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 تعاليبسمه

 استان(31ها )برنامه ریزی استانسازمان مدیریت و 

 های پیمانکاریتمدیران عامل شرک
 

 ؛ و احترام باسالم

 مورخ 194092/1400 مه شمارهبخشنا و به استناد 13/3/95مورخ  576756/95پیرو بخشنامه شماره 

 .گرددمی اعالم 98/4مذکور شنامه بخدر ضریب متوسط افزایش وزنی رم سازمان، رییس محت 28/4/1400

مال عا 1/9/1400 تاریخ از ، در سال جاری، کار شاخص و توان مالیامتیاز کارهای انجام شدهبرای ریب ضاین 

باشند، خواهد  قبل از تایید سوم که فرآیند تشخیص صالحیت آنها های پیمانکاریشرکت و شامل تمامی اهد شدخو

 . بود

 .است 1/5/1400تاریخ جاری از در سال  اریکهای پیمانرکتشیت ظرف براید شده تاریخ اعمال ضریب یا

، عودت شودتر به مراحل پایین ومای از تایید سپرونده 1/9/1400 تاریخ در صورتی که پس ازهمچنین 

 .انجام خواهد شدیاد شده ضریب مطابق بررسی کارشناسی 

ال س یاتیاظهارنامه مال هیکرونا، مهلت ارا تیریمد یوبه ستاد ملبه استناد مص ینکه، نظر به اشایان ذکر است

امتیاز توان مالی  در محاسبهالزاما  مذکور، لذا پس از تاریخ شده دیمردادماه تمد انیتا پا یاشخاص حقوق 1399

 خواهد شد. اعمال نیز 1399هارنامه سال اظ

 
 
 

  
  

 

 رونوشت:
 جناب آقاي عدل معاون محترم فني،امور زيربنايي و توليدي براي استحضار 
امنيت فضاي مجازي براي دستور بارگذاري فايل پيوست در سامانه  وسركار خانم زينالي رئيس محترم مركز توسعه سيستم ها ، فناوري اطالعات  

 ساجات
 شوراي هماهنگي تشكلهاي مهندسي ، صنفي و حرفه اي كشور براي اگاهي 

 

 سیدجواد قانع فر 

رین رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاو

 و پیمانکاران 
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پایه4پایه3پایه2پایه1پایه 2، 1/3پایه3پایه 1، 1/3پایه2پایه4پایه3پایه2پایه1

47331.148    94,662     141,682   283,364            788,852           1,574,245     23,666     47,331      94,455     15188,909نفت و گاز
31554.099     63,108       94,455      188,909              525,902            1,049,497      15,777      31,554       62,970     10125,940ابنیه و ساختمان

47331.148    94,662     141,682   283,364            788,852           1,574,245     23,666     47,331      94,455     15188,909آب
47331.148    94,662     141,682   283,364            788,852           1,574,245     23,666     47,331      94,455     15188,909راه و ترابري

47331.148    94,662     141,682   283,364            788,852           1,574,245     23,666     47,331      94,455     15188,909صنعت 
47331.148    94,662     141,682   283,364            788,852           1,574,245     23,666     47,331      94,455     15188,909نیرو

22087.869    44,176        66,118    132,237             368,131             734,648        11,044      22,088      44,079      788,158تاسیسات وتجهیزات
12621.639    25,243      37,782      75,564              210,361                419,799          6,311       12,622      25,188      450,376کاوش هاي زمینی

22087.869    44,176        66,118    132,237             368,131             734,648        11,044      22,088      44,079      788,158ارتباطات
12621.639    25,243      37,782      75,564              210,361                419,799          6,311       12,622      25,188      450,376کشاورزي

12621.639    25,243      37,782      75,564              210,361                419,799          6,311       12,622      25,188      450,376مرمت آثار باستانی

پایه5پایه4پایه3پایه2پایه1

          415,186      1,183,279    2,366,557    4,722,735         9,445,470نفت و گاز

          276,790         788,852     1,577,705      3,148,490          6,296,980ابنیه و ساختمان

          415,186      1,183,279    2,366,557    4,722,735         9,445,470آب

          415,186      1,183,279    2,366,557    4,722,735         9,445,470راه و ترابري

          415,186      1,183,279    2,366,557    4,722,735         9,445,470صنعت 

          415,186      1,183,279    2,366,557    4,722,735         9,445,470نیرو

          193,753          552,197       1,104,393     2,203,943        4,407,886تاسیسات وتجهیزات

            110,716          315,541          631,082      1,259,396          2,518,792کاوش هاي زمینی

          193,753          552,197       1,104,393     2,203,943        4,407,886ارتباطات

            110,716          315,541          631,082      1,259,396          2,518,792کشاورزي

            110,716          315,541          631,082      1,259,396          2,518,792مرمت آثار باستانی

13991.850

14001.000

26.852 1385

13935.975

13944.978

13954.750

138719.905

138815.461

138913.930

ضریب تعدیل سال 1400 بر اساس بخشنامه شماره 576756 مورخ 
1395/03/31

ضریب تعدیل کار شاخص پیمانکاران  سال

138623.379

13973.740

13982.509

13964.264

139110.420

13927.955

139012.474

شاخصهاي تشخیص صالحیت پیمانکاران سال 1400 

شرح
حداکثر مبلغ  ظرفیت (میلیون ریال)

(Ew)حداقل مبلغ کار شاخص (میلیون ریال)حداقل امتیاز کارهاي انجام شده حداقل امتیاز توان مالی Pشرح ضریب حداکثر مبلغ و 
ظرفیت هر رشته
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