�ﻤﺎره ��:

اترخی انهم :
ویپ تس:

97/210145
1397/04/31
دارد

بسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها ( 31استان )
مدیران عامل شرکتهای پیمانکاری

باسالم و احترام؛
پیرو بخشنامه شماره  95/576756مورخ  ،1395/03/31ضریب متوسط افزایش وزنی
در فرمول بخشنامه فوق الذکر  1/33اعالم میگردد.
بدیهی است این ضریب از تاریخ  1397/06/01اعمال خواهد شد و شامل تمامی
شرکتهای پیمانکاری که فرآیند تشخیص صالحیت آنها قبل از مرحله تایید سوم باشند
خواهد شد .بدیهی است پس از این تاریخ ظرفیت تمامی شرکتهای پیمانکاری و اشخاص
حقیقی بر مبنای این ضریب محاسبه خواهد شد.

سیدجواد قانع فر
رئیس امور نظام فنی اجرایی ،مشاورین
و پیمانکاران
رونوشت:
جناب آقای باالر معاون محترم امور نظام فنی و اجرایی برای اگاهی

تهران – میدا ن بهارستان – خیابان دانشسرا

مرکز تلفن 33271 -4

دورن گار مرکزي 33116146

ش ش 2526460

رﯾﺎ�ﺖ ���ﻮری

ﺑﺎﺳﻤﻪﺗﻌﺎﻟﻲ

ﺳﺎزﻣﺎن �ﺪ�يت و ���ر�ی ��ﻮر
ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ

ﺷﻤﺎﺭﻩ:

95/ 576756

ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ

ﺗﺎﺭﻳﺦ:

1395/03/31

ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  /48013ﺕ 23251ﻫـ ﻣﻮﺭﺥ  1381/12/11ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺩﺭ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  94/130439ﻣﻮﺭﺥ  1394/6/24ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ:
 -1ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1395ﺩﺭ ﭘﻴﻮﺳﺖ ) (1ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﻋﺒﺎﺭﺕ » ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻮﭼﻚ« ﻣﻲﺷﻮﺩ:
) ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺯﻧﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ(× 139
ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻱ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻮﻡ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1395/6/1ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2ﺑﻨﺪ )ﺝ( ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻴﻮﺳﺖ ) (2ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺣﺬﻑ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺑﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ
ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ.
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