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 اطالعات نسخه  

 1401/06/07:تاریخ انتشار  :Roham1401Summer شنگار

   : فاز تولید

 
 امکانات اضافه شده در این نسخه

 بخش شــــرح ردیف 

1 
بخشنامه شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه    7اعمال بند  

 1400سوم و چهارم سال  
 تعدیل

2 
بخشنامه هدفمندی ارزی )تمدید نوبت دوم و سوم (به تاریخ اعمال  

01 /06 /1401 
 هدفمندی-تعدیل

 فهرست بها  1401بارگذاری فهرست بهای نفت و گاز سال   3

 تعدیل 1400بارگذاری شاخصها ی سه ماهه سوم و چهارم سال   4

 مناقصات   1401بارگذاری حد نصاب معامالت سال   5

 
 این نسخهایرادات رفع شده در 

 بخش شــــرح ردیف 

1 
در تعدیل در زمان  . 98اشکال در شاخص میانگین در سه ماهه چهارم سال  

  . مشکل دارد  1401با تاریخ تاخیر     تاخیرات با شاخص میانگین    محاسبه
 تعدیل

2 

دوره مبنا چنانچه در دوره ههایی که    خصدر گزارش خالصه تعدیل شا

شاخص ماهانه اعالم شده باشد اشتباه آورده می شود. مثال چنانچه شاخص  

 . نمایش میدهد  98باشد در این گزارش چهارم    99مبنا تیر  

 گزارش خالصه تعدیل  -تعدیل

3 

در حمل ردیف  .ابنیه اصالح شد  4راه و فصل    15حمل آیتم های فصل  

کیلومتر مشکل دارد به عنوان مثال اگر    1بتن مازاد بر  حمل    21120106

کیلومتر حساب    9کیلو متر اول حذف شود و    1بزنیم باید    10مسافت را  

 کند

 حمل 

4 
مشکل   a, b در تعریف ردیفها با کد  31و  310و  311ردیفهای با پیش کد  

 .دارد
 صورت وضعیت    -برآورد-متره  
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 کاررب گرامی ،مارابا اراهئ پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ،همچون چند دهه گذشته یاری فرمایید. 

5 
کارگاه در زمان تاخیرات غیر مجاز اشتباه محاسبه  در محاسبات تعدیل تجهیز  

 . میشود
 تعدیل

6 
در بخشنامه هدفمندی چه در تاریخ مجاز و چه غیر   z مشکل در محاسبات

 مجاز 
 هدفمندی  -تعدیل  

7 

در گزارشات تغییر مقادیر چنانچه یک ردیف در براورد یکبار وارد شده باشد و  

دونوع کارکرد و پایکار تعریف شود  همان ردیف در صورت وضعبت دوبار با  

 . گزارش تغییر مقادیر براورد را دو برابر میکند

 گزارشات تغییر مقادیر  –صورت وضعیت  

8 
و    1400بارگذاری فهرست عوامل نفت و گاز و تعمیرات ساحلی در سال  

1401 
 فهرست بها 

9 
الحساب در   یدوره به صورت عل  کی  یمشکل در اضافه کردن شاخص برا رفع  

 لیبانک شاخصها در تعد
 بانک شاخصها   –تعدیل  

10 

به بعد که با کد    10از رسته نیرو از فصل    4ردیفهای رشته  رفع مشکل   

شروع میشوند در زمان انتقال به صورت وضعیت نوع ردیف را پایکار    1041

 . کارکرد هست   دیفکه ر  میکند در صورتی

 صورت وضعیت  

11 

وقتی ردیفها را به صورت تکی از فرم جستجوی براورد  رفع مشکل  در آنالیز ،   

میشویم و بهای واحد یک ردیف را تغییر   5انتخاب میکنیم و وارد فرم  

میدهیم و بعد ردیف دیگر را انتخاب میکنیم بهای واحد عامل را تغییر میدهد  

 انتخاب دکمه ذخیره امکان پذیر میشود ولی تغییر کلی روی ردیف با  

 آنالیز 

   

   


