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ها و برداري طرحهاي مربوط به مدیریت، پدیدآوري و بهرهها وپروژهبه استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرح
قانون برنامه پنجم  222قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  160هاي مشمول ماده گذاري دستگاههاي سرمایهپروژه

گذاري شرکت هاي دولتی که اي و سرمایهک دارایی سرمایههاي تمل) قانون برنامه و بودجه (طرح23توسعه) و ماده (
، 1396، 1395، 1394، 1393، 1392، 1391تمام یا بخشی از تامین مالی آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال 

با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است)، این دستورالعمل که به تصویب شوراي عالی فنی  1398یا  1397
هاي ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت ، در پیمانقیمت ارزده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش رسی

) که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکار (یا "ب"روش  2و بند  8التفاوت (بجز ردیف هرگونه مابه
بوده و پیمان براساس آن منعقد شده  01/50/1391و یا مصالح) قبل از  کننده تجهیزاتسازنده یا تولیدکننده یا تأمین

تا  10/01/1391هاي اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهاي پس از گردد تا دستگاهباشد به شرح زیر اعالم می
 . اعمال و این مبالغ را به صورت قطعی پرداخت کنند 29/12/1398
 هايکننده تجهیزات و یا مصالح) براساس روشیا تولید کننده یا تأمین مبالغ جبرانی با انتخاب پیمانکار (یا سازنده -1
 شود.) محاسبه و پرداخت می"ب"و  "الف"و یا روش ترکیبی (استفاده توامان از روش  "ب"یا  "الف"

باشد، در این موارد قسمت ارزبر  80/0تا  10/0ري باید بین : در صورت استفاده از روش ترکیبی ضریب ارزب1تبصره 
شود. و در خارج این محدوده صرفاً یکی از دو روش جبران می "ب"و باقیمانده قرارداد از روش  "الف"قرارداد از روش 

 قابل استفاده است. "ب"یا  "الف"
 استفاده شود. "ب"و  "الف"از روش  به هرحال براي هیچ بخشی از پیمان نباید به صورت همزمان 
با موضوع نحوه جبران آثار  01/50/1391مورخ  34643/100در قراردادهاي فاقد تعدیل، استفاده از بخشنامه شماره  -2

 لذا باشد.این بخشنامه می "ب"به منزله استفاده از روش  هاي فاقد تعدیلهاي انرژي در پیمانحامل اصالح قیمت
استفاده از این دستورالعمل در همان سال منتفی است و در صورت انتخاب و اعمال بخشنامه حاضر در هر زمان توسط 

 هاي فاقدهاي انرژي در پیمانپیمانکار از آن به بعد، استفاده و ارجاع به بخشنامه نحوه جبران آثار اصالح قیمت حامل
  مجاز نیست. تعدیل

قانون برگزاري مناقصات واگذار شده است، زمان تصویب در هیأت سه نفره  28و  27واد اساس م در کارهایی که بر -3
با اعمال ضریب  "ب"و  "الف"هاي باشد و مبلغ جبرانی حاصل ازروش 01/05/1391ترك تشریفات باید قبل از تاریخ 

 گیرد. مالك عمل قرار می 85/0
 باشد، حسبالتفاوت میقرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابه هاي خریدمشمول تعدیل که بخشهاي ریالی در پیمان -4

خریدهاي داخلی مشمول مجاز است (ولیکن  و یا استفاده از روش ترکیبی "ب"یا  "الف"مورد استفاده از ضوابط روش 
  باشد).می "ب"نبوده و مشمول روش  "الف"روش 
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قیمت ارز  براي قراردادهاي مشمول این بخشنامه، پرداخت هرگونه وجه دیگري بابت جبران آثار ناشی از افزایش -5
 مجاز نیست. 

 شوند.مشمول ضوابط این بخشنامه نمی ،اندتعیین شده 01/50/1391کارهاي جدیدي که قیمت آنها پس از  -6
اشد که بطالعاتی پیوست (بسته به مورد) میهاي اعمل، دریافت اعالم وصول کتبی فرممجوز استفاده از این دستورال -7

الزم است پس از تکمیل، اصل آن با مهر و امضاي کارفرما و ذیحساب به انضمام نسخه نرم افزاري اطالعات به دبیرخانه 
 شوراي فنی استان محل استقرار کارفرما ارسال شود.

حذف  )، با درخواست پیمانکار و توافق کارفرما و"ب"روش  2التفاوت در پیمان (بجز بند مابهبینی در صورت پیش -8
شود. در هر حال نباید مواردي به طور کامل و از زمان شروع، از پیمان، ضوابط این بخشنامه اعمال میالتفاوت بهمابه

 التفاوت نرخ و بخشنامه حاضر شود. صورت همزمان مشمول دریافت مابه
 گذارهیسرما متیق شنهادیپ که) پروژه یمال نیتأم در یخصوص بخش مشارکت با( يگذار هیسرما يقراردادها مورد در -9

 شیافزا از یناش آثار جبران يبرا یمال مدل اصالح يبرا دستورالعمل نیا مفاد از استفاده وده،ب 01/05/91 تاریخ از قبل
 شیپ استهالك مدت لیتطو ،يتجار يبرداربهره مدت لیتطو از توان یم اثرات نیا جبران يبرا. است مجاز ارز متیق

 استهالك در تنفس جادیا ،يتجار يبرداربهره ای ساخت دوره طول در مجدد دیخرشیپ ،یاحتمال یپرداخت يدهایخر
 کاالها يهادشنیپ هیاول فهرست رییتغ ر،یپذهیسرما توافق با دارتیاولو ریغ يگذارهیسرما از یبخش قیتعو دها،یخرشیپ

 طتوس شده اخذ التیتسه بازپرداخت انتقال ،یخارج يکاالها از یبرخ تدارك امکان عدم به توجه با یداخل يکاالها به
 رییتغ ای و ریپذهیسرما به پروژه از یبخش ای تمام انتقال امکان، صورت در ریپذهیسرما به یبانک ستمیس از گذارهیسرما

 که ينحو به نمود استفاده) خودگردان يهاپروژه يبرا( محصول فروش متیق رییتغ ای محصول از یبخش ای تمام متیق
 .گردد نیتأم مانیپ به منضم یمال مدل اساس بر گذارهیسرما هیاول انتظارات

 چیه ابعت که ییهاسازمان مورد در( ریپذهیسرما سازمان مقام نیباالتر ای و ریوز دییتا با صرفا ،یجبران یمال مدل نییتع
 .باشدیم ریپذامکان) ستندین ياوزارتخانه

هایی که تاکنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد مورد تسویه حساب نهایی قرار نگرفته است، این بخشنامه در پیمان -10
، بخشنامه 23/60/1392مورخ  53024/92، بخشنامه شماره 11/10/1391مورخ  80776/100جایگزین بخشنامه شماره 

و بخشنامه شماره  4/09/1394مورخ  243862/93، بخشنامه شماره 70/10/1393مورخ  120024/93شماره 
و لیکن در صورت عدم خواهد شد  18/07/1397مورخ  376052/97و بخشنامه  29/09/1395مورخ  908662/95

مبالغ  1398و  1397، 1396هاي قبلی قطعی بوده و براي سال درخواست پیمانکار مبالغ محاسبه شده طبق بخشنامه
 جبرانی دیگري پرداخت نخواهد شد.
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 روش الف) تعیین تفاوت قیمت ارز

هاي فاقد تعدیل و هرگونه تفاوت بها پیماناین بخش از دستورالعمل براي محاسبه و پرداخت تفاوت قیمت ارز در  -1
است که بنا بر الزامات و نیاز کارفرما خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات موضوع قرارداد با سهم ارزبري مستقیم، 
توسط پیمانکاربه نفع فروشنده خارجی به روش مورد تایید کارفرما اقدام شده و خرید اقالم مذکور طبق قرارداد به 

  و هزینه پیمانکار است.عهده 

 شود:در این گونه قراردادها تفاوت قیمت ارز از رابطه زیر تعیین می -2

 
M التفاوت ناشی از تغییرات قیمت ارز (ریال)= مبلغ مابه 

0C ل به نرخ رسمی اعالمی و سایر ارزها با نسبت تبدی ریال 12260(دالر برابر 1390 ارز مرجع، در اسفند = قیمت
 )1390 در ابتداي اسفند ماه مرکزيبانک 

اري ، در مرحله واگذاسناد ارایه شده از سوي پیمانکاربها و یا دیگر هایی که بر اساس تجزیهتبصره : چنانچه در پیمان
باالتر براي ارز  هايکار و انعقاد قرارداد، آثار افزایش قیمت ارز در ضریب پیشنهادي پیمانکار لحاظ شده باشد، قیمت

 شود.می 0C جایگزین بینی شده در پیشنهاد قیمت،پیش

iC شود.  تعیین می 1ارز در زمان انتقال به خارج از کشور، که باتوجه به جدول شماره  = قیمت 
 1جدول شماره 

 زمان
1/1/1391 

لغایت 
31/4/1391 

1/5/1391 
لغایت 

31/5/1391 

1/6/1391 
لغایت 

2/7/1391 

لغایت  3/7/1391
20/01/1397 

21/01/1397 
لغایت 

31/01/1397 

لغایت  01/02/1397
10/02/1397 

11/02/1397 
لغایت 

20/02/1397 

21/02/1397 
لغایت 

31/02/1397 

معیار 
 iCتعیین 

 براساس اسناد
تسویه با بانک 

 عامل

 ریال16350
 (براي هردالر)

 ریال17750
 ( براي هر دالر)

نرخ اعالمی مرکز 
مبادالت ارزي (براي 

به  12/4/1392تاریخ 
بعد نرخ ارز اعالمی 

  

43377 
(براي  ریال 

 هردالر)

  ریال 45651
 (براي هردالر)

49784 
(براي   ریال

 هردالر)

  ریال 50540
 (براي هردالر)

 
01/03/1397 

لغایت 
10/03/1397 

11/03/1397 
لغایت 

20/03/1397 

21/03/1397 
لغایت 

31/03/1397 

01/04/1397 
لغایت 

10/04/1397 

11/04/1397 
لغایت 

20/04/1397 

21/04/1397 
لغایت 

31/04/1397 

01/05/1397 
لغایت 

10/05/1397 

11/05/1397 
لغایت 

15/05/1397 

 16/05/1397از 
 به بعد

49540 
  ریال

(براي 
 هردالر)

50840 
  ریال

(براي 
 هردالر)

54580 
  ریال

(براي 
 هردالر)

62500 
  ریال

(براي 
 هردالر)

62210 
 ریال 
(براي 
 هردالر)

63820 
  ریال

(براي 
 هردالر)

77770 
  ریال

(براي 
 هردالر)

77770 
  ریال

(براي 
 هردالر)

بر اساس 
بازار 

 ثانویه ارز
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=r  که قیمت ارز در آن ماه تعیین شده است. (مثال: در صورتی که دوره  1390تعداد ماه سپري شده پس از اسفند
در  r مقدار ضمندر ) r=15آنگاه :  1392در خرداد ماه  و r=5قرار گیرد آن گاه :  1391تعیین قیمت در مرداد ماه 

تاخیرات مجاز  یابد و براي کارکردهاي انجام شده در دورهمجاز افزایش میتاخیرات غیر زمان در مدت اولیه پیمان و
 .یابدافزایش نمی

P لغ مب"یا "معامله شده به روش مورد تایید کتبی کارفرما ارز"یا  "مبلغ ریالی ثبت سفارش شده"= آن قسمت از
التفاوت قیمت ارز یا مبلغ (حسب مورد) براي خرید کاال و تجهیزات مشمول مابه "06/1سیم بر تق مندرج در قرارداد

، 1396، 1395، 1394، 1393،1392،1391هاي معادل ریالی براي خدمات ارزي منظور شده در قرارداد در سال
آن به ریال باید از نرخ ارز مندرج  بر اساس میزان ارز واریزي تعیین شود، براي تبدیل P(در صورتیکه  1398و  1397

 ر استفاده شود) و در هر حال بایدنرخ اعالمی بانک مرکزي در تاریخ ارجاع کا در قرارداد و درصورت عدم درج
)o∑ P ≤ K P.( 

K توجه به مشخصات فنی پروژه به صورت مستدل از سوي  = درصد ارزبري قرارداد (اگر در قرارداد درج نشده باشد با
پیمانکار پیشنهاد و توسط مشاور بر اساس نرخ ارز مندرج در قرارداد و در صورت عدم درج، نرخ  اعالمی بانک مرکزي 
در تاریخ ارجاع کار به دقت تعیین و پس از تصویب کارفرما به عنوان پیوست الینفک قرارداد لحاظ و مالك عمل 

 گیرد)قرارمی

oP (ریال) مبلغ اولیه قرارداد = 

 اعمال آن در جدید کارهاي قیمت و کارها مقادیر تغییر از ناشی تغییرات که است قرارداد هیاول مبلغ همان منظور 
 .است شده

هادر پیمان توسط پیمانکار و پس از اعمال ) طبق روال تعیین شده براي پرداختMالتفاوت قیمت ارز (مبلغ مابه -2-1
 شود. پرداخت) توسط کارفرما پرداخت میکسور مربوط به پیشکسور قانونی و قراردادي (به جز 

 یمنف) پول انتقال و نقل( دوره هر در شده یاد ضوابط اساس بر) M( شده محاسبه یجبران مبلغ که صورتی در -2-2
 .شودیم منظور صفر برابر مبلغ نیا شود،

یخ گشایش اعتبار اسنادي، و یا زمان تسویه با بانک عامل و یا تاریخ معامله ارز به روش مورد تایید کتبی کارفرما تار -3
بینی شده در آخرین برنامه زمانی مصوب مطابقت داشته باشد، چنانچه به دالیل ناشی هاي پیش(حسب مورد) باید با زمان

به برنامه زمانی انجام شود،قیمت مربوط به تاریخ مندرج در آخرین برنامه زمانی  از قصور پیمانکار، اقدام الزم با تأخیر نسبت
مصوب و یاقیمت زمان واقعی تسویه با بانک و یا معامله در مرکز مبادالت ارزي (حسب مورد) هر کدام کمتر بود، مالك 
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له ت تاریخ واقعی تسویه با بانک یا معاممحاسبه و عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه تأخیر ناشی از قصور پیمانکار نباشد، قیم
  ) ارز خواهد بود.Ciدر مرکز مبادالت ارزي (حسب مورد) قیمت (

که تصویر روشنی  11/10/1391تا  10/05/1391در صورت اقدام الزم و عدم قصور پیمانکار، تاخیرات در حد فاصل  -4
 .شودد نداشت (به تشخیص کارفرما)، به  عنوان تاخیر مجاز پیمانکار تلقی میبراي جبران آثار تغییر نرخ ارز وجو

 ها بر اثر تغییر قیمت ارزروش ب) تعیین تعدیل نرخ پیمان

 شود:هاي فاقد تعدیل، بر اساس نوع پیمان به یکی از سه روش زیر تعیین میمبلغ جبرانی در پیمان

ب بهاي خاص مصووضعیت کارکرد بر اساس فهارس بهاي پایه یا فهرستصورتهاي فاقد تعدیل که پرداخت پیمان -1
 گیرد:شوراي عالی فنی صورت می

یت کارهاي وضع، همراه با تهیه صورتو پس از آن 91ام شده در فروردین ها، پیمانکار براي کارهاي انجدر این پیمان
ین نماید. مبلغ اضوابط این روش است تهیه و ارایه میاي که مربوط به ، صورتحساب جداگانهانجام شده موضوع پیمان

  شود:صورتحساب از رابطه زیر تعیین می

)iα(وضعیت= مبلغ جبرانی در هر صورت  ∑* مبلغ ناخالص کارکرد در هر فصل فهرست بهاي واحد پایه 

 
iα واحد پایه:ضریب جبرانی براي هر فصل فهرست بهاي 
t  شود.تعیین می 2:تورم فرضی که بر اساس جدول شماره 

واقع شده  1398سال و تا پایان 29/12/1390دوره انجام کار، باید پس از تعدیل  3فصلی (گروهی) پیوست  شاخص
 باشد.

 2جدول شماره 
 

سه ماهه انجام 
 کارکرد

اول 
1391 

دوم 
1391 

سوم 
1391 

چهارم 
1391 

اول 
1392 

دوم 
1392 

سوم 
1392 

چهارم 
1392 

اول 
1393 

دوم 
1393 

سوم 
1393 

چهارم 
1393 

 t 04/1 08/1 12/1 16/1 20/1 25/1 30/1 35/1 4/1 45/1 5/1 56/1ضریب 
سه ماهه انجام 

 کارکرد
اول 
1394 

دوم 
1394 

سوم 
1394 

چهارم 
1394 

اول 
1395 

دوم 
1395 

سوم 
1395 

چهارم 
1395 

اول 
1396 

دوم 
1396 

سوم 
1396 

چهارم 
1396 

 t 62/1 68/1 74/1 8/1 87/1 94/1 02/2 1/2 16/2 23/2 29/2 36/2ضریب 
سه ماهه انجام 

 کارکرد
اول 
1397 

دوم 
1397 

سوم 
1397 

چهارم 
1397 

اول 
1398 

دوم 
1398 

سوم 
1398 

چهارم 
1398 

 

  t 43/2 51/2 58/2 66/2 74/2 82/2 90/2 99/2ضریب 
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6   صفحه

 

و �ود� ��ور سازمان  ���  

 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

3288274ش.ش:   

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکارانبخشنامه به دستگاه
 135596/98 شماره:

 20/03/1398 تاریخ:

 )1395(تمدید  تعدیل فاقد  یالیر هايپیمان در ارز متیق شیافزا از یناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

ضریب جبرانی در بخش    -1-1 سبه  صد وزنی هزینه    هاي خرید پیمانبه منظور تدقیق محا شمول، ابتدا باید در هاي م

هاي مربوطه جهت ) در فصــل مربوطه توســط کارفرما تعیین، و ســپس از شــاخصفصــل ( تامین مصــالح به کل بهاي
 ) محاسبه گردد.1استفاده در رابطه (

ضعیت مربوط به خرید               صورت و ضریب جبرانی  سبه  ضر، براي محا شنامه حا شمول بخ به عنوان مثال در پیمان م
بهاي پایه رشته تاسیسات مکانیکی استفاده شود،   هاي فوالدي فهرستهاي فصل لولههاي فوالدي، اگر از شاخصلوله

صد هزینه    ست ابتدا کارفرما در شود (     الزم ا صل تعیین  صالح به کل ف سپس طبق رابطه زیر    هاي تهیه م  (
 .شودشاخص مربوط به قسمت خرید لوله محاسبه می

 
و بخشنامه شماره  24/80/1385مورخ  142825/100هاي منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره پیمان -2

 التفاوت):(حتی با وجود پیش بینی پرداخت مابه 4/2/1389مورخ  6405/100

 )iβ (وضعیت= مبلغ جبرانی در هر صورت∑* مبلغ ناخالص کارکرد براساس ساختار شکست کار و تغییر مقادیر 

 

iβ(شامل ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی)ضریب جبرانی براي هر رشته فهرست بهاي واحد پایه: 

t شود.تعیین می 2: تورم فرضی که بر اساس جدول شماره 

 واقع شده باشد. 1398سال و تا پایان  29/12/1390دوره انجام کار، باید پس از تعدیل  3اي پیوست رشته شاخص

د و التفاوت هستند (نظیر فوالدر تعیین مبلغ ناخالص کارکردها و تغییر مقادیر، اقالمی که مشمول دریافت مابه -2-1
) وزن این اقالم دقیقا مشخص نباشد، از شکست کار WBS( شوند. در صورتی که در شکست کارسیمان) لحاظ نمی

م شده این اقالم پس از اعمال ضریب پیشنهادي پیمانکار، مورد نظر هزینه موارد فوق با استفاده از برآورد به هنگا
 کاسته می شود.

www.ac
co

.ir

ISCC News

www.t.me\ISCCchannel 
www.acco.ir



 
 
  

 
 

7   صفحه

 

و �ود� ��ور سازمان  ���  

 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

3288274ش.ش:   

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکارانبخشنامه به دستگاه
 135596/98 شماره:

 20/03/1398 تاریخ:

 )1395(تمدید  تعدیل فاقد  یالیر هايپیمان در ارز متیق شیافزا از یناش آثار جبران نحوه دستورالعملموضوع : 

شرایط عمومی پیمان  48استحقاق اعمال خاتمه پیمان طبق ماده  11ماده  "و"درصورتیکه پیمانکار مطابق بند  -2-2
جام تعهدات مالی کارفرما بیش را داشته باشد، ولی عملیات اجرایی را بر اساس همان پیمان ادامه دهد، مازاد عدم ان

 از حدود تعیین شده براي پرداخت  خسارت، مشمول تاخیر مجاز است.

) هزینه آنها بر اساس فهارس بهاي EPCهاي هاي فاقد تعدیل که برآورد یا پرداخت (ازجمله پیماندر سایر پیمان -3
از سوي پیمانکار (یا سازنده تجهیزات) قبل از  پایه، انجام نگرفته است و آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت

بوده است، ابتدا باید دستگاه اجرایی بر اساس نوع عملیات موضوع پیمان، جدول وزنی(بر حسب درصد)  01/50/1391
هاي مختلف را تعیین نماید. پس از تعیین وزن مشابهت درصدي ها یا فصلمشابهت با فهارس بهاي پایه در رشته

حسب مورد، براي پرداخت  2یا  1هاي مختلف، از روابط مندرج در بند ها و یا فصللیات موضوع پیمان با رشتهعم
 شود.التفاوت استفاده میمابه

در صورت تمدید مدت پیمان بر اساس ضوابط پیمان، در مدت تاخیرات مجاز نیز بر اساس ضوابط فوق عمل  -4
هاي ، شاخص15/90/1382 مورخ 173073/101 غیرمجاز مشابه، ضوابط بخشنامهشود و لیکن در مدت تاخیرات می

 مربوط محاسبه و مبناي عمل قرار می گیرند.  

ردد، منفی گ )پول انتقال و نقل(در صورتی که ضریب جبرانی محاسبه شده بر اساس ضوابط یاد شده در هر دوره  -5
 شود.ضریب جبرانی برابر صفر منظور می

) در مدت اولیه پیمان و در زمان تاخیرات غیرمجاز افزایش tدر بخش (ب) این دستورالعمل، مقدار تورم فرضی ( -6
 یابد.یابد و براي کارکردهاي انجام شده در دوره مجاز افزایش نمیمی

 

  نوبخت باقر محمد  
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  بسمه تعالي    
   بخشنامه هاي حاوي:مجوز اعمال درخواست فرم اطالعاتي مربوط به 

   نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديلدستورالعمل 
  : )ر صورت وجودد(طرح  طبقه بندي شماره -2  عنوان طرح : -1
   شماره پروژه : -4   عنوان پروژه : -3
  دستگاه نظارت : -6  : دستگاه اجرايي  -5
  شماره شناسه ملي شركت پيمانكار: -8                                          پيمانكار: -7
  محل تامين اعتبار:-10  :)مندرج در پايگاه ملي اطالعات قراردادهاي كشوركد قرارداد(-9
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  تاريخ شروع پيمان:           تاريخ عقد پيمان:-14  آخرين روز مهلت ارائه پيشنهاد قيمت:-13
  ضريب پيشنهادي پيمانكار: -  16ترك مناقصه    عمومي مناقصه    محدود نحوه واگذاري كار: مناقصه -15
  مبلغ اوليه پيمان: -18  مدت اوليه پيمان : -17
  تاكنون:       ماهمدت تاخير غيرمجاز  -20  تاخير مجاز تاكنون:       ماهمدت  -19
     سالمام پروژه: پيش بيني زمان ات-22  آخرين پيشرفت فيزيكي كار :        درصد  -21
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ريال  ريال     1389سال 
ريال ريال   1390سال 
ريال ريال   1391سال 
ريال ريال   1392سال 
ريال ريال   1393سال 
ريال ريال   1394سال 
ريال ال ري  1395سال 
ريال ريال   1396سال 
ريال ريال   1397سال 

ريال ريال   جمع كل

  نحوه جبران آثار اصالح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمندكردن يارانه هامبلغ عملكرد بخشنامه 
  پرداخت شده  تاييدشده توسط كارفرما

ريال  ريال     1389سال 

ريال ريال   1390سال 

ريال ريال   1391سال 

ريال ريال   1392سال 

ريال ريال   1393سال 

ريال ريال   1394سال 

ريال ريال   1395سال 

 ريال ريال   جمع كل

  ذيحساب  كارفرما  
  نام، مهر و امضا  نام، مهر و امضا  
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   بخشنامه نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارزمبلغ عملكرد 

  پرداخت شده  تاييدشده توسط كارفرما                                      

   1391سال 
ريال  ريال    روش الف

ريال  ريال    روش ب

   1392سال 
ريال  ريال    روش الف

ريال  ريال    روش ب

   1393سال 
ريال  ريال    روش الف

ريال  ريال    روش ب

   1394سال 
ريال  ريال    روش الف

ريال  ريال    روش ب

   1395سال 
ريال  ريال    روش الف

ريال  ريال    روش ب

   1396سال 
ريال  ريال    روش الف

ريال  ريال    روش ب

   1397سال 
ريال  ريال    روش الف

ريال  ريال    روش ب

  جمع كل
ريال  ريال    روش الف

ريال  ريال    روش ب

  
   ذيحساب                                                  كارفرما                
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