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 فهرست مطالب

 مقدمه:

 التفاوت مصالح / تعدیل و ما به بخش اول

 تعدیل چیست؟

) با بخشـنامه  15/9/1382مورخ  173073/101بررسی تطبیقی بخشنامه جدید تعدیل (

 )23/6/1370مورخ  1ـ  2080/54/9706قدیم (

 تعدیل در قراردادهاي با نرخ مترمربع زیربنا

 مثال نحوة محاسبه تعدیل در قراردادهاي با نرخ مترمربع زیربنا در هنگام برآورد اولیه

در کارهـاي سـاختمانی    % درصد افزایش مبلغ پیمان)25ي اضافی (در قالب تعدیل کارها

 با نرخ مترمربع زیربنا

 چیست؟ )) در تعدیل آحاد بها3)، پیوست (2)، پیوست (1(پیوست (هاي شاخص

 شاخص تعدیل معکوس چیست؟

 فهرست بهاهاي انواع ردیف

 حوة تمدید آنتغییرات مدت پیمان در قراردادهاي پیمانکاري و ن

 نحوة محاسبۀ شاخص میانگین در قراردادهاي داراي تأخیر

 وضعیتها بخشنامۀ نحوة محاسبۀ تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت

 جهت محاسبۀ تأخیرات هادر پرداخت مثال در مورد محاسبۀ تأخیر

 مثال دربارة تعدیل کارکرد آحاد بها

 مربوط به آنهاي  هایط عمومی پیمان) و هزینشر 49تعلیق کار (مادة 

 (ضرایب تطبیق) چیست؟

ي تبـدیل شـاخص مبنـا بـه دوره تنظـیم      التفاوت حق بیمه برا نحوة محاسبه میزان مابه

 غیرعمرانیهاي  هفهرست پایه در پروژ

منعقد با فهرست بهـاي سـال   هاي در پیمان آالت و سیمان التفاوت آهن نحوه محاسبه مابه

 و بعد از آن 1377



 

 ییسیمان براي قراردادهاي فهرست بهاالتفاوت مصالح آهن و  مثال مابه

در قراردادهـاي پیمـان بـا نـرخ      التفاوت مصالح (نرخ فوالد و سـیمان)  نحوة محاسبۀ مابه

/مترمربع زیربنا (بخشنامۀ شمارة 

/ /

۱۰۰ ۱۴۲۸۲۵

۱۳۸۵ ۸ ۲۴
( 

 زیربنامترمربع  پیمان با نرخ التفاوت مصالح براي قراردادهاي مثال مابه

قراردادي زیربنایی و فاقد تعدیل آحـاد   در التفاوت نرخ سیمان و فوالد شرح بخشنامۀ مابه

 بها

 (در قراردادهاي پیمان با نرخ مترمربع زیربنا) جبران خسارت دیرکرد در پرداختها

 عمرانیهاي نحوة محاسبۀ سیمان مورد مصرف در طرح

 مان با توجه به اقالم مصرفیمثال نحوة محاسبه سی

 ها بخشنامه / بخش دوم

  )15/9/1382مورخ  173073/101دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهاي پیمانها (

 )23/6/1370مورخ  1ـ  2080/54/9706( هالعمل نحوه تعدیل آحاد بهاي پیماندستورا

 آالت و سیمان دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهاي آهن

  )24/8/1385مورخ  142825/100بنا ( انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیر

 زیربنامترمربع  با نرخ اجراي کارهاي ساختمانی پیمان

زیربنـا در هنگـام   مثال کامل نحوة محاسبه تعدیل در قراردادهاي پیمان با نرخ مترمربـع  

 برآورد اولیه

 گاهچیدن کار نحوة محاسبه تعدیل هزینه تجهیز و بر

 منابع و مآخذ:

 



 

 

 

 مقدمه:

تعهدات و بار التفاوت مصالح از جمله موضوعاتی است که به دلیل ایجاد  تعدیل و مابه

باشد، لزوم آشـنایی   هاي عمرانی از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار میمالی فراوان بر طرح

، آورد، آنـالیز بهـا  بـر متـره و   اندرکاران در امر ساخت و ساز با دانـش   هرچه بیشتر دست

التفاوت مصالح به نـوعی باعـث جلـوگیري از تحمیـل      محاسبات مربوط به تعدیل و مابه

 گردد. ها میاتمام به موقع عملیات اجرایی طرحاضافی و مهمتر از آن هاي  ههزین

توجه به وجـود   هاي عمرانی بااسبات مربوط به برآورد اولیه طرحي محرنوع ساختا

اي اسـت کـه لـزوم اعمـال      گونه  هریزي کشور ب ي سازمان مدیریت و برنامهفهارس بها

ش قیمــت مصــالح و دســتمزدها را ضــروري یجبــران افــزا ضــرایب تعــدیل ناشــی از

مختلـف  هـاي   هنماید، در این خصوص سالیان متمادي است که در قالـب بخشـنام   می

هـاي   هطریـق دسـتگا  التفاوت مصالح از  نحوة محاسبات مربوط به ضرائب تعدیل و مابه

ـ   رمایان، مشاوران و پیمانکاران قـرار مـی  فتهیه و در اختیار کار طذیرب دلیـل  ه گیـرد. ب

بـر آن   در طی این سالیان به وقوع پیوسته،ها و تغییرات متوالی که  تنوع این بخشنامه

چند مختصر عمده مطالب مورد رجوع را کـه در   اي هر آوري مجموعه شدیم تا با جمع

هاي ابالغی از طـرف، سـازمانها و   ها و دستورالعل رخورد با بخشنامهه در بسنوات گذشت

 یم.ده، گردآوري، پردازش و ارائه نمایارگانهاي مسئول بدست آم

انـدرکاران شـاغل در بخـش      بدیهی است این مجموعـه بـراي تمـامی دسـت    

ارفرمایان، مشاوران، پیمانکـاران و نیـز دانشـجویان فنـی و     کساخت و ساز اعم از 

باشد. امید است با آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان بـا   مهندسی قابل استفاده می

ها و دستورالعملهاي تعـدیل   این مباحث خطاهاي ناشی از عدم آگاهی با بخشنامه

بینی  عمرانی در زمانهاي پیشهاي  هالتفاوت مصالح به حداقل رسیده و پروژ و مابه

 ند.برداري برس شده و قیمتهاي واقعی به بهره

در پایان از مسئولین محتـرم انتشـارات نـوآور کـه در بـه ثمـر رسـیدن ایـن         

مجموعه اینجانب را یاري نموده کمال تشکر را داشته و از خداوند متعـال توفیـق   

 دي خواستارم.بروزافزون و سعادت ا

 ��مدع�ی ��شاد��

 ی�د��� ا�ور ا��ا� �ر��ت  

�س�ن و ���سازی ا�تان ���ان
سازمان 



 

 بخش اول

 التفاوت مصالح دیل و مابهتع



 ۷ ها بخش  / بخشنامه

 تعدیل چیست؟

عمرانـی،  هـاي  وزن کـردن و در عـرف طرح   تعدیل در لغت به معناي برابر کردن، هم

قرارداد در مدت اجرا، با استفاده از شاخصهاي تعدیل آحاد بهـا  هاي متناسب نمودن قیمت

 باشد. می

 شود: اي تعدیل با استفاده از مبانی زیر تعیین میهعمدتاً شاخص

 ـ مواد و مصالح1

 ـ دستمزد2

 آالت ـ ماشین3

هـر   ،ریزي کشـور  سه ماهه توسط سازمان مدیریت و برنامههاي  هابالغ شاخصهاي دور

 گیرد. ی قرار میاجرایهاي  هتشر و در اختیار دستگاسه ماه یکبار من

هاي نماید، که بخش اقتصادي بانـک مرکـزي ایـران نیـز بـر اسـاس بررسـی        اضافه می

فروشـی کاالهـا در ایـران و شـاخص بهـاي کـاال و خـدمات         ، شاخص بهاي عمدهمستمر

دهـد.   صورت مجله در دسترس واحدهاي عالقمند قرار میه مصرفی ماهیانه را تعیین و ب

می نیست، اما در مـواردي کـه بـراي    ها الزاگردد که استفاده از این شاخص می خاطرنشان

هـا  انک مرکزي ایران بـراي تعـدیل قیمت  ب هايتوان از شاخص شاخص وجود ندارد مینها آ

 استفاده نمود.

 

 هاي پایهفهرست

هاي تعدیل در حال حاضر منحصراً بـه آن بخـش از کارهـاي عمرانـی اعمـال      شاخص

ها فهرست پایه منتشر نمـوده  ریزي براي آن و برنامهگردد که از طرف سازمان مدیریت  می

 است.

عمومی، فهرسـت  هاي  هي باالخص رشتپیمانکارهاي  هدر حال حاضر در بعضی از رشت

د هـاي واحـ  کار و همچنین قیمتهاي یده که این فهارس داراي شرح ردیفپایه تدوین گرد

گردیده اسـت.  هاي واحد در مقابل شرح هر ردیف درج مربوط به هر ردیف بوده که قیمت



 

توانـد بـراي فعالیتهـاي کوچـک و بـزرگ       اي تنظیم گردیده که می گونهه ها باین فهرست

 دارنـد مـورد اسـتفاده   یی هاي جزیا بعضی از فعالیتهایی که تفاوتمربوط به همان رشته و 

ی و مهندسان مشاور موظفنـد پـس از انجـام طراحـی و     اجرایهاي  هقرار گیرد. لذا دستگا

اده نمـوده و  صورت وجـود ـ اسـتف    ها، از فهارس پایه ـ در  مربوط به پروژههاي  هتهیه نقش

نظر را تدوین نماینـد (متـره و بـرآورد).     ي مربوط به پروژه موردهافهرست مقادیر و قیمت

نجام طراحی و نظر که پس از ا بدین ترتیب در مقابل شرح ردیف هر کار، مقدار کار مورد

اکنون سـازمان مـدیریت و    گردد. هم ی مشخص خواهد شد، درج میاجرایهاي  هتهیه نقش

ته به شرح ذیـل فهرسـت پایـه تـدوین و     براي پانزده رش 1386ریزي تا پایان سال  برنامه

 ارائه نموده است:

 یه)نبـ کارهاي ساختمان (رشته ا1

 ـ رشته آبخیزداري و منابع طبیعی2

 ـ رشته انتقال و توزیع آب روستایی3

 ـ رشته تأسیسات برقی4

 ـ رشته چاه و قناتها5

 ـ رشته خطوط انتقال آب6

 آوري و انتقال فاضالب ـ رشته شبکه جمع7

 ه تأسیسات مکانیکیـ رشت8

 ـ رشته ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري9

 آهن ـ رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازي راه10

 ـ رشته راهداري11

 ـ رشته سدسازي12

 ـ رشته توزیع آب13

 ـ رشته آبیاري تحت فشار14

 یـ رشته آبیاري و زهکش15



 ۹ ها بخش  / بخشنامه

هاي رسمی تعدیل مربوط به هـر  صریزي در هر سه ماه شاخ و برنامهسازمان مدیریت 

 ی واجرایـ هـاي   هه دسـتگا ادفتا مورد اسـت  کند می الذکر را منتشر یک از فهارس پایۀ فوق

وضــعیت تعــدیل  مشــاوران جهــت تنظــیم قراردادهــا و مبنــایی بــراي پرداخــت صــورت

 پیمانکاران باشد.

 

 تعریف شاخص و انواع آن

ت بـه یـک دوره معـین کـه     عددي است که متوسط قیمت هر دوره را نسب شاخص:

دهد، در این صورت شاخص دوره پایـه عـدد    شود به درصد نشان می دوره پایه نامیده می

 1376و سه ماهه چهارم  1361باشد. از قبیل شاخص پایه سه ماهه چهارم سال  صد می

سه ماهه مزبور، دورة هاي  هفرض شده است. و این بدان معناست که دور 100که معادل 

 اشند.ب پایه می

 

 شاخص کلی:

هاي بهاي پایـه در هـر   ستعددي است که متوسط قیمت آحاد بها براي کل اقالم فهر

ب شـاخص کـل حـاوي    دهـد. بـدین ترتیـ    دوره را نسبت به پایه آنها به درصد نشان مـی 

باشـد کـه    پایه میهاي هاي کار مربوط به تمامی فهرستمیانگین رشد قیمتهاي کلیه ردیف

 گردد. ت یک عدد در هر دوره پایه مشخص میصوره طور یکجا و به ب

 گردد. ـ از شاخص کل براي تعدیل مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه استفاده می

 

 اي: شاخص رشته

بهـاي پایـه در   هاي عددي است که متوسط قیمت آحاد بها براي کل اقالم هر یک از فهرسـت 

دهـد، و لـذا شـاخص     ان مـی د نشـ هر دوره را، نسبت به دوره پایه همان فهرست بهـا، بـه درصـ   

پایـه  هاي مربـوط بـه هـر یـک از فهرسـت     هاي کلیه ردیفهاي اي حاوي میانگین رشد قیمت رشته

 گردد. یک عدد در هر دوره پایه مشخص میبه صورت  یکجا وبه طور  باشد که می



 

 شاخص گروهی:

شاخص گروهی عددي است که متوسط قیمت آحاد بها براي کـل اقـالم هـر یـک از     

بهاي پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایان همان فصل فهرست بها، هاي ستفصول فهر

هـر  هـاي  دهد. بدین ترتیب شاخص گروهی حاوي میانگین رشد قیمت به درصد نشان می

تواند دقت بیشـتر در   باشد که اعمال آن در فهارس پایه می یک از فصول فهارس پایه می

ر فهرسـت بهـا از چنـد فصـل و هـر فصـل از       هـ  ،اعمال تعدیل را به دنبال داشـته باشـد  

 متعدد کاري تشکیل شده است.هاي ردیف

 

 شاخص دوره سه ماهه:

اي یا گروهـی در هـر یـک از     کلی، رشتههاي شاخص دوره سه ماهه عبارت از شاخص

 خرداد، شهریور، آذر، و اسفند ماه هر سال است.هاي  هسه ماهه منتهی به ماهاي  هدور

 

 :شاخس دوره انجام کار

اي اسـت کـه    اي یا گروهی دوره سه ماهه شاخص دوره انجام کار، شاخص کلی، رشته

 ی در آن دوره انجام شده است.یعملیات اجرا

 

 شاخص مبنا:

شود که تعدیل پیمانکار، از ایـن دوره بـه    اي اطالق می شاخص مبنا به دوره سه ماهه

صـهاي مبنـاي پیمـان    دوره مبنا که شاخهاي بعد محاسبه خواهد شد. به هر حال شاخص

ه تعـدیل  کـ شود، مبناي پرداخت تعدیل به پیمانکاران بـوده و طبیعـی اسـت     نامیده می

اقصـه  نبایستی از دوره مبنا به بعد پرداخت شود. شاخص مبنا بایستی حتمـاً در اسـناد م  

توجه بـه نـوع شـاخص مبنـا      تعیین گردد تا پیمانکاران بتوانند پیشنهاد قیمت خود را با

شـوند شـاخص    پایه منعقـد مـی  هاي که با استفاده از فهرستپیمانهایی  یند. برايارائه نما

 زیر باشد:هاي واند به یکی از صورتت مبنا می


