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1395سال دوم اول و هاي سه ماهه هاي قطعی دورهموضوع : شاخص

نامه شماره ) قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب23ماده ( به استناد
هاي هاي قطعی دورهشاخص«هیأت محترم وزیران)، به پیوست  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

عالی فنی رسیده االجرا) که به تصویب شوراياز نوع گروه اول (الزم» 1395سال اول و دوم سه ماهه 
 -حسب مورد -بهاهاي مشمول تعدیل آحادشود، تا براي پیمانصفحه ابالغ می 21است، در یک پیوست و 

با رعایت نکات زیر به مورد اجرا گذاشته شود: 
هایی که:به تعدیل پیمان) مورد استفاده براي محاس3هاي مندرج در پیوست (شاخص -1

شوند.و پس از آن منعقد شده یا می 1382هاي پایه سال براساس فهرست -1-1
مبناي دوره سه ماه تسلیم پیشنهاد پیمانکار با شاخص 1381هاي پایه سال براساس فهرست -1-2

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

شوند. شده یا می
آالت، هزینــه) تغییــرات دســتمزد نیــروي انســانی، کرایــه ماشــین3هاي پیوســت (در شــاخص  -2

 گونـههـاي سـه ماهـه مربـوط منظـور شـده اسـت و هیچحمل و نقل و نرخ تمام مصالح در دوره
گیرد.) به آنها تعلق نمی1-3شمول بند م(به جز موارد  تفاوت بهاي مصالح

قیر در کارهاي آسفالتی به شرح زیر است: التفاوتضوابط تعیین مابه -3
بهاي پایه راه، باند فرودگاه وهایی که براساس فهرستتفاوت بهاي قیر در کارهاي آسفالتی پیمان  -1 -3

آهن و بانـد فرودگـاه سـال بهاي پایه راه، راهو قبل از آن یا فهرست  1388آهن سال زیرسازي راه
منعقـد  01/07/1393با تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکـار قبـل از  1393یا  1392
دسـتورالعمل نحـوه «بـا عنـوان  31/1/1388مـورخ  7135/100اند، براساس بخشنامه شماره شده

 شود.و جدول ذیل محاسبه می» یربهاي قمحاسبه تفاوت
 %95بهاي قیر براساس  هاي آتی، تفاوتهاي تعدیل و قیمت قیر مربوط به ماهتا زمان ابالغ شاخص

الحسـاب هاي نفتـی بـه صـورت علیمبلغ فاکتور قیر ارایه شده توسط پیمانکار از بورس فرآورده
هاي قطعی ابـالغ نکار براساس قیمتدوره تسویه حساب با پیما هرشود. در محاسبه و پرداخت می

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

) Bدوره مبناي پیمان ( ) کمتر از بهاي قیر در ماهAها بهاي قیر دوره انجام کار (هایی که در آنماه
شود.رابطه مندرج در دستورالعمل یاد شده، اعمال نمی 14/1ضریب  باشد،
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هاي تر از نرخ ارایه شده در بورس فرآوردهچنانچه کارفرما در تهیه قیر مورد نیاز پروژه، با بهاي ارزان
طور اي، تهیه قیر بهنفتی، مساعدتی براي پیمانکار (مانند صدور حواله براي خرید قیر با قیمت یارانه

مستقیم توسط کارفرما و تحویل آن به پیمانکار و ...) انجام نداده باشد، در محاسبه تفاوت بهاي قیر 
هاي مشمول، نیازي به ارایه فاکتور از طرف در پیمان 31/1/1388مورخ  7135/100طبق بخشنامه شماره 

وت بهاي قیر خواهد بودالتفا) مبناي محاسبه مابه1پیمانکار نبوده و مقادیر اعالمی جدول شماره (
شود.) حساب می1در ضمن مبلغ تعدیل مربوط به کار آسفالتی نیز بر اساس شاخص فصل پانزدهم (

اسـتفاده شـود، بـراي  PGبنـدي عملکـرديچنانچـه بـراي تهیـه آسـفالت از قیـر بـا طبقه تبصره:
بـا درجـه  هـاي اعـالم شـده بـراي قیـرمحاسبه تفاوت بهاي قیر، حسـب مـورد ویژگـی قیـر، قیمت

 التفاوت حاصله با دوره مبناي پیمان) مبناي عمل خواهد بود.(و مابه 100/85یا   70/60نفوذ 

) 1جدول شماره (
1/952/953/954/955/956/95شرح

70/60575059506050620066007050قیر 
100/85550059506000615065006950قیر 

25084009350960098501010010100قیر ام سی 
52506000605065008150---کنقیر امولسیون زودش
10350---925093509400---کنقیر امولسیون دیرش

ها ریال بر کیلوگرم استقیمت

باشـد و پیمانکـار منتخـب  1386هایی که شاخص مبناي پیمان آنها، سه ماهه چهـارم سـال در پیمان
هـاي نفتـی پیشـنهاد مـالی را ارایـه براساس قیمت افزایش یافته قیر پس از افتتـاح بـورس فرآورده

مـورخ  7135/100) در بخشـنامه شـماره Bکرده باشد، بهاي قیر در سه ماهه شـاخص مبنـاي پیمـان (
برابر با بهاي قیر منظور شده در تجزیه بهاي پیشنهادي پیمانکار براساس بخشنامه شـماره  31/1/1388

 شود.در نظر گرفته می 9/9/1377مورخ  4951/54-5453/102
کـه تـاریخ آخـرین روز مهلـت تسـلیم پیشـنهاد قیمـت در مناقصـه بعـد از هاییپیمانبراي -3-2

هاي  تعدیل  اعمال خواهد شد و لذا غییرات  بهاي  قیر  در  محاسبه  شاخصباشد، ت 31/06/1393
هـاي بـا بهاي قیر به طور جداگانه براي آنها قابل پرداخت نخواهد بود. بنابراین براي پیمان تفاوت
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) 2فصـل پـانزدهم ( ، تنها شـاخص31/06/1393آخرین روز تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت بعد از 

 گیرد. اي بابت تفاوت بهاي قیر صورت نمیعدیل است و پرداخت جداگانهت محاسبهمالك 
هاي اعالم شده است، شاخص 19/1/1386مورخ  3517/100شماره  ) بخشنامه7گونه که در بند (همان  -4

 شود.و پس از آن، ابالغ نمی 1384هاي سه ماهه سال براي دوره 1مندرج در پیوست 
هاي ، شـاخص19/10/1388مـورخ  99406/100) بخشنامه شماره 7با توجه به مطالب مندرج در بند (  -5

و پس از آن، ابالغ نخواهد شد. چنانچـه  1388هاي سه ماهه سال ) براي دوره2مندرج در پیوست (
بایـد از هایی را در دست اجرا دارند که بـر طبـق مفـاد پیمـان هاي اجرایی پیمانبرخی از دستگاه

) استفاده کنند، الزم است در هر مورد اطالعـات کامـل قـراردادي و 2هاي تعدیل پیوست (شاخص
یافتن کار را همراه با برنامه زمانی و تـاریخ خاتمـه کـار بـه دبیرخانـه ندالیل توجیهی متقن پایان 

د تصـویب هـا مـورگونـه پیمانعالی فنی ارسال دارند، تا چنانچه پرداخت تعـدیل بـه اینشوراي
) براي کار مربوط ابالغ شود.  2هاي مربوط در پیوست (عالی فنی قرار گیرد، شاخصشوراي

هایی که پـس ازهاي منعقده و همچنین پیمانبراي تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در پیمان  -6
یه منضم بـه بهاي واحد پااي فهرستتاریخ این بخشنامه منعقد خواهد شد، میانگین شاخص رشته

بهاي واحد پایه ابنیه، مالك عمل خواهد بود.پیمان و فهرست
اي فهرستی کـه هایی که بیش از یک فهرست پایه مبناي تهیه برآورد باشد، شاخص رشتهدر پیمان

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

محمد باقر نوبخت 
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