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 هاي پيمان هادر يارانه كردنهدفمند قانونبا اعمال هاي انرژي  قيمت حامل اصالحآثار جبراندستورالعمل نحوه 

  نفت صنعت فاقد تعديل
 
  

تأسيسات  تخصصي هاي بهاي كه با استفاده از فهرست صنعت هاي پيمان درجبران آثار اصالح قيمت حامل هاي انرژي روش 
اند و يا قابليت  شدهوزارت نفت منعقد هاي  نظارت بر طرحمنتشر شده از سوي معاونت مهندسي و و پتروشيمي نفت و گاز 

   :گردد به شرح زير ابالغ مي هاي بهاي اشاره شده را داراست، انطباق بر هر يك از فهرست
  

  : فاقد تعديل قلم فهرست بهايي و يا يك دهايقراردا به هر يك از رشته هاي فهرست بها در محاسبه مربوط روش
  
 :هايفهرست بهاي رشته  -1

 :خطوط لوله بين شهري انتقال نفت و گاز -
 :)هاي فوالدي بخش لوله(خطوط لوله گاز شهري -
 :خطوط لوله كمربندي و تغذيه نفت و گاز -
  :خطوط لوله روزميني جرياني -
    :عيگازرساني به صنا -

                                                                  
  

طبق رابطه زير  ،)هاي پلي اتيلن بخش لوله(مربوط به فهرست بهاي رشته خطوط لوله گاز شهريكارهاي  براي: 1 تبصره
  .باشدمي

                                                                                             P  
 

ن بر اساس آكه برآورد  (R.O.W)كارهاي احداث باند عمليات ساختماني خطوط انتقال بين شهري  براي: 2 تبصره
  .باشدطبق رابطه زير مي ،شودمي آهن تهيهفهرست بهاي واحد پايه رشته راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه

                                                                                             P C
C

  
  
 :هايفهرست بهاي رشته  -2

 :)NGL(واحدهاي پتروشيمي و واحدهاي تفكيك مايعات گازي هاي نفت و گاز، نصب پااليشگاه -
 :تراكم گازهاي  برداري نفت و گاز و ايستگاهنصب واحدهاي بهره -
 :ايمنطقهنفت هاي نفت و انبارهاي نصب تلمبه خانه -
 :هانصب واحدهاي سرچاهي نفت و گاز و چندراهه -
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  :كشيگروه لوله -2-1

                          0.7 0.3    
  
  :هاي نصب تجهيزات، اسكلت فلزي و رنگگروه -2-2

  
                                                         0.45 0.55   

  
  :ذخيره و سيلوها ن زامخه گرو -2-3
  

                          0.6 0.4    
  
  :كارهاي برقي و ابزاردقيق ،هاي عايق گروه -2-4

  
                                                  0.9 0.1    

  
 .باشدشرح زير ميه منظور از حروف درج شده در فرمولهاي محاسبه تعديل ب *

=A  وضعيت كاركرد تصورا يبخش مربوط از مبلغ پيمان  دراصالح قيمت حامل هاي انرژي آثار  جبرانمبلغ.  
=P بخش مربوط ايمبلغ كاركرد دوره.  
=t 1بر اساس جدول شماره.  
  

=MG واقع  29/12/90لغايت  89كه در زمستان گذاري و مكانيكي مربوط به دوره انجام كار  شاخص مربوط به عمليات لوله
منتشره  هاي فوالدي اتصال جوشي فهرست بهاي پايه رشته خطوط انتقال آبلوله ،هارمچ فصلگروهي شاخص (شده است 

  .)جمهوررييس ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه
  

=MGo فصل گروهي شاخص ( 1389سوم سال گذاري و مكانيكي در دوره سه ماهه مربوطه به عمليات لوله شاخص
هاي فوالدي اتصال جوشي فهرست بهاي پايه رشته خطوط انتقال آب منتشره معاونت گذاري با لوله عمليات لوله ،هارمچ

  .)س جمهورييرريزي و نظارت راهبردي برنامه
  

=MP لغايت  89كه در زمستان مربوط به دوره انجام كار پلي اتيلن، گذاري و مكانيكي  مربوط به عمليات لوله شاخص
فهرست بهاي پايه رشته  عمليات لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ،چهارم فصلگروهي  شاخص(واقع شده است  29/12/90

  .)رييس جمهورريزي و نظارت راهبردي آب منتشره معاونت برنامه توزيعشبكه 
  

=MPo گروهي شاخص ( 1389سوم سال در دوره سه ماهه پلي اتيلن، گذاري و مكانيكي مربوطه به عمليات لوله شاخص
ريزي و معاونت برنامهمنتشره آب  شبكه توزيعفهرست بهاي پايه رشته  عمليات لوله گذاري با لوله پلي اتيلن ،چهارمفصل 

  .)رييس جمهورنظارت راهبردي 
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=C  اي رشتهشاخص ( واقع شده است 29/12/90لغايت  89كه در زمستان  انجام كارشاخص كارهاي سيويل در دوره 

  .)جمهوررييس ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامهآهن منتشره ه و زيرسازي راهاودگرفهرست بهاي پايه راه، باند ف
  

 =Co ه و اودگرفهرست بهاي پايه راه، باند فاي  رشتهشاخص ( 1389سوم سال شاخص كارهاي سيويل در دوره سه ماهه
  .)جمهوررييس ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامهآهن منتشره زيرسازي راه

  
=L  واقع شده  29/12/90لغايت  89كه در زمستان شاخص كارهاي مربوط به دستمزد نيروي انساني در دوره انجام كار

ريزي و نظارت معاونت برنامهفصل سي و پنجم فهرست بهاي پايه رشته تأسيسات مكانيكي منتشره گروهي شاخص ( است
  .)جمهوررييس راهبردي 

  
=Lo    فصل سي و گروهي شاخص ( 1389سوم سال شاخص كارهاي مربوط به دستمزد نيروي انساني در دوره سه ماهه

  .)جمهوررييس ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامهپنجم فهرست بهاي پايه رشته تأسيسات مكانيكي منتشره 
  

=M واقع شده است 29/12/90لغايت  89كه در زمستان  آالت در دوره انجام كارشاخص كارهاي مربوط به هزينه ماشين 
  .)جمهوررييس ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامهسوم از فهرست بهاي پايه رشته ابنيه منتشره  گروهي فصلشاخص (
  

=Mo شاخص فصل سوم از فهرست بهاي ( 1389سوم سال آالت در دوره سه ماهه شاخص كارهاي مربوط به هزينه ماشين
  .)جمهوررييس ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامهپايه رشته ابنيه منتشره 

  
 1جدول شماره

جام نسه ماهه ا
  كاركرد

هارم چسه ماهه 
  1389سال 

سه ماهه اول 
  1390سال 

سه ماهه دوم 
  1390سال 

سه ماهه سوم 
  1390سال 

هارم چسه ماهه 
  1390سال 

  t 03/1  06/1  09/1  12/1  15/1ضريب 
  

 
پيمان به ه شده از سوي پيمانكار، در مرحله واگذاري كار و انعقاد ئديگر اسناد ارا چنانچه براساس تجزيه بها و يا  -3

، استفاده از شده باشدلحاظ  به هر شكل ، آثار افزايش قيمت سوخت در ضريب پيشنهادي پيمانكارتشخيص كارفرما
  .ضوابط اين بخشنامه منتفي است

شود  ط فوق عمل ميبيز بر اساس ضوان تاخيرات مجازدر مدت ، بر اساس ضوابط پيمان تمديد مدت پيمان در صورت  -4
 .گيرد غيرمجاز هيچگونه پرداختي صورت نميو ليكن در مدت تاخيرات 

 در آن صورتمنفي گردد، مبلغي بابت جبران آثار جبراني محاسبه شده بر اساس ضوابط ياد شده  مبلغدر صورتي كه   - 5
 .گردد محاسبه نميوضعيت 

مناقصه واگذار شده است، مبلغ جبراني قانون برگزاري  )ترك تشريفات( 28و  27،  26بر اساس مواد در كارهايي كه   -6
 .نيستقابل پرداخت 
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 6405/100 و بخشنامه شماره 24/8/85 مورخ 142825/100 بر اساس ضوابط بخشنامه شمارهكه هايي  براي پيمان  -7
معاونت برنامه ريزي  1/5/1391مورخ  34643/100بخشنامه شماره  2بند  مطابقد نباش منعقد گرديده 4/2/89مورخ 

 .گردد و نظارت راهبردي رييس جمهور عمل مي
 3بند مطابق  ،هاي بهاي پايه انجام نگرفته است برآورد آنها بر اساس فهرستبوده و هايي كه فاقد تعديل  پيمانبراي   - 8

 .گردد برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور عمل ميمعاونت  1/5/1391مورخ  34643/100بخشنامه شماره 
 .قابل پرداخت است 1390كاركردهاي مربوط تا پايان سال  براي ًضوابط اين بخشنامه، صرفا  -9

  
  
  

 رستم قاسمي

 وزيرنفت




