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ها  ي طرح
قانون  22
گذاري  يه
 ،1392 ،

 تصويب 
يالي فاقد 
وز مهلت 

5/1391 
وابط اين 
ت قطعي 

هاي وش

ين موارد 
 محدوده 

وع نحوه 
اين  "ب

 و اعمال 
بران آثار 

صويب در 
و » الف«ي 

التفاوت  ه
جاز است 

ش: ش

24386294/  

04/09/394

  
برداري  و بهره

22عه و ماده 
اي و سرماي هي

،1391ر سال
رالعمل كه به

هاي ريا پيمان
) كه آخرين رو

1/5ح) قبل از 
ي اجرايي ضو
غ را به صورت

اس رو) براس
 شود. ت مي

باشد، در اي  
در خارج اين

 شود.
با موضو 139

"ه از روش 
صورت انتخاب

حوه جبنامه ن

ست، زمان تص
هاي ل ازروش

د تعديل و مابه
مج ش تركيبي

 

 

ي  فاقد تعديل

ت، پديدآوري
 چهارم توسع
دارايي سرماي
مه متبادله در
ت)، اين دستور
يمت ارز، در پ

)"ب"روش 2
ت و يا مصالح

هاي تا دستگاه
 و اين مبالغ

 و يا مصالح)
سبه و پرداخت

80/0تا  1/0
شود. و د مي

و ب استفاده ش
1/5/1مورخ  

منزله استفاده
است و در صو

بخشنجاع به

گذار شده اس
جبراني حاصل

 ريالي و فاقد
تفاده از روش

 شد).

  ي

 شماره:

تاريخ:

هاي ريالي پيمان

وط به مديريت
قانون برنامه

هاي تملك د ح
 قبال موافقتنا
م شده است

افزايش قي از
2و بند  8ديف

ننده تجهيزات
گردد ت الم مي
اعمال 1394

ده تجهيزات
لف و ب) محاس

0ي بايد بين 
ش ب جبران

ز روش الف و
3464/100

به م د تعديل
 سال منتفي ا
استفاده و ارج

  ز نيست.
 مناقصات واگ
باشد و مبلغ ج

خريدقرارداد،
و يا استف» ب

باشوش ب مي

تعالي بسمه   

 و پيمانكاران

ش قيمت ارز در پ

هاي مربو روژه
ق 160ل ماده

 و بودجه(طرح
 مالي آن در

ي كشور انجام
ن آثار ناشي ا
فاوت(بجز رد
ده يا توليد كن
شرح زير اعال

29/12/4تا  

يا توليد كنند
ان از روش الف
ضريب ارزبري

قرارداد از روش
  ست.

رت همزمان از
43امه شماره

هاي فاقد يمان
مل در همان
 آن به بعد، ا

مجاز د تعديل
نون برگزاري

ب 1/5/1391
  گيرد.

هاي خ ه بخش
ب«يا » الف«

ه و مشمول رو

ندسان مشاور

شي از افزايش

 (طرح ها وپر
 هاي مشمول
قانون برنامه
شي از تامين

ريزي  و برنامه
 منظور جبران

التف هرگونه مابه
كار (يا سازند

باشد به ش شده
1/1/1391ز

ر(يا سازنده
(استفاده تواما
ش تركيبي ض
 و باقيمانده قر
ل استفاده اس
 نبايد به صور
فاده از بخشنا
 انرژي در پي
ين دستورالعم
ط پيمانكار از

هاي فاقدمان
قان 28و  27

 قبل از تاريخ
گ عمل قرار مي
ول تعديل كه
ضوابط روش
ش الف نبوده

ي اجرايي، مهن

ه جبران آثار  ناش

جرايي كشور
ذاري دستگاه

) ق23ماده (و
 تمام يا بخش
مان مديريت
يده است، به

قد پرداخت هر
ز سوي پيمانك

منعقد ش آن
دهاي پس از

خاب پيمانكا
وش تركيبي (

ستفاده از روش
ز روش الف 
 الف يا ب قابل
شي از پيمان
د تعديل،استفا

هاي ت حامل
استفاده از ا  ا

ر زمان توسط
ي انرژي در پيم
7 اساس مواد
شريفات بايد

مالك ع 85/0
ي جاري مشمو
 استفاده از ض

مشمول رو ي

 

ور  ی  وری ر  
سازمان

هاي ه به دستگاه

نحوهتورالعمل 

فني و اج  نظام
گذ ي سرمايه

جم توسعه ) و
اي دولتي كه

با سازم1394
الي فني رسيد
خ پيمان و فاق
نهاد قيمت از
مان براساس
 را به كاركرد

 كنند. 
جبراني با انتخ

و يا رو "ب" 
 در صورت اس
زبر قرارداد از
ي از دو روش

براي هيچ بخش
ردادهاي فاقد

صالح قيمتر ا
 مي باشد. لذا
 حاضر در هر

هايمت حامل
رهايي كه بر

 نفره ترك تش
5عمال ضريب 

هاي ريالي مان
 حسب مورد

ريدهاي داخلي

  
                   
 

  
  
 

د و  تسازمان   ریا
 رييس س

بخشنامه

  

دستموضوع: 

ن به استناد
ها و پروژه

برنامه پنج
شركت ها

4يا 1393
شوراي عا
تعديل نرخ
ارايه پيشن
بوده و پيم
بخشنامه
پرداخت ك

مبالغ ج- 1
يا "الف"

:1تبصره 
قسمت ارز
صرفاً يكي

بهرحال بر 
در قرار- 2

جبران آثا
بخشنامه
بخشنامه
اصالح قيم

ـ در كار3
هيأت سه

با اعم» ب«
ـ در پيم4

باشد، مي
(وليكن خر
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1 

ز افزايش 

بخشنامه 

 دبيرخانه 

 و توافق 
مه اعمال 
مه حاضر 

مورخ  10

هه اول تا 

ل از ه قب

اوليه (كه 
 با اعمال 

بخشنامه 

ب نهايي 
ه شماره 
د و ليكن 
راي سال 

 و بخش 
گر براي 

ش: ش

94/243862 

04/09/394

  
 آثار ناشي از

ضوابط اين ب

به 1پيوست 

ست پيمانكار
 اين بخشنام
رخ و بخشنام

) 34643/00

هاي سه ماهه

به 9/1389/

ل كار پيمان ا
ده است ،نيز

هاي مشمول ب

 تسويه حساب
و بخشنامه 1

خواهد شد13
طعي بوده و بر

منعقد شده 1
 روشهاي ديگ

 

 

ي  فاقد تعديل

ي بابت جبران

 اند مشمول ض

 را در قالب پ

، با  درخواس
مان، ضوابط

التفاوت نر مابه

 فاقد تعديل
   شود.

ه ه، براي دوره
  د.

/27 از تاريخ

فا براي تكميل
يه منعقد شد

راي قرارداده

قرارداد مورد
11/10/391
7/10/393خ 

هاي قبلي قط

1/5/1391خ 
ستورالعمل يا

 شماره:

تاريخ:

هاي ريالي پيمان

ه وجه ديگري

تعيين شده

ين بخشنامه

روش ب) 2
از پيم شروع،

مول دريافت م

هاي در پيمان
تمديد مي 13

شنامه يادشده
خواهد بود 7/1

مانكار، قبل

 واگذار و صرف
رخ پيمان اولي

 غير مجاز)، بر
.  

اد مربوط در ق
1مورخ  100
مورخ 120/93

ه بق بخشنامه

ه قبل از تاريخ
 مفاد اين دس

      

 و پيمانكاران

ش قيمت ارز در پ

رداخت هرگونه

1/5/1391

اي  و پرداخت

ن (بجز بند
 و از زمان ش
همزمان مشمو

هاي انرژي د
394ان سال

)در بخشtب
78و73/1، 1

 از سوي پيم

فات مناقصه
باشرايط و نر

  د.
رات مجاز و

گرددعمال مي
بر اساس موا

/80776ره
0024 شماره

اسبه شده طب
  شد.

يد تضميني كه
استفاده از د،

ندسان مشاور

شي از افزايش

 بخشنامه، پر

آنها پس از

 اسناد اعمال

اوت در پيمان
طور كامل به

ي به صورت ه

ه  قيمت حامل
پايا مربوط تا

(ضريب1شماره
/68، 63/1ر

شنهاد قيمت
  د.

ش ترك تشريف
بوده است)، ب
امه مي شوند
در زمان تاخير

نيز اع 1391/
ي كه تاكنون ب

مه شمارخشنا
و بخشنامه 

كار مبالغ محا
خت نخواهد

گذاري و خريه
باشندرداد مي

ي اجرايي، مهن

ه جبران آثار  ناش

ي مشمول اين
 ت.

ي كه قيمت آ

 موظف است
  رسال كند.

التفا بيني مابه 
ه التفاوت  ب
 نبايد مواردي

ن آثار اصالح
 كار كردهاي

 در جدول شم
ه ترتيب برابر
ت ارايه پيش

شو صالح مي
ي كه به روش
رت مناقصه ب
ول اين بخشنا
ب (پرداخت د

/1/5مورخ  1
هاييدر پيمان

 جايگزين بخ
23/6/1392

خواست پيمانك
ي ديگري پردا
دهاي سرمايه
يل نرخ قرار

 

ور و  ی  وری ر ت 
سازمان

هاي ه به دستگاه

نحوهتورالعمل 

ي قراردادهاي
رز مجاز نيست
رهاي جديدي

 وند.
ستگاه اجرايي
ي عالي فني ار
صورت پيش
ا وحذف مابه
د.در هر حال

 
خشنامه جبران

)، براي 139
عداد مندرج

به1394 سال
آخرين مهلت 

اص28/9/1389
هايي در پيمان 

ي آن به صور
مشمو 85/0 

روش ب 4بند 
 34643/00

ن بخشنامه د
گرفته است،

3مورخ  5/92
رت عدم درخ

مبالغ جبراني 
ر مورد قرارداد
آن فاقد تعد

  
  
                   

  
  

د و ت سازمان   ریا
 رييس س

بخشنامه

  

دستموضوع: 

ـ براي5
قيمت ا

كار - 6
شو نمي

دسـ 7
شوراي

در ص- 8
كارفرما

شود مي
 شود. 

بخش - 9
1/5/1
ا-1- 9

چهارم
9 -2-

8تاريخ
9 -3-

واگذاري
ضريب

ب-4- 9
شماره

اين-10
قرار نگ
53024
در صور
1394

در-11
ريالي آ



 :454790  

  

 

1 

عالي فني 

  ي ريالي 
و  جهيزات

ورد تاييد 

رخ نه 

نكار ، در 
حاظ شده 

 بعد

الت ارزي 
به بعد نرخ  

صورتي كه 
=r ضمنا (

م شده در 

ش: ش

243862 94/

04/09/394

  
اييد شوراي ع

هاي  در پيمان
، قطعات، تج
ي به روش مو

 

سبت تبديل به

از سوي پيمان
ي پيمانكار لح

  ود.
   شود.   مي

و به ب 3/7/1391

المي مركز مبادال
12/4/1392ريخ 

. (مثال: در ص
=15آنگاه :  1

ردهاي انجام

 

 

ي  فاقد تعديل

رداد و تاف قرا

 

قيمت ارزت
ما خريد مواد،
روشنده خارجي

 نكار است.

  

ير ارزها با نس

د ارايه شده ا
ب پيشنهادي

شومي C0زين
تعيين 1ماره 

يت 
 

نرخ اعالي هر 
(براي تار
ن شده است.

1392اد ماه 
 و  براي كاركر

 شماره:

تاريخ:

هاي ريالي پيمان

 اجرايي طرف

ت قيمت ارز 

داخت تفاوت
 و نياز كارفرم
انكاربه نفع فر
ه و هزينه پيما

شود: يين مي

1.06
و ساي ريال 1

يا ديگر اسناد
 ارز در ضريب
د قيمت،جايگز
 به جدول شم

  1ره
لغاي 1/6/1391

2/7/1391
برايريال( 17750

 دالر)

ر آن ماه تعيين
5=r ودر خردا

يابد يش مي

      

 و پيمانكاران

ش قيمت ارز در پ

شنهاد دستگاه

تعيين تفاوت

حاسبه و پرد
نا بر الزامات
م، توسط پيما
رارداد به عهده

 رابطه زير تعي

 1.1 0.0
  ت ارز (ريال)

12260 برابر
)1390 ماه

تجزيه بها و ي
زايش قيمت
ده در پيشنهاد
ور، كه باتوجه

جدول شمار
لغايت139

/5/1391 
ريال (براي1

 هردالر)

ه قيمت ارز در
5رد آن گاه :

غير مجاز افزا

ندسان مشاور

شي از افزايش

ت ارز، با پيش

روش الف) ت

ل براي مح
بن ها است كه

رزبري مستقيم
مذكور طبق قر

 قيمت ارز از

01 
غييرات قيمت

(دالر1390د
ابتداي اسفند
ته بر اساس

رداد، آثار افز
بيني شدپيش

 خارج از كشو

1/5/1ت
31/

6350يه با
ه

كه 1390فند
قرار گير 139

ن   تاخيرات غ

ي اجرايي، مهن

ه جبران آثار  ناش

 افزايش قيمت
 شد.

ز دستورالعمل
ونه تفاوت به
داد با سهم ار
و خريد اقالم م

ردادها تفاوت

ت ناشي از تغ
جع، در اسفند
ك مركزي  در ا
 پيمانهايي كه
ر و انعقاد قرا
التر براي ارز پ

بهمان انتقال

لغايت1/1/1391
31/4/1391

اساس اسناد تسوي
بانك عامل

ده پس از اسف
91مرداد ماه

يمان ودرزمان

 

ور و  ی  وری ر ت 
سازمان

هاي ه به دستگاه

نحوهتورالعمل 

 آثار ناشي از
باش بالمانع مي

ن بخش از
تعديل و هرگو
ت موضوع قرار
ا اقدام شده و

اين گونه قرار

التفاوبلغ مابه
ارز  مرج قيمت

 اعالمي بانك
 : چنانچه در
 واگذاري كار

باال هاي قيمت
ارز در زم يمت

 مان

 Ciعيين 
بر

ماه سپري شد
ن قيمت در م
 مدت اوليه پي

  
  
                   

  
  

د و ت سازمان   ریا
 رييس س

بخشنامه

  

دستموضوع: 

جبران
كشور،

ـ اين1
فاقد تع 

خدمات
كارفرما

ـ در ا2

M مب =
C0 ق =

رسمي
تبصره
مرحله
باشد، ق

Ci قيم =
  

زم

معيار تع

=rتعداد م
دوره تعيين

در rمقدار
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1 

يا "ارفرما
وت قيمت 

(در 1394
 قرارداد و 
∑ P ≤ .( 

مستدل از 
خ  اعالمي 
ك قرارداد 

ار و پس 
  شود.  

ورد تاييد 
ت داشته 

د،قيمت و
معامله در 
چه تأخير 
ي (حسب 

كه  139
خير مجاز 

  
بهاي  ست

ش: ش

94/243862 

04/09/394

  

اتاييد كتبي ك
التفاو مول مابه

4و  1391،13
رز مندرج در 

K Poل بايد (

ژه به صورت م
عدم درج،نرخ
يوست الينفك

توسط پيمانكا
ا پرداخت مي
ز به روش مو
مصوب مطابقت
ماني انجام شو
با بانك و يا م
 گرفت. چنانچ
مبادالت ارزي

11/10/1تا  
به  عنوان تاخ

 ارز
شود: عيين مي

 پايه يا فهرس

 

 

ي  فاقد تعديل

 روش مورد ت
جهيزات مشم

392،1393ي 
 بايد از نرخ ار
د) و در هر حا
صات فني پروژ
 و در صورت ع
ما به عنوان پي

هادر پيمان ت ت
وسط كارفرما
ريخ معامله ارز
رنامه زماني م
ت به برنامه زما
قعي تسويه با
ل قرار خواهد
مله در مركز م

 1/5/1391
ص كارفرما)، به

غيير قيمت ا
 روش زير تع
فهارس بهاي

 شماره:

تاريخ:

هاي ريالي پيمان

عامله شده به
خريد كاال و تج

هاي داد در سال
ل آن به ريال
ر استفاده شو

به مشخصجه 
ج در قرارداد
صويب كارفرم

 براي پرداخت
پرداخت) توش

عامل و يا تار
 در آخرين بر
 تأخير نسبت
يمت زمان واق
حاسبه و عمل

نك يا معام با

ر حد فاصل
 (به تشخيص

ها بر اثر تغ
ه يكي از سه

د بر اساس فه

      

 و پيمانكاران

ش قيمت ارز در پ

ارزمع"يا  "ده
 مورد) براي خ
 شده در قرارد
ود، براي تبديل
اريخ ارجاع كا
شده باشد باتوج
 نرخ ارز مندرج
 و پس از  تص

ل تعيين شده
مربوط به پيش
سويه با بانك ع

بيني شده ش
اقدام الزم با
مصوب و ياقي
 بود، مالك مح
عي تسويه با

ر، تاخيرات د
وجود نداشت

  
ه نرخ پيمان

س نوع پيمان به
ضعيت كاركرد

 

ندسان مشاور

شي از افزايش

.  
 سفارش شد

(حسب "0/1
ظورت ارزي من

زي تعيين شو
ك مركزي در تا
رارداد درج نشد
اور بر اساس
 دقت تعيين

Mطبق روال (
به جز كسور م

يا زمان تس و
هاي پيش  زمان

صور پيمانكار، ا
رنامه زماني م
هر كدام كمتر

واقع ت تاريخ

صور پيمانكار
يير نرخ ارز و

ين تعديل نر
يل، بر اساس
وض خت صورت

گيرد: رت مي

ي اجرايي، مهن

ه جبران آثار  ناش

يابد. يش نمي
غ ريالي ثبت
6دتقسيم بر

 براي خدمات
يزان ارز واريز
خ اعالمي بانك
داد (اگر در قر
 و توسط مشا
 ارجاع كار به

 د)گيرمي

  د (ريال)
Mت قيمت ارز (

 و قراردادي (ب
بار اسنادي، و
مورد) بايد با
ل ناشي از قص
ج در آخرين بر
حسب مورد) ه

ر نباشد، قيمت
 هد بود.

زم و عدم قص
جبران آثار تغي

 

ش ب) تعيين
هاي فاقد تعدي
ديل كه پرداخ
عالي فني صو

 

ور و  ی  وری ر ت 
سازمان

هاي ه به دستگاه

نحوهتورالعمل 

رات مجاز افزا
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د و  ور سازمان  ی  ر  

وری  ت   ریا
 رييس سازمان

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
 94/243862 شماره:

 04/09/1394 تاريخ:
 

 هاي ريالي  فاقد تعديل نحوه جبران آثار  ناشي از افزايش قيمت ارز در پيماندستورالعمل موضوع: 
بوده است، ابتدا بايد دستگاه اجرايي بر اساس نوع عمليات موضوع پيمان،  1/5/1391تجهيزات) قبل از 

هاي مختلف را تعيين نمايد.  ها يا فصل تهجدول وزني(بر حسب درصد) مشابهت با فهارس بهاي پايه در رش
هاي مختلف، از روابط مندرج  ها و يا فصل پس از تعيين وزن مشابهت درصدي عمليات موضوع پيمان با رشته

 شود. التفاوت استفاده مي حسب مورد، براي پرداخت مابه 2يا 1در بند 
رات مجاز نيز بر اساس ضوابط فوق در صورت تمديد مدت پيمان بر اساس ضوابط پيمان، در مدت تاخي -4

،  15/9/1382مورخ 173073/101عمل ميشود و ليكن در مدت تاخيرات غيرمجازمشابه ،ضوابط بخشنامه
 هاي مربوط محاسبه و مبناي عمل قرار مي گيرند.   شاخص

در صورتي كه ضريب جبراني محاسبه شده بر اساس ضوابط ياد شده در هر دوره منفي گردد، ضريب -5
 شود. راني برابر صفر منظور ميجب
) در مدت اوليه پيمان و در زمان تاخيرات غير مجاز tدر بخش (ب) اين دستورالعمل، مقدار تورم فرضي(-6

 يابد.يابد و براي كاركردهاي انجام شده در دوره مجاز افزايش نميافزايش مي
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عنوان طرح 

شماره طبقه بندي طرح

نام مشاور

نام پيمانكار

شناسه ملي شركت پيمانكار

پيمانموضوع

)ريال(پيمانمبلغ اوليه 

)ماه(مدت اوليه پيمان

پيمان شروعزمان 

)ماه(تاكنون  تاخير مجاز پيمانميزان 

)ماه(تاكنون  مجاز پيمانغير تاخير ميزان 

ارز ارائه شده توسط پيمانكار تاريخ صورت وضعيت

ارز  انتقال يافته نوع

ميزان ارز  انتقال يافته

انتقال ارز تاريخ

روش انتقال ارز

مبناي در نظر گرفته شدهقيمت ارز  C0

Ci١در تاريخ فوق مطابق جدول  بخشنامه )ثانويه(قيمت ارز انتقال يافته  

)پيماندرصد ارزبري ( ۹

)ضريب كاهشي( r

)ريال(است مقدار عملكرد كه مشمول مابه التفاوت ارز P

∑P ريال(شده است مشمول مابه التفاوت ارز تاكنون كه يعملكرد مجموع(  

  )ريال(Pتعيين شده براي عملكرد ) m(ميزان مابه التفاوت ارز

  )ريال(تاكنون) m(ميزان مابه التفاوت ارزمجموع



1- ب - 1پیوست 
بروش     3    1جزءاساسبر. ....................تا   ................از کارکرددورهبرايارزنرخجبرانیمبلغپرداختوتعیینجدول

ذيحساب                             امضاءومهر                                                                                                                       

موضوع پيمان شماره طبقه بندي طرح عنوان طرح

شناسه ملي شركت پيمانكار نام پيمانكار نام مشاور

زمان شروع پيمان مبلغ اوليه پيمان مدت اوليه پيمان
ميزان تاخير غير مجاز پيمان تاكنون ميزان تاخير مجاز پيمان تاكنون

مجموع مبلغ جبراني 
تاكنونهر فصل 

مبلغ جبراني 
هر فصلكاركرد

 αضريب جبراني 
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 tضريب 
لحاظ شده

شاخص فصلي
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شاخص 
 )گروهي(فصلي

سه ماهه چهارم 
١٣٩٠

ضريب پيمان ناخالص 
كاركرد دوره 

 )ريال(فعلي
در فصل

مبلغ صورت 
وضعيت 

 )ريال(قبلي
در فصل

مبلغ صورت 
وضعيت 

 )ريال(فعلي
در فصل

مشخصات فصل فهرست بها

عنوان شماره  رشته

)ريال(جبراني در اين كاركردمجموع مبلغ 
)ريال(مجموع مبلغ جبراني تاكنون
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موضوع پيمان شماره طبقه بندي طرح عنوان طرح

شناسه ملي شركت 
پيمانكار

نام پيمانكار نام مشاور

زمان شروع پيمان مبلغ اوليه پيمان مدت اوليه پيمان

ميزان تاخير غير مجاز پيمان تاكنون ميزان تاخير مجاز پيمان تاكنون

مجموع مبلغ 
جبراني 

در  تاكنون
هر رشته

مبلغ 
جبراني در 

اين 
كاركرد

ضريب 
 βجبراني 

محاسبه 
شده

ضريب 
t  لحاظ

شده

شاخص 
 ايرشته

دوره 
انجام 

كار

شاخص 
سه  ايرشته

ماهه چهارم 
١٣٩٠

ضريب 
پيمان

مقدار ناخالص 
) اصالح شده(كاركرد

 ارزمشمول مابه التفاوت 
در دوره فعلي

مقدار ناخالص 
كاركرد كسر شده 
بابت اقالم مابه 

در دوره  التفاوت بگير
فعلي

مقدار مابه التفاوت 
مصالح پرداخت 

شده بابت كاركرد 
فعليدوره

ناخالص 
كاركرد دوره 

)ريال(فعلي

مبلغ صورت 
وضعيت 

)ريال(قبلي

مبلغ 
صورت 
وضعيت 
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فهرست بها

رشته
ابنيه

رشته
تاسيسات 

يبرق
رشته

تاسيسات 
يمكانيك

)ريال(مجموع مبلغ جبراني در اين كاركرد
)ريال(مجموع مبلغ جبراني تاكنون




