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 اطالعات نسخه 

 1399/08/17  تاریخ انتشار : Roham 99 Autumnنگارش : 

   : فاز تولید

 
 امکانات اضافه شده در این نسخه

 بخش شــــرح ردیف

1 
و  330267/99های بخشنامه -در تعدیل هدفمندی  tبه روز رسانی ضرایب 

330220/99 
 هدفمندی -تعدیل 

  اطالعات پایه –فهرست بها  همراه با آنالیز عوامل 99بارگذاری فهرست بهای نفت و گاز  2

 آنالیز -فهرست بها  99سال از سوی سازمان مدیریت بارگذاری نرخ عوامل منتشر شده  3

 اطالعات پایه –فهرست بها  بارگذاری فهرست بهای رشته نگهداری در رسته نیرو 4

 
 ایرادات رفع شده در این نسخه

 بخش شــــرح ردیف

 76574رفع اشکال در ضرایب بخشنامه  1
رویکرد -76574صورت وضعیت بر آورد و 

 فصلی

2 
و 101260207اصالح بهای واحد ردیفهای رشته پست از رسته نیرو ردیفهای

101422508 
  فهرست بها

 مابه التفاوت  و فاقد تعدیل  10000مصالح در بخشنامه  التفاوت مابه در اشکالرفع   3

4 
وجود دارن و در  1رفع اشکال در تعدیل برای فصلهایی که در صورت وضعیت 

 76574صورت وضعیتهای بعدی نیستن .. در تعدیل عادی و 
 تعدیل -صورت وضعیت 

 خالصه تعدیل –تعدیل  خالصه تعدیل  اشکالرفع  5

6 
 94رفع اشکال عدم اعمال ضریب باالسری در کارکرد دوره های سوم وچهارم 

 در صورتیکه ضریب تعدیل منفی باشد 
 تعدیل
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 حمل-برآورد و صورت وضعیت  زابنیه واضافه شدن حمل آجر پالک و آجر نسو 11رفع اشکال حمل فصل  7

 حمل-برآورد و صورت وضعیت   1-3-3مربوط به حمل پوکه بند  11080202رفع اشکال در حمل ایتم   8

 حمل-برآورد و صورت وضعیت  رفع اشکال در حمل رشته راه   9

 5مشاهده آنالیز فرم -آنالیز  5رفع اشکال اعمال ضریب منطقه در بهای واحد پیشنهاد جدول شماره   10

  تعدیل رفع اشکال در محاسبات تعدیل هدفمندی  11

  صورت وضعیت    ژئوتکنیک  99و 97سال  4رفع اشکال و اصالح بهای واحد درردیفهای فصل  12

   متره براورد و صورت وضعیت  رفع اشکال در تعریف ردیفهای قیمت جدید در متره براوردو صورت وضعیت  13

14 
در صورت استفاده از کد رفع اشکال عدم نمایش جمع ردیفهای ستاره دار 

  در گزارش مالی کل تفضیلیرقمی  10ردیف 
  گزارشات -صورت وضعیت 

15 
رفع اشکال در گزارش صورت وضعیت زمانی که مصالح پایکار داشته باشیم و 

 حالت مرجع را انتخاب کنیم 
  گزارشات -صورت وضعیت 

16 
ستاره ار به یک  رفع اشکال در انتقال دو متره براورد متفاوت با ردیفهای

 برآوردواحد
 براورد -متره براورد

17 
رفع اشکال در گزارش ریزه متره در زمانی که در یکی از سلولها عبارت  

 محاسباتی داریم 
 متره صورت وضعیت  –متره برارد 

 صورت وضعیت  21411101و 21411001اصالح فصل مرجع ردیفهای پایکار  18

19 
رفع اشکال در محاسبه تجهیز کارگاه در زمانی که مصالح پایکار ستاره دار 

 داشته باشیم 
 مالی کل –صورت وضعیت 

 فهرست بها نفت و گاز 98خطوط لوله روزمینی در سال 13بارگذاری فصل  20

21 
رفع اشکال در تعدیل سرجمع قدیم برای فعالیت تجهیز کارگاه در صورتیگه 

 تجهیز و برچیدن به صورت دو سر شاخه جدا باشند 
 تعدیل سرجمع

 گزارشات  –متره صورت وضعیت  رفع اشکال در متره صورت وضعیت برای نمایش نقش ناظر  22

23 
که ناقص باگذاری  99اصالح ردیفهای مصالح پایکار رشته راه و باند سال 

 شده بود
 فهرست بها
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 کاررب گرامی ،مارابا اراهئ پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ،همچون چند دهه گذشته یاری فرمایید.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


