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 های تابعه مدیران عامل محترم شرکت 

 

 هزینه خوردرو در قراردادهای نظارت کارگاهي موضوع:

 

 ؛و احترام باسالم

رئیس محترم اموور نظوام    28/11/1398مورخ  689826نامه شماره به پیوست تصویر  

ناموه شوماره   فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ بوه  

جامعوه منندسوان مشواور    رئیس محترم شوراي مدیریت  14/11/1398مورخ  4597-160/98

جنوت استحاوار ارسوا     ارگواهی  در قراردادهاي نظارت کخودرو خصوص هزینه  درایران 

و بر اساس هماهنگی انجام شده با اموور   نامه پاسخ استعالم مذکور 1باتوجه به بند  گردد. می

هواي   قورارداد رسواند در خصووص    نظام فنی اجرایی مشاورین و پیمانکاران، به استحاار می

الزحمه خدمات  نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق»مطابق با دستورالعمل که  نظارت کارگاهی

ابالغی سازمان  18/03/1398مورخ  129045/98)بخشنامه شماره  «نظارت کارگاهی مشاوران

هزینه خوودرو   عنایت به اینکه با مبادله گردیده است؛کشور و نسخ قبلی آن(  برنامه و بودجه

فوق مجودد فورفین پوس از مبادلوه      توا لذا ،گردد میاساس توافق مشاور و کارفرما تعیین  بر

بدینی اسوت   باشد. میسر می و سایر موارد مربوفه بنزینقرارداد، جنت پوشش افزایش قیمت 

در این صورت توافق جدید در قالب الحاقیه توسط صواحبان اماواي مجواز فورفین انجوام      

 خواهد شد.

 

  

 ابوذر دقت

 مدیرکل دفتر بررسي های فني بازرگاني، قراردادها و پشتیباني 
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 رونوشت به:

 28/10/1398مورخ  4/1/27662معاون محترم طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای اصفهان؛ بازگشت به نامه شماره -

 ، دبیر محترم سندیکای صنعت برق، جهت اطالع به مشاورین محترممهر جناب آقای مهندس برزی -

 جهت استحضار  رو،ین ریعامل محترم شرکت تدب ریمد -

 ( ، جهت استحضار ریبرق )مشان یعامل محترم شرکت خدمات مهندس ریمد -

 جهت استحضار  ران،یشرکت موننکو امدیر عامل محترم  -

 جهت استحضار  رو،یقدس ن یشرکت مهندسمدیر عامل محترم  -

 )منا( ، جهت استحضار  جانیآذربا یرویمشاور ن یشرکت مهندسمدیر عامل محترم  -

 (، جهت استحضار رانیخراسان )من یرویمشاور ن یشرکت مهندسمدیر عامل محترم  -

 جهت استحضار  ما،یمشاور ن یشرکت مهندسمدیر عامل محترم  -

 دانشمند اصفهان، جهت استحضار  نیشرکت مهندسمدیر عامل محترم  -

 مشاور توسعه صنعت برق، جهت استحضار  نیشرکت مهندسمدیر عامل محترم  -

 جهت استحضار رو،یمشاور ن نیشرکت مهندسمدیر عامل محترم  -

 دفتر جهت بایگانی-

 

 

 



 

 

 به نام خدا

 
 

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 

 ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی
 

 فرجناب آقاي دکتر قانع
 

 افزایش نرخ ارز و بهاي بنزین) افزایش هزینه ماهانه خودرو در خدمات نظارت کارگاهی (به دلیلموضوع: 

 اعمال p=65/1 ضریب خصوص در جامعه این 18/10/1398 مورخ 160/98-4338 شماره نامه پیرو ،با احترام
 االشاره:فوق تقدیمی نامه 2 بند در (K) کارگاهی تردد ضریب دوم جمله به شده
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 ابالغ از پس( 1397 سال دوم ماهه سه حدود از ارز نرخ برابري سه افزایش به اشاره با را محترم ریاست آن نظر 
 برابري سه نرخ افزایش همچنین ،98 سال در  خودرو بهاي برابري 3 تدریجی افزایش و) جدید نظارت دستورالعمل

 رساند:می عالی استحضاره ب زیر شرحه ب را مذکور K ضریب آنالیز ریز و معطوف، 24/08/1396 تاریخ از بنزین بهاي
 

 از قبل( 20/02/1396 تاریخ 1162634/96 شمارهه ب 96 سال در نظارت،  دستورالعمل دو ابالغ زمانی فاصله در
 نرخ افزایش از بعد( 18/03/1398 تاریخ و 129056/98 شمارهه ب 98 سال در و) بنزین بهاي و ارز نرخ افزایش

 خودروها، انواع ايکارخانه بهاي از شده اخذ هايقیمت جدول استناده ب ارز نرخ افزایش اثر بر ،)بنزین بهاي و ارز
 برابري سه افزایش 98 سال در خارج، ساخت خودروهاي چه و داخل ساخت خودروهاي چه خودروها انواع بهاي

 .است داشته 96 سال به نسبت
 

 نوع خودرو ردیف
 قیمت  کارخانه اي خودرو

 (به میلیون ریال)
 1398سال   1396سال 

 GLX 296 900  405پژو  1
 LXEF7 315 960سمند  2
 1500 387 90رنو تندر  3
 1980 688 پیکاپ دو کابین 4
 2000 - سوزوکی ویتارا غیر  اتوماتیک 5
 2650 748 کاپرا 6
 4900 1460 سوزوکی ویتارا اتوماتیک 7

 160/98-4597 شماره:
  14/11/1398     تاریخ:

  داردن               پیوست:  



 
 

 ماه در لیتر 60 لحاظ با( بنزین نرخ برابري 75/2 افزایش و خودرو بهاي برابري سه افزایش پذیرفتن با بنابراین
 ايهزینه اجزا وزن گرفتن نظر در با است درآمده اجرا به 24/08/1398 تاریخ از که) خودرو دستگاه هر سهمیه
 زیر: شرحه ب خودرو ماهانه

 %30 نگهداري و تعمیر و سرمایه سود و استهالك هزینه 
 %35  مصرفی مواد سایر و روغن و سوخت هزینه 
 %35   راننده حقوق به مربوط هزینه 
 

    :زیر محاسبه طبق برابر 36/2 میزانه ب ،98 سال تا 96 سال زمانی فاصله در خودرو ماهانه هزینه افزایش متوسط
                                              

 حقوق راننده                بهاي بنزین              بهاي خودرو

 )%30 × 3) + (%35 × 75/2) + (%35 × 429/1= ( 36/2(برابر) 
 

 مورخ 129056/98 شماره بخشنامه متن در مندرج ابالغی 429/1 تعدیل ضریب کسر و احتساب با که است بوده
 :زیر شرحه ب 18/03/1398
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 18/10/1398 مورخ 160/98-4338 شماره نامه در مشاور مهندسان جامعه پیشنهادي و شده برآورد K ضریب

 .بود خواهد p=  65/1 برابر
 

 با هماهنگی جلسه هرگونه در حضور جهت را خود آمادگی ایران مشاور مهندسان جامعه مجدداً خاتمه در
 دارد.می اعالم سازمان آن محترم کارشناسان

   
 

 تجدید احترامبا 
 رئیس شوراي مدیریت

 
 ام امینیبهر

  
 




