
 

 

 نویسیدانشفرم 

 F-Q-30 کد مدرک: 

 ویرایش:یک 

 صفحه:

 وزارت نيرو

 شركت مديريت منابع آب ايران

 شركت آب منطقه اي كرمانشاه

 : مشخصات ارائه دهنده دانش
 

  کارشناسی ارشد-یاری و زهکشی بآّ تحصیالت)رشته و مقطع تحصیلی(:                         اقبال خرمی نام و نام خانوادگی:
 

 مجری طرح پست فعلی:                     پست سازمانی:  )پست/پستهای اسبق(:                  
 

   از تاخیر در پرداخت تعدیل ها یتمدید پیمان ناشایجاد سازوکار و رویه یکسان در عنوان دانش  : 

 : صورت مساله 

بدلیل مشکالت مالی کارفرما همواره تعدات مالی خود را با تاخیر انجام می دهد. تاخیر در انجام تعهدات مالی موجب تمدید 

 رح شده در این دانش است.خواهد شد. اثر و نحوه تمدید پیمان ناشی از تاخیردر پرداخت تعدیل ها محور طپیمان 

 :شرح 

روز پس از ارائه پیمانکار بایستی توسط کارفرما پرداخت گردد.  20شرایط عمومی پیمان کارکرد پیمانکار  37مطابق ماده 

-9متاسفانه بدلیل مشکالت موجود در کشور همواره در پرداخت و انجام تعهدات مالی مشکالتی )تاخیر( وجود دارد. مطابق بند 

هرگاه کارفرما نتواند  -9»ز مواردی که موجب تمدید پیمان می گرددبه شرح زیر است شرایط عمومی پیمان یکی ا 30الف ماده 

 « تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

سازمان برنامه و بودجه جهت تاخیر در پرداخت پیش پرداخت و صورت وضعیت ها روابط مشخصی را در بخشنامه شماره 

جهت بررسی تمدید ناشی از ارائه نموده است. استفاده از رابطه ارائه شده در بخشنامه فوق  2/9/60مورخ  5090/54/11082-1

تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها بدلیل مشکالت خاص و شرایط متفاوت تعدیل نمی تواند قابل تعمیم باشد. به این دلیل 

تمدید »رسی روابط های مختلف، بهترین رابطه با استدالل زیر اندیشیده شد موضوع مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. پس از بر

پایه  رابطه ای بر همین مبنا«. مجاز ناشی از صورت وضعیت معادل هر تعدیل مبنایی برای تمدید همان تعدیل می تواند باشد

دی می گردد  که با جواب به این ریزی گردید که تاخیر روزانه هر واحد پول صورت وضعیت معادل هر تعدیل موجب چه تمدی

 پرسش می توان تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل معادل آن صور وضعیت را محاسبه نمود. 
 

 رابطه ارائه شده جهت محاسبه تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل ها /دستاوردها و مخاطبان:نتایج 
 

مطابق آن ابالغ وران جهت برسی الیحه تاخیرات امستند و به کلیه مشموضوع  :)امکان پیاده سازی در شرکت(زمان و مکان

       گردیده است و قابل تعمیم به سراسر کشور می باشد.

  :پیشنهاد برای مطالعه بیشتر/ منابع و مراجع

 شرایط عمومی پیمان –هیئت وزیران  2/9/60مورخ  1-5090/54/11082بخشنامه شماره 
 

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                               


