
   

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
 شماره :                      1401/268309
تاریخ  :                           1401/06/01

)تمدید نوبت دوم و سوم( های ریالی فاقد تعدیلدستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان موضوع:

5810178ش ش:          2از  1حهصف  

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

مانرئیس ساز

 یی می)چ   57697/ت25254نامه نظام فنی و اجراییی یپااچهیه وری)چ ومهی)به  یزیر و ییرام بیه  ی اچ  به استناد آیین

ای ور)چ، ایین دسیت)چامع    ای ت)سعهقان)م احپام دائ ی برنامه 34قان)م برنامه و ب)دجه و ماد   23( و ماد  08/03/1400

 23/10/1399می)چ   566539/99ون)بر دوم( و   اچ   26/06/1399م)چ   330220/99 ای   اچ  برای ت دید بخرنامه

تغیییرات  ییر ا   ا و پس ا  اع ال با حفظ  رایط دچج  د  دچ آمون)بر س)م( وه به ته)یب  )چای عامی فنی چسید  اسر، 

گردد.االجرا( ابالغ مین)ع گرو  اول وال م

 )نوبت دوم( : 26/06/1399رخ مو 330220/99بخشنامه شماره  

یابد.تغییر می "29/12/1402تا  01/10/1396"دوچ  واچورد بخرنامه به  -1

گردد.حذف می 16ماد   -2

گردد.اضافه می 7صفحه  4جدول  یر به جدول   اچ   -3
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)نوبت سوم(: 23/10/1399مورخ  566539/99بخشنامه شماره 

یابد.تغییر می "29/12/1402تا  01/01/1399"دوچ  واچورد بخرنامه به  -1

 )د.افزود  می "ظام فنی و اجرایی یپااچهه ور)چ(نامه نآیین 3وم)ض)ع ماد  "عباچت  1به انتهای بند  -2

قان)م 222م)ض)ع ماد   "جایگزین عباچت  "قان)م مدیریر خدمات ور)چی 5م)ض)ع ماد  "عباچت  2دچ بند  -3

 )د.می "برنامه پنجم ت)سعه

 )د.می 3جایگزین بند  "ت ام یا بخری ا  مبلغ پی ام، چیامی با د"عباچت  -4

گردد:اضافه می 1ماد   به  رح  یر به 2تبهر   -5

گیرد. ، مر )ل این دست)چامع   قراچ میEPو  EPC ای مرب)ط به بخش خدمات مهندسی قراچداد ای واچورد -2تبهر  "

استفاد   د  با د با نظر و دچخ)اسر پی انپاچ ا  12/06/1398م)چ   317913/98( بخرنامه   اچ  1هنانچه ا  مفاد بند و

"گردد.ف و مبلغ جبرانی به دسر آمد  نا ی ا  اجرای مفاد چوش ب  این دست)چامع  ، جایگزین میمطامبات وی حذ

وم)ض)ع دست)چامع     اچ "عباچت  ،" ای چیامی مر )ل تعدی دچ پی ام"، بعد ا  عباچت 5دچ ماد   -6

گردد.اضافه می "( 15/09/1382م)چ   173073/101

ردد:گمی 7متن  یر جایگزین ماد   -7
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بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
 شماره :                         1401/268309

تاریخ  :                           1401/06/01   

)تمدید نوبت دوم و سوم( های ریالی فاقد تعدیلدستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان موضوع:

5810178ش ش:    ���ه  2 از2 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

مانرئیس ساز

سا مام  15/09/1382م)چ   173073/101جز چوال مندچج دچ بخرنامه   اچ  بینی تعدیلی بهدچ ص)چت پیش -حامر اول"

برنامه و ب)دجه ور)چ دچ پی ام منعقد ، با دچخ)اسر پی انپاچ، تعدی  مذو)چ برای واچورد ای مر )ل این بخرنامه به 

 Bوبرای استفاد  دچ چوش امف( و ضریب  N )د. دچ این حامر، ضریب ابط این بخرنامه اع ال میص)چت وام  حذف، و ض)

دوم مقادیر جداول ت)اند مطابق نظر واچفرما و متناسب با ما یر پروژ ، حداوثر به میزام یکوبرای استفاد  دچ چوش ب( می

وا ش یابد.   2و  1  اچ  

سا مام برنامه و  15/09/1382م)چ   173073/101اچای تعدی  بخرنامه   اچ  هنانچه بخری ا  پی ام د -حامر دوم

 ای فاقد تعدی  وج)د داچد. دچ این  رایط ب)دجه ور)چ با د، امپام استفاد  ا  ض)ابط این دست)چامع   برای سایر بخش

 مام مر )ل دچیافر مبامغ جبرانی نا ی )چت  مم)ض)عیر ندا ته و   چنین نباید م)اچدی به ص Nو  Bتخفیف ضرایب 

"مذو)چ گردد. ا  اع ال این دست)چامع   و بخرنامه

گردد:بند  یر به انتهای بخرنامه اضافه می -8

دچ مدت اومیه پی ام و تاخیرات غیرمجا   zدچ ص)چت ت دید مدت پی ام براساس ض)ابط پی ام، مقداچ پاچامتر  -5-ب"

 2-4دچ مدت تاخیرات مجا  افزایش نخ)ا د یافر.   چنین، دچ مدت تاخیرات غیرمجا ، مرابه بند یابد و افزایش می

گیرند. دچ این حامر، برای  ای مرب)ط، محاسبه و مبنای ع   قراچ می،  اخص15/09/1382م)چ   173073/101بخرنامه 

" )د.متناظر، استفاد  ن ی  ایدچ دوچ  zگیری پاچامتر ای ، ا  میانگینzمحاسبه پاچامتر 

سید مسعود میرکاظمی 




