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 2097366ش:  ش

ور ود   سازمان  و 

وری  ت   ریا
 رييس سازمان

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
96/1652321 شماره:  

 03/11/1396 تاريخ:

 1396سال اول و دوم هاي سه ماهه  هاي قطعي دوره موضوع : شاخص

 

نامه شماره  ) قانون برنامه و بودجه و نظام فني و اجرايي كشور (موضوع تصويب23ماده ( به استناد
هاي  هاي قطعي دوره شاخص«هيأت محترم وزيران)، به پيوست  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

عالي فني رسيده  االجرا) كه به تصويب شوراي از نوع گروه اول (الزم» 1396سال اول و دوم سه ماهه 
 -حسب مورد -بها هاي مشمول تعديل آحاد شود، تا براي پيمان صفحه ابالغ مي 22 است، در يك پيوست و

با رعايت نكات زير به مورد اجرا گذاشته شود: 
 هايي كه: تفاده براي محاسبه تعديل پيمان) مورد اس3هاي مندرج در پيوست ( شاخص -1

 شوند. و پس از آن منعقد شده يا مي 1382هاي پايه سال  براساس فهرست -1-1
مبناي دوره سه ماهه تسليم پيشنهاد   با شاخص 1381هاي پايه سال  براساس فهرست -1-2

اند. منعقد شده 1382پيمانكار، در سال 
و پس از آن منعقد  1382هاي غيرپايه و شاخص مبناي سه ماهه اول سال  براساس فهرست -1-3

 شوند.  شده يا مي
آالت، هزينــه  ) تغييــرات دســتمزد نيــروي انســاني، كرايــه ماشــين3هــاي پيوســت ( در شــاخص  -2

گونـه   هاي سـه ماهـه مربـوط منظـور شـده اسـت و هـيچ        حمل و نقل و نرخ تمام مصالح در دوره
 گيرد. ) به آنها تعلق نمي1-3(به جز موارد مشمول بند  تفاوت بهاي مصالح

 التفاوت قير در كارهاي آسفالتي به شرح زير است: ضوابط تعيين مابه -3
بهاي پايه راه، باند فرودگاه و  هايي كه براساس فهرست تفاوت بهاي قير در كارهاي آسفالتي پيمان  -1 -3

آهن و بانـد فرودگـاه سـال     بهاي پايه راه، راهو قبل از آن يا فهرست  1388آهن سال  زيرسازي راه
منعقـد   01/07/1393با تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهاد قيمت پيمانكـار قبـل از    1393يا  1392
دسـتورالعمل نحـوه   «بـا عنـوان    31/1/1388مـورخ   7135/100اند، براساس بخشنامه شماره  شده

 شود. ذيل محاسبه مي و جدول» بهاي قير محاسبه تفاوت
% 95بهاي قير براساس   هاي آتي، تفاوت هاي تعديل و قيمت قير مربوط به ماه تا زمان ابالغ شاخص

الحسـاب   هاي نفتي بـه صـورت علـي    مبلغ فاكتور قير ارايه شده توسط پيمانكار از بورس فرآورده
هاي قطعي ابـالغ   س قيمتدوره تسويه حساب با پيمانكار براسا هرشود. در  محاسبه و پرداخت مي

 شده ماهانه قير توسط اين سازمان خواهد بود. 
براي  31/1/1388مورخ  7135/100در محاسبه تفاوت بهاي قير براساس دستورالعمل شماره 

) Bدوره مبناي پيمان (  ) كمتر از بهاي قير در ماهAها بهاي قير دوره انجام كار ( هايي كه در آن ماه
 شود. بطه مندرج در دستورالعمل ياد شده، اعمال نميرا 14/1باشد، ضريب 
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هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
 1652321 شماره:

 03/11/1396 تاريخ:

 1396سال اول و دوم هاي سه ماهه  هاي قطعي دوره موضوع : شاخص
 

هاي  تر از نرخ ارايه شده در بورس فرآورده چنانچه كارفرما در تهيه قير مورد نياز پروژه، با بهاي ارزان
طور  اي، تهيه قير به نفتي، مساعدتي براي پيمانكار (مانند صدور حواله براي خريد قير با قيمت يارانه

كارفرما و تحويل آن به پيمانكار و ...) انجام نداده باشد، در محاسبه تفاوت بهاي قير مستقيم توسط 
هاي مشمول، نيازي به ارايه فاكتور از طرف  در پيمان 31/1/1388مورخ  7135/100طبق بخشنامه شماره 

 هد بودالتفاوت بهاي قير خوا ) مبناي محاسبه مابه1پيمانكار نبوده و مقادير اعالمي جدول شماره (
 شود. ) حساب مي1در ضمن مبلغ تعديل مربوط به كار آسفالتي نيز بر اساس شاخص فصل پانزدهم (

اسـتفاده شـود، بـراي     PGبنـدي عملكـردي   چنانچه براي تهيـه آسـفالت از قيـر بـا طبقـه      : 1 تبصره
هـاي اعـالم شـده بـراي قيـر بـا درجـه         محاسبه تفاوت بهاي قير، حسب مـورد ويژگـي قيـر، قيمـت    

 التفاوت حاصله با دوره مبناي پيمان) مبناي عمل خواهد بود. (و مابه 100/85يا   70/60نفوذ 
بتـدايي (قيمـت   بـراي آن قيمـت ا   1امولسـيوني كـه در جـدول شـماره      هاي براي انواع قير:  2تبصره 

) يـا هيچكـدام اعـالم نشـده باشـد      A) يا قيمـت انتهـايي (قيمـت دوره كـاركرد      Bماه مبناي پيمان 
در آن دوره  70/60قيــر  مربــوط بــه بــراي محاســبه تفــاوت بهــاي قيــر امولســيوني، تفــاوت بهــاي 

  شود.   منظور مي
 )                                        1جدول شماره (

شهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردين

8,0749,0549,1198,9078,8949,010قير 6070
8,4809,0429,8479,0118,9258,954قير 85100

mc.250 11,35912,52412,60012,27412,21112,476قير
(CRS1) 9,6989,5689,568----قير امولسيون زودشكن--------
(CRS2) 9,347قير امولسيون زودشكن--------------------

9,318----8,4208,9399,0689,068قير امولسيون زودشكن 
(CSS1) 11,79912,049----------------قير امولسيون ديرشكن

نوع
ماه

 
 ها ريال بر كيلوگرم است قيمت

باشـد و پيمانكـار منتخـب     1386هايي كه شاخص مبناي پيمان آنها، سه ماهه چهـارم سـال    در پيمان
 هـاي نفتـي پيشـنهاد مـالي را ارايـه       براساس قيمت افزايش يافته قير پس از افتتاح بـورس فـرآورده  

مـورخ   7135/100) در بخشـنامه شـماره   Bشـاخص مبنـاي پيمـان (    كرده باشد، بهاي قير در سه ماهه
برابر با بهاي قير منظور شده در تجزيه بهاي پيشنهادي پيمانكار براساس بخشنامه شـماره   31/1/1388

 شود. در نظر گرفته مي 9/9/1377مورخ  4951/54-5453/102
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 1652321 شماره:
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 31/06/1393كه تاريخ آخرين روز مهلت تسليم پيشنهاد قيمت در مناقصه بعـد از      هايي پيمان براي -3-2
بهاي قيـر   تفاوتهاي  تعديل  اعمال خواهد شد و لذا  باشد، تغييرات  بهاي  قير  در  محاسبه  شاخص

خ هـاي بـا آخـرين روز تـاري     به طور جداگانه براي آنها قابل پرداخت نخواهد بود. بنابراين براي پيمان
تعـديل   محاسـبه ) مـالك  2فصل پانزدهم (  ، تنها شاخص31/06/1393تسليم پيشنهاد قيمت بعد از 

 گيرد.   اي بابت تفاوت بهاي قير صورت نمي است و پرداخت جداگانه
هـاي   اعالم شده اسـت، شـاخص   19/1/1386مورخ  3517/100شماره   ) بخشنامه7گونه كه در بند ( همان  -4

 شود. و پس از آن، ابالغ نمي 1384هاي سه ماهه سال  ي دورهبرا 1مندرج در پيوست 
هـاي   ، شـاخص 19/10/1388مـورخ   99406/100) بخشـنامه شـماره   7با توجه به مطالب مندرج در بند (  -5

و پس از آن، ابـالغ نخواهـد شـد. چنانچـه      1388هاي سه ماهه سال  ) براي دوره2مندرج در پيوست (
هايي را در دست اجـرا دارنـد كـه بـر طبـق مفـاد پيمـان بايـد از          يمانهاي اجرايي پ برخي از دستگاه

) استفاده كنند، الزم است در هر مورد اطالعات كامل قراردادي و داليـل  2هاي تعديل پيوست ( شاخص
عالي فني  توجيهي متقن پايان نيافتن كار را همراه با برنامه زماني و تاريخ خاتمه كار به دبيرخانه شوراي

عالي فني قرار گيـرد،   ها مورد تصويب شوراي گونه پيمان رند، تا چنانچه پرداخت تعديل به اينارسال دا
 ) براي كار مربوط ابالغ شود.    2هاي مربوط در پيوست ( شاخص

هايي كه پس از تاريخ  هاي منعقده و همچنين پيمان براي تعديل هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه در پيمان  -6
بهاي واحد پايه منضـم بـه پيمـان و     اي فهرست د خواهد شد، ميانگين شاخص رشتهاين بخشنامه منعق

 بهاي واحد پايه ابنيه، مالك عمل خواهد بود. فهرست
اي فهرسـتي كـه      هايي كه بيش از يك فهرست پايه مبناي تهيه برآورد باشد، شـاخص رشـته   در پيمان

 باال خواهد بود.باالترين برآورد را دارا است، مورد استفاده در رابطه 
 
 

 

   
 

 96/



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

  
   

WE

 
 

 
 

EB : http://neza

 
  

 

amfanni.ir         

 
 

 

       E-mail:     

  

info@nezamfa

 

anni.ir : 

   

   

 
 

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
   

 

 



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                  

   /  //
        

         

  
 

 ---  ---
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---      
 ---  ---
 ---  ---       
 ---  ---   
 ---  ---   
 ---  ---
 ---  ---   
 ---  ---
 ---  ---   
 --- - --      
 ---  ---     
 ---  ---    
 ---  ---    

            



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
         

         

  
 

 
 ---  ---  
 ---  ---     
 ---  ---   
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---   
 ---  ---    
 ---  ---  
 ---  ---   
 ---  ---   
 ---  ---   
 ---  ---      
 ---  ---   
 ---  ---   
 ---  ---   
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---       
 ---  ---    

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
         

         

  
 

 
 ---  ---      
 ---  ---    
 --- - --     
 ---  ---   
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
          

         

  
 

 
 --- - --   
 ---  ---   
 ---  ---     
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---
 ---  ---      
 ---  --- (   )  
 ---  ---
 ---  ---  
 ---  ---      
 ---  ---
 ---  ---       
 ---  ---   
 ---  ---   
 ---  ---   

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
          

         

  
 

 
 ---  ---   
 ---  ---       
 ---  ---     
 ---  ---       
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---        
 ---  ---    
 ---  ---    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
          

         

  
 

 
 ---  ---   
 ---  ---       
 ---  ---  
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---
 ---  ---   
 ---  ---    
 ---  ---     
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---       
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
          

         

  
 

 
 ---  ---     
 ---  ---     
 ---  ---        
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---       
 ---  ---    
 ---  ---    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
              

         

  
 

 
 ---  ---  
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---  
 ---  ---      
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---   
 ---  ---    
 ---  --- )*(
 ---  ---
 ---  ---         
 ---  ---      
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---    
 ---  ---      
 ---  ---      

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
              

         

  
 

 
 ---  ---    
 ---  ---  )(
 ---  ---       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
         

         

  
 

 
 ---  ---   
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---        
 ---  ---    
 ---  ---      
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---   
 ---  ---     
 ---  ---       
 ---  ---   
 ---  ---     
 ---  ---       
 ---  ---   
 ---  ---    
 ---  ---  
 ---  ---   
 ---  ---     
 ---  ---    
 ---  ---   

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
         

         

  
 

 
 ---  ---      
 ---  ---   
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
                

         

  
 

 
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---       
 ---  ---         

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
           

         

  
 

 
 ---  ---         
 ---  --- ( )        
 ---  ---         
 ---  ---         
 ---  ---        
 ---  --- )       G.R.P(
 ---  ---  
 ---  ---     
 ---  ---   
 ---  ---     
 ---  ---  
 ---  ---     
 ---  ---  
 ---  ---   ( )   
 ---  ---    
 ---  ---      
 ---  ---   )  G.R.P(
 ---  ---    

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
           

         

  
 

 
 ---  ---        
 ---  ---      ( )   
 ---  ---       )   G. R. P(
 ---  ---      
 ---  ---  
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---      
 --- - --  
 ---  ---    
 ---  ---  
 ---  ---   ( )   
 ---  --- )    G.R.P(
 ---  ---   )        U.P.V.C(
 ---  ---     

       

       

       

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
         

         

  
 

 
 ---  ---
 ---  ---    
 ---  ---     
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---    
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
           

         

  
 

 
 ---  ---  
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---  

- --  ---    
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---   
 ---  ---        
 ---  ---      
 ---  ---
 ---  ---  
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---    

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
         

         

  
 

 
 ---  ---    
 ---  ---     
 ---  ---      
 ---  ---      
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---    
 ---  ---  
 ---  ---
 ---  ---   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
           

         

  
 

 
 ---  ---       
 ---  ---       
 ---  ---       .  .  
 ---  ---  
 ---  ---      
 ---  ---   
 ---  ---   
 ---  ---     
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
              

         

  
 

 
 ---  ---         
 ---  ---        
 ---  ---          
 ---  ---         
 ---  ---     
 ---  ---     )  G.R.P(
 ---  ---   
 ---  ---     
 ---  ---  
 ---  ---     
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---     
 ---  ---      
 ---  ---         
 ---  ---          
 ---  ---   )  G.R.P  (  
 ---  ---       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
             

         

  
 

 
 ---  ---    
 ---  ---  ( )   
 ---  ---    
 ---  ---
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---   
 ---  ---     
 ---  ---
 ---  ---
 ---  ---      
 ---  ---  
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---  )  G.R.P  (
 ---  ---     
 ---   ---          )  U.P.V.C(  
 ---  ---  
 ---  ---       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
            

         

  
 

 
 ---  ---       
 ---  ---       
 ---  ---     
 ---  ---           
 ---  ---   
 ---  ---  
 ---  ---  
 ---  ---      
 ---  ---       
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---  
 ---  ---      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



:              :
          .     
         .            
                  .    

WEB : http://nezamfanni.ir                E-mail:     info@nezamfanni.ir :  

                

    /  //
            

         

  
 

 
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---
 ---  ---   
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---    
 ---  ---   
 ---  ---       
 ---  ---  
 ---  ---    
 ---  ---      
 ---  ---     
 ---  ---   
 ---  ---           
 ---  ---  
 ---  ---      
 ---  ---  
 ---  ---      

       

       

       

       

       


