راهنمای محاسبه "تعدیل مبلغ ردیف های حمل در فصل های غیرحمل" در نرم افزار تدکار

شرکت مهندسی تَدکار ،مشاور و مجری سامانه ملی فهرستبها و تعدیل(سافات) سازمان برنامه و بودجه کشور

روش محاسبه تعدیل مبلغ ردیفهای حمل در فصلهای غیر حمل موضوع بند  7بخشنامه شماره  467479به تاریخ 1399/09/02

تعدیل مبلغ کارکرد ردیفهای پایهای که واحد اندازه گیری آنها "مترمکعب کیلومتر" باشد و فصلهایی غیر از فصل حمل منظور
شده باشد ،برای کارکردهای از  1399/01/01به بعد ،با شاخص های تعدیل فصل حمل همان رشته محاسبه میشود .به این
منظور ،مبلغ هر فصل به بخش حمل(ردیفهای با واحد متر مکعب کیلومتر) و سایر ردیفها ،تفکیک میشود ،تعدیل مبلغ کارکرد
بخش حمل براساس شاخصهای تعدیل فصل حمل(با لحاظ شاخص دوره مبنا و دوره انجام کار مربوط به فصل حمل) و تعدیل
مبلغ کارکرد بخش مربوطه به سایر ردیفها ،با شاخص همان فصل محاسبه میشود.

در نرمافزار تدکار برای اجرای بند فوق میتوان از روش زیر استفاده نمود:
 .1تاریخ شروع صورت وضعیت باید از  1399/01/01به بعد باشد.
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 -1برای محاسبه بند  7بخشنامه دو روش میتوان استفاده کرد:
روش اول از پنجره صورت وضعیت :پس از ورود اطالعات صورت وضعیت ،برروی ردیف حمل با واحد "متر مکعب کیلومتر"
که در فصلی غیر از فصل حمل رشته مورد نظر میباشد ،قرار گرفته و دکمه "تغییر فصل تعدیل" را کلیک کنید .در پنجره باز شده
برروی گزینه "فصل تعدیل" قرار گرفته و فصل حمل رشته مورد نظر را انتخاب نمایید.

روش دوم از پنجره تعدیل :پس از کلیک برروی تعدیل و انتخاب صورت وضعیتهای پس از تاریخ 1399/01/01
برروی ردیف حمل با واحد "متر مکعب کیلومتر" که در فصلی غیر از فصل حمل رشته مورد نظر میباشد ،قرار گرفته و دکمه
" "...را کلیک نمایید .در پنجره باز شده ،فصل حمل را انتخاب نمایید.

 -2در صفحه "تعدیل" از گزینه "تعدیل" گزارشهای مورد نیاز را دریافت نمایید.
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