝛼𝑖𝑖 =
𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑆𝑆0
− 𝑡𝑡



𝛼𝛼𝑖𝑖روش ب                                                 = 𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑆𝑆0
− 𝑡𝑡
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S0:قبلقیمتپیشنهادارائهمهلتآخرینکهپیمان هاییدر-پایهدورهشاخص
آخرینکهپیمان هاییدرواست1396سالدومماههسهشاخصباشد1396/06/31

ماههسهشاخصباشد1397/01/01تا1396/07/01ازقیمتپیشنهادارائهمهلت
.می باشدپیمانمبناي

Si:کارکردانجامدورهشاخص

بهايفهارساساسبرکارکردصورت وضعیتپرداختکهپیمان هاییدرSiوS0تعیینبراي
)روهیگ(فصلیشاخصازمی گیردصورتفنیعالیشورايمصوبخاصفهرست بهايیاپایه

.شودمیاستفادهرشته ايشاخصازسرجمعپیمان هايدرومی شوداستفاده

سه ماهه انجام  
کارکرد

1397چهارم 1397سوم 1397دوم 1397اول 1396چهارم 

t1/0307/11/114/117/1ضریب 



نکات مهم روش ب
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میدستورالعملاینمشمولکهشدهانجامکارهايبرايپیمانکار،پیمان هاایندر
صورتحساب،پیمانموضوعشدهانجامکارهايصورت وضعیتتهیهباهمراهباشد،

.می نمایدارایهوتهیهاستروشاینضوابطبهمربوطکهجداگانه اي

کهاقالمیمقادیر،تغییروکارکردهاناخالصمبلغتعییندرسرجمعپیمان هايدر
.شوندنمیلحاظ)فوالدوسیمان:نظیر(هستندمابه التفاوتدریافتمشمول

اعمالاستحقاق11ماده"و"بندمطابقپیمانکاردرصورتیکهسرجمعپیمان هايدر
رااجراییعملیاتولیباشد،داشتهراپیمانعمومیشرایط48مادهطبقپیمانخاتمه

حدودازبیشکارفرمامالیتعهداتانجاممازادعدمدهد،ادامهپیمانهماناساسبر
اینمحاسباتدرصرفا(مجازتاخیرمشمولخسارت،پرداختبرايشدهتعیین

.است)بخشنامه



نکات مهم روش ب
24

ربنیزمجازتاخیراتمدتدرپیمان،ضوابطاساسبرپیمانمدتتمدیدصورتدر
،ضوابطغیرمجازمشابهتاخیراتمدتدرلیکنومیشودعملفوقضوابطاساس

عملمبنايومحاسبهمربوطشاخص هاي،15/9/1382مورخ173073/101بخشنامه
.گیرندمیقرار

فیمندورههردرشدهیادضوابطاساسبرشدهمحاسبهجبرانیضریبکهصورتیدر
.می شودمنظورصفربرابرجبرانیضریبگردد،



نکات مهم روش ب
25

زنیودرصدبایدابتدا،مشمولپیمان هايخریدبخش هايدرجبرانیضریبمحاسبهتدقیقمنظوربه
هايشاخصازسپسوتعیین،کارفرماتوسطمربوطهفصلدر)q(فصلبهايکلبهمصالحتامینهزینه

.گرددمحاسبه)1(رابطهدراستفادهجهتمربوطه
بهوطمربوضعیتصورتجبرانیضریبمحاسبهبرايحاضر،بخشنامهمشمولپیماندرمثالعنوانبه

اتتاسیسرشتهپایهبهايفهرستفوالديلوله هايفصلشاخص هايازاگرفوالدي،لوله هايخرید
شودیینتعفصلکلبهمصالحتهیههايهزینهدرصدکارفرماابتدااستالزمشود،استفادهمکانیکی

)𝑞𝑞 < .شودمیمحاسبهلولهخریدقسمتبهمربوطشاخصزیررابطهطبقسپس)1



مواد مهم کلی
26

6ماده 
اینضوابطمشمولاندشدهتعیین1397/01/01تاریخازپسآنهاقیمتکهجدیديکارهاي

.نمی شوندبخشنامه

10ماده 
تا1396/10/01ازتاخیرات،)کارفرماتشخیصبه(پیمانکارقصورعدموالزماقدامصورتدر

بهنداشتدوجوارزنرختغییرآثارجبرانبرايروشنیتصویرکهحاضردستورالعملابالغتاریخ
.می شودتلقیپیمانکارمجازتاخیرعنوان

14ماده 
تکمیلبرايجدیدپیمان17/03/1383مورخش ف/3808بخشنامهاستنادبهکهموارديدر
اولیهانپیمکهصورتیدرباشد،شدهمنعقداولیهپیمانمبانیوشرایطتمامیحفظباکار

.بودخواهددستورالعملاینمشمولنیزجدیدپیمان باشد،حاضردستورالعملمشمول



مواد مهم کلی
27

8ماده 
مورخ101/173073شمارهبخشنامهدرمندرجروالبجزتعدیلیپیش بینیصورتدر

سرجمعپیمانبجز(پیماندرمابه التفاوتوبودجهوبرنامهسازمان1382/09/15
حذفوکارفرماموافقتوپیمانکاردرخواستبا،)4-1-بو3-1-بموادموضوع

اینوابطضبخشنامه،اینمشمولکارکردهايبرايکاملصورتبهتعدیلومابه التفاوت
دریافتمشمولهمزمانصورتبهمواردينبایدحالهردر.می شوداعمالبخشنامه

.شوددستورالعملایناعمالازناشیبخشنامهجبرانیمبلغونرخمابه التفاوت
Nضریبحاضر،دستورالعملازاستفادهصورتدرو8مادهازاستفادهدر-2تبصره

وکارفرمانظربامی توانند)بروشازاستفادهبراي(tو)الفروشازاستفادهبراي(
.یابدکاهش4و3شمارهجداولمقادیرسومیکحداکثرپروژهماهیتبامتناسب



مواد مهم کلی
28

5-بماده 
االهايکوتجهیزاتمورددراستثناًونداردوجودخاصتجهیزیکبرايترکیبیروشازاستفادهامکان

امینتکشورخارجازآنهااولیهموادواصلیقطعاتلیکنشده،تولیدکشورداخلدرکهتخصصی
وجودورکشبودجهوبرنامهسازمانابالغیتعدیلفصولورشتهباآنهاصحیحانطباقامکانومی شود

گاه هاییدستبراي(مرکزدرکارفرماسازمانمقامباالترینیامربوطهوزیرتشخیصبهاستالزمندارد
وبرنامهسازمانبهوتعیینمذکورکاالهايتجهیزاتارزبريدرصد،)نیستندوزارتخانه ايهیچتابعکه

ازمانسمقامباالترینیامربوطهوزیرتوسط،سازماناینتاییدازپستاگرددارسالکشوربودجه
برايرتیبتاینبه.گرددابالغ)نیستندوزارتخانه ايهیچتابعکهدستگاه هاییبراي(مرکزدرکارفرما
)سازيمشابهتانجامازپس(بروشازآنبرمازادبرايوالفروشازفوقتجهیزاتارز بربخش

مندرجتاریخیاوکارگاهبهتجهیزاتورودتاریخبراي-2-الفمادهطبقCiحالتایندر.شوداستفاده
.بودخواهدباشد،کمترارزنرخکههرکداممصوب،زمانبنديبرنامهآخریندر



روش ب-مثال

1396/05/27: آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار در مناقصه
صفر ماه: مدت تمدید مجاز و غیر مجاز 

تاریخ صورت 
فصل و فهرست شرحوضعیت

)  ریال(مبلغمورد نظر
شاخص 
دوره 

)Si(کارکرد 

شاخص پایه 
)S0(

تورم 
فرضی 

)t(
)ریال(مبلغ تعدیلآلفا

1396/10/27

فصل اول عملیات تخریب
99,689,400971/1945/1فهرست ابنیه

1/03

0/002-0

ا عملیات خاکی ب
ماشین

فصل سوم 
122,617,000996/3960/10/008944,691فهرست ابنیه

دستگاههاي 
کنترل و اندازه 

گیري

فصل پانزده 
127,521,680482/1419/50/11915,203,806فهرست مکانیک

اترانسفورماتوره
ي فشار قوي

فصل نوزدهم 
0-3,021,309,900700/9698/40/026فهرست برق

کابلهاي 
فشارضعیف

فصل هفتم 
13,950,0001218/31030/80/1522,118,971فهرست برق

کارهاي فوالدي 
سنگین

فصل دهم 
9,945,600775/2686/30/100989,937فهرست راه

3,395,033,58019,257,406مجموع
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روش ب-مثال

1395/05/27: آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار در مناقصه
1395/07/01: شروع پیمان
ماه14: مدت پیمان

ماه0: غیر مجاز ماه و مدت تمدید 3: مجازمدت تمدید 
تاریخ صورت 

فصل و فهرست شرحوضعیت
)  ریال(مبلغمورد نظر

شاخص 
دوره 

)Si(کارکرد 

شاخص پایه 
)S0(

تورم 
فرضی 

)t(
)ریال(مبلغ تعدیلآلفا

1396/10/27

فصل اول عملیات تخریب
99,689,400971/1945/1فهرست ابنیه

1

0/0282,742,487

ا عملیات خاکی ب
ماشین

فصل سوم 
122,617,000996/3960/10/0384,623,201فهرست ابنیه

دستگاههاي 
کنترل و اندازه 

گیري

فصل پانزده 
127,521,680482/1419/50/14919,029,457فهرست مکانیک

اترانسفورماتوره
ي فشار قوي

فصل نوزدهم 
3,021,309,900700/9698/40/00410,815,113فهرست برق

کابلهاي 
فشارضعیف

فصل هفتم 
13,950,0001218/31030/80/1822,537,471فهرست برق

کارهاي فوالدي 
سنگین

فصل دهم 
9,945,600775/2686/30/1301,288,305فهرست راه

3,395,033,58041,036,034مجموع
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روش الف-مثال

1396/05/27: آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار در مناقصه
صفر ماه: مدت تمدید مجاز و غیر مجاز 

تاریخ ارسال )  ریال(مبلغPشرح
)ریال(مبلغ تعدیلR NFM)ریال(Ci)ریال(C0ارز 

99,689,4001396/10/05خرید پمپ

46,330

51,6233

0/0081/2

10,184,754

122,617,0001396/11/2657,764528,705,528خرید ترانسفورماتور

3,021,309,9001397/5/1290,826112,983,963,380خرید تجهیزات شبکه
خرید دستگاههاي کنترل و  

127,521,6801397/7/299,36813150,252,404اندازه گیري
3,371,137,9803,173,106,066مجموع
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با تشکر از حسن توجه شما

32



دستگاههاي اجرایی
33

برنامه پنجم توسعهقانون 
وکشوريخدماتمدیریتقانون)5(مادهموضوعاجرائیدستگاههايکلیه-222ماده

درکشورعمومیمحاسباتقانون)5(و)4(،)3(،)2(موادموضوعدستگاههاينیز
.می باشندقانوناینمقرراتمشمولمربوط،موارد

کشوريمدیریت خدمات قانون 
،غیردولتیعمومینهادهايیامؤسساتدولتی،مؤسساتوزارتخانه ها،کلیه-5ماده

تصریحیاوذکرمستلزمآنهابرقانونشمولکهدستگاههاییکلیهودولتیشرکتهاي
بانکران، ایصنایعنوسازيوگسترشسازمانایران،نفتملیشرکتقبیلازاستنام

.می شوندنامیدهاجرائیدستگاهدولتی،بیمه هايوبانکهامرکزي،



دستگاههاي اجرایی
34

قانون محاسبات عمومی کشور  
شودبیاوشدهشناختهعنواناینبهقانونبموجبکهاستمشخصیسازمانیواحدوزارتخانه–2ماده
سهوايقازیکینظرزیروایجادقانونبموجبکهاستمشخصیسازمانیواحددولتیموسسه-3ماده
.نداردوزارتخانهعنوانومیشودادارهگانه

یاوشودایجادشرکتبصورتقانوناجازهباکهاستمشخصیسازمانیواحددولتیشرکت-4ماده
واشدبشدهشناختهدولتیشرکتبعنوانوشدهمصادرهیاوشدهملیصالحدادگاهیاوقانونبحکم
گذاريسرمایهطریقازکهتجاريشرکتهر.باشددولتبهمتعلقآنسرمایهدرصد50ازبیش

رکتش،استدولتیشرکتهايبهمتعلقآنسهامدرصدپنجاهکهمادام،شودایجاددولتیشرکتهاي
.میشودتلقیدولتی
شخاصاهايسپردهانداختنبکاربمنظوراینهاامثالومزارعهومضاربهطریقازکهشرکتهائیتبصره

دولتیتشرکقانونایننظرازمیشوندیاشدهایجادبیمهشرکتهايواعتباريموسساتوبانکهانزد
.نمیشوندشناخته

هستندمشخصیسازمانیواحدهايقانونایننظرازدولتیغیرعمومینهادهايوموسسات-5ماده
.دمیشویاوشدهتشکیل،داردعمومیجنبهکهخدماتیووظایفانجامبمنظورقانوناجازهباکه



وجوه عمومی
35

موسساتوهاوزارتخانهبهمربوطهاينقدینهازاستعبارتعمومیوجوه
اتموسسودولتیغیرعمومیموسساتونهادهاودولتیشرکتهايودولتی

وستنیخصوصیموسساتوافرادحقمتعلقکهمذکورسازمانهايبهوابسته
بموجبعمومیمصارفبرايمنحصراآنتحصیلمنشاءونحوهازصرفنظر

.میباشدتصرفودخلقابلقانون

درموقتبطورکهآنهامانندوالضمانوجه،سپردهنظیروجوهی-1تبصره
مدتانقضاءازپسوگیردمیقرارمادهایندرمذکوردستگاههاياختیار
دراختیارکهماداماستاستردادقابلخاصشرایطحصولیاومعین

احرازیاوجهصاحبرضایتبدوندرآنهاتصرفباشدمیمزبوردستگاههاي
.گرددمیتلقیعمومیوجوهدرقانونیغیرتصرفحکمدرآنصاحباعراض
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اسناد باالدستی
37

قانون برنامه و بودجه
عمومیشرایطوکلیاصولهمچنیناستانداردهاومعیارهاتعیینبرايسازمان-23ماده

وزیرانهیئتتصویبازپسووتهیهاينامهآئینعمرانیطرحهايبهمربوطقراردادهاي
یاجرائدستگاههايونمایدمیابالغاجرائیدستگاههايبهالزمدستورالعملآنبراساس

باشندمیآنرعایتبهموظف

آیین نامه نظام فنی و اجرایی کشور
کاربرددامنه-2

برنامهقانون)160(مادهموضوعاجراییدستگاه هايتمامیسرمایه گذاريپروژه هايوطرح ها
و-1383مصوب-ایراناسالمیجمهوريفرهنگیواجتماعیاقتصادي،توسعهچهارم
.خصوصیبخشباآنانمشارکتیسرمایه  گذاريپروژه هايوطرح ها



اسناد باالدستی
38

قانون احکام دائمی توسعه
رعایتباسرمایهايداراییهايتملکطرحهاياثربخشیوکارآمديافزایشبهمنظوراستموظفدولت.34ماده

:درآورداجراءبهرازیراقداماتاساسیقانون)44(چهارموچهلاصلکلیسیاستهاياجراينحوهقانون
سند«نقانواینابالغتاریخازیکسالمدتظرفزیرمواردلحاظبااستموظفکشوربودجهوبرنامهسازمان.الف
:ودشمیابالغنظاماینچهارچوبدرسازوساختمقرراتوضوابط.کنداجراءوتهیهرا»کشوراجرائیوفنینظام

وضوابطمقررات،(اسنادوفرآیندهاوهابرنامهاصول،عوامل،شاملکشوریکپارچهاجرائیوفنینظام1.
پروژههايوگذاريسرمایهطرحهايبرداريبهرهوپدیدآوريپیدایش،مدیریت،بهمربوط)دستورالعملها

.باشدسازوساخت
وهاطرحهمهتأمینکنندگانوسازندگانمشاوران،پیمانکاران،مجریان،کارفرمایان،برحاکماساسیقواعد2.

.شودلحاظسندایندر،کنندمیاستفادهکشورعمومیوجوهازکهپروژههایی

قانون  ) 23(آیین نامه استانداردهاي اجرایی طرح هاي عمرانی موضوع ماده 
1352مصوب -برنامه و بودجه

طرحهايبهمربوطقراردادهايعمومیشرایطوکلیاصولهمچنینواستانداردهاومعیارهاـ1ماده
هآنکبدونوخالصهطوربهمراجعهسهولتنظرازکشوربودجهوبرنامهقانون)23(مادهموضوععمرانی

.می شودنامیدهعمرانیطرحهاياجراییاستانداردهاينمایدایجادمحدودیتی



دولت  موظف  است  به منظور افزایش  کارآمدي  و اثربخشی  طرحها و پروژه هاي  سرمایه گذاري  با ـ31ماده  
  و اقلیمی  کشور،  ، متناسب  با شرایط اقتصادي  و اجتماعیرویکرد نتیجه گرا و دستیابی  به  سیستم  کنترل  کیفی

اههاي   نظام  فنی  و اجرایی  کشور و اجراي  آن  در تمامی  دستگ، نسبت به  تدوین  تا پایان  سال  اول  برنامه  چهارم
:به شرح  ذیل  اقدام  نمایداین  قانون  ) 160(موضوع  ماده  

ا  ، اجرا و بهره برداري  پروژه ها و طرحه، کیفیت  و زمان  را در تمامی  مراحل  طراحیالف  ـ نظام  کنترل  هزینه
جاد  ، ای، نظیر طرح  و ساخت  کلید دردست  و مدیریت  طرح  با ارائه  برنامه  مشخصو بهره مندي  از روش هاي  نوین

.از طرح ها مستقر کند%) 40(و در حداقل  چهل  درصد 
وین   ب  ـ با هدف  افزایش  ایمنی  بناها و استحکام  ساخت  و سازها، نسبت به  ترویج  فرهنگ  بهسازي  و تد

ي  ساخت  ، مقررات  و بخشنامه هاي  موردنیاز با رویکرد تشویقی  و بازدارنده  و به کارگیري  مصالح  و روشهاضوابط
.نوین  اقدام  نماید

، در پروژه هاي  تملک  ج  ـ سازوکارهاي  الزم  به منظور استقرار نظام  مدیریت  کیفیت  و مهندسی  ارزش
.، از سال  اول  برنامه  چهارم  فراهم  نمایددارائی هاي  سرمایه اي

،  ه  فنیدـ سازوکار ارزیابی  پروژه هاي  پیشنهادي  پس  از حصول  اطمینان  از تأمین  اعتبار، با رویکرد توجی
یجاد  اقتصادي  و زیست  محیطی  را به منظور جلوگیري  از اجراي  پروژه هاي  فاقد توجیه  از ابتداي  برنامه  چهارم  ا

.نماید
.هـ ـ حذف  تقاضاي  مفاصاحساب  حقوق  دولتی  در خاتمه  کار از پیمانکاران  و مشاوران 

کرد براي  تعیین  دقیق  عمل» استاندارد ملی  حسابداري  طرحهاي  تملک  دارائی هاي  سرمایه اي«وـ تدوین  
شده  طرحها براساس  شاخص هاي  بهره وري  در هر حسابهاي  سرمایه گذاري  بخش  عمومی  و تعیین  قیمت  تمام

.بخش  و اعمال  مدیریت  ارزش  در آنها

قانون برنامه چهارم
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