
 

 

 



 

  - 1349  علی،  فرشادفر، محمد : سرشناسه 

 ایران . قوانین و احکام : عنوان قراردادي 

 مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهاي عمرانی / محمدعلی فرشادفر. : عنوان و نام پدیدآور 

   .1390   ،  تهران : نوآور: پارسیا : مشخصات نشر 

  .ص 424   : مشخصات ظاهري 

   978-600-168-056-4: 1ج.    : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 

 . امور مشاوران.3. امور پیمانکاران. ــ ج.2. مقررات عمرانی. ــ ج.1ج. : مندرجات 

 ایران --قوانین و مقررات  --هاي عمرانی  طرح : موضوع 

 ایران --قوانین و مقررات  --سازي  ساختمان : موضوع 

 KMH   3067/  ف4م4 1390 : رده بندي کنگره 

 343/5507869    : رده بندي دیویی 

  2568712  : شماره کتابشناسی ملی 

 
 

 (مقررات عمومی) ـ جلد اولقوانین و مقررات طرحهاي عمرانی مرجع کامل 

 

 مهندس محمدعلی فرشادفر مؤلف:  

 نوآور ناشر:  

 پارسیا ناشر همکار: 

 مجتبی عباسی ویراستار: 

 نسخه 1000 شمارگان: 

 واحد رایانه نوآور نگاري: حروف 

 محمدرضا نصیرنیا مدیر تولید: 

 نوبت چاپ: 

 978ـ 600ـ 168ـ056ـ4 شابک:  

 

 :و مرکز فروشنمایشگاه دائمی 

ـ خ  6، طبقه دوم، واحد 58 انقالب، خ فخررازي، خ شهداي ژاندارمري نرسیده به خ دانشگاه ساختمان ایرانیان، پالك  نوآور: تهران 

 09126062383 –66484191-92تلفن مرکز پخش:

www.noavarpub.com  
 66405385 - 66409924تلفن:   ، کتابفروشی صانعی1312فروردین و اردیبهشت، پالك  12: تهران خ انقالب، بین خ 1فروشگاه 
ـنبرگ   تلفن: 1212ب، مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک ملت، پالك : تهران خ انقال2فروشگاه   66402579-66413998، کتابفروشی گوت

 
 حق چاپ و نشر براي ناشر محفوظ است



 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

 پیشگفتار

طرحهــاي عمرانــی و قــانون برنامــه پنجســاله پــنجم توســعه جمهــوري اســالمی ایــران  

 )1390ـ1394(

 نمودار گردشی قانون بودجه کل کشور

 نمودار سلسله مراتب بودجه در طرحهاي عمرانی

 ریزي بندي عملیات بودجه طبقه

 الف) امور عمومی

 ب) امور دفاعی

 ج) امور اجتماعی

 د) امور اقتصادي

 فصل

 برنامه

 فعالیت جاري

 طرح عمرانی

 اي به تفکیک فصول اعتبارات طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه

 هاي زیرمجموعۀ فصول هایی از برنامه نمونه

 طرحهاي عمرانی و قانون  برنامه و بودجه

 ) قانون برنامه و بودجه1ماده (

 (تعاریف)

 ) قانون برنامه و بودجه3) و ( 2مواد (

 )(شوراي اقتصاد

 ) قانون برنامه و بودجه5ماده (



نين  مقر طر ۴ ني  مرجع كامل قو  ـ مقر عمومي ها عمر

 ) قانون برنامه و بودجه10) و (9)، ( 7مواد (

کل کشـور مصـوبه شـماره     1356) قانون بودجه سال 80الیحه قانونی راجع به اصالح تبصره (

 23/11/1358د مورخ  2232

 ) قانون برنامه و بودجه15) الی (11مواد (

 (بودجه کل کشور)

 ) قانون برنامه و بودجه  20) الی ( 17مواد (

 (بودجه کل کشور)

 ) قانون برنامه و بودجه21ماده (

 (اجراي طرحهاي عمرانی)

 ) قانون برنامه و بودجه 22( ماده 

 (اجراي طرحهاي عمرانی)

 ) قانون برنامه و بودجه25) و (24( مواد 

 (منابع مالی)

 ودجه) قانون برنامه و ب30) الی (28(  مواد 

 (تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی)

 15/2/1353مورخ  75128مصوبه شماره 

 نامه اجرایی تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت آیین

 ) قانون برنامه و بودجه30ماده (

 ) قانون برنامه و بودجه32) و (31مواد (

 (تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی)

 ) قانون برنامه و بودجه37) الی (34مواد (

 (نظارت)

 هاي عمرانی ملی گزارش پیشرفت عملیات پروژه

 هاي عمرانی ملی سال گزارش پیشرفت عملیات پروژه

 ) قانون برنامه و بودجه41) الی (39مواد (

 (مقررات مختلف)

 ) قانون برنامه و بودجه50) و (48مواد (



 ۵ فهرست مطالب

 (مقررات مختلف)

 شوراي انقالب 27/11/1358د مورخ  2438مصوبه شماره 

هاي عمـومی، عمرانـی و    قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامهالیحه 

 نظامی دولت

 ریزي و توسعه استان و کارگروهاي تخصصی نامه شوراي برنامه آیین

 بخش اول ـ کلیات

 ریزي تحول اداري بخش دوم ـ کارگروه برنامه

 بخش سوم ـ کارگروه زیربنایی و عمران

 بخش چهارم ـ کارگروه آب کشاورزي و منابع طبیعی

 بخش پنجم ـ کارگروه صنعت و معدن

 سازي مصرف سوخت بخش ششم ـ کارگروه بهینه

 بخش هفتم ـ کارگروه شهرسازي و معماري

 بخش هشتم ـ کارگروه آمایش و محیط زیست

 بخش نهم ـ کارگروه گردشگري و میراث فرهنگی

 گذاري سرمایهبخش دهم ـ کارگروه اشتغال و 

 بخش یازدهم ـ کارگروه توسعه صادرات

 بخش دوازدهم ـ کارگروه پژوهش، آمار و فناوري اطالعات

 بخش سیزدهم ـ کارگروه آموزش و پرورش

 بخش چهاردهم ـ کارگروه اجتماعی

 بخش پانزدهم ـ کارگروه بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی

 بدنیبخش شانزدهم ـ کارگروه فرهنگ، هنر و تربیت 

 بخش هفدهم ـ اعضاي کارگروه بانوان و جوانان

 بخش هجدهم ـ کارگروه ساماندهی گلزار شهدا در استانها

 نامه نحوه کار شوراي فنی استان آیین

 طرحهاي عمرانی و الیحه قانونی واگذاري اختیارات فنی به استانها

هـاي   تکمیل فرمهاي موافقتنامـه طرحهـاي تملـک دارایـی    هاي  طرحهاي عمرانی و دستورالعمل

 اي سرمایه



نين  مقر طر ۶ ني  مرجع كامل قو  ـ مقر عمومي ها عمر

 اي (طرحهاي عمرانی) هاي سرمایه بندي اقتصادي اعتبارات تملک دارایی نمودار طبقه

 اي هاي سرمایه بندي اقتصادي اعتبارات تملک دارایی طبقه

 اي هاي سرمایه بندي اقتصادي اعتبارات تملک دارایی دستورالعمل طبقه

 1381ریزي مرداد ماه  موضوع نظام جدید بودجه

 )110000هاي ثابت ( دارایی -1

 )120000موجودي انبار ( -2

 )130000اقالم گرانبها ( -3

 )200000هاي تولید نشده ( دارایی -4

 ها (شرح مواد هزینه) (اعتبارات جاري) بندي هزینه راهنماي طبقه

 نینامه استانداردهاي اجرائی طرحهاي عمرا آئین

 قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور

قانون حداکثر استفاده از تـوان فنـی، مهندسـی، تولیـدي،      3دستورالعمل نظارت بر اجراي ماده 

 صنعتی و اجرایی کشور

 ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه

 »نظام فنی و اجرایی کشور«

 از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نامه اجرایی حمایت آیین

 طرحهاي عمرانی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت7) و (6مواد (

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت7نامه اجرایی ماده ( موضوع آیین

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت22ماده (

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت30ماده (

 ») قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت30نامه اجرایی ماده ( آیین

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت32ماده (

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت36ماده (

 ولت) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د42) و (41مواد (

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت42نامه اجرایی ماده ( آیین

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت46) و (45)، (44مواد (



 ۷ فهرست مطالب

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت63) و (61مواد (

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت69) و (68)، (65مواد (

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت65نامه اجرایی ماده ( آیین

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت77ماده (

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت81) و (78مواد (

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:79ماده (

 ولت:) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د80ماده (

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت81نامه اجراي ماده ( آیین

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت85) و (83)، (82مواد (

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت89مواد (

 کل کشور 1381) قانون بودجه سال 4تبصره (» الف«نامه اجرایی بند  آیین

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت104) و (103مواد (

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشـی مصـوبه شـماره     هاي امناء دانشگاه قانون تشکیل هیأت

 29/1/1368/دش مورخ 386

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی و تحقیقـاتی       قانون نحوه انجام امور مالی و معـامالتی دانشـگاه  

 18/10/1369مصوب 

) قـانون نحـوه انجـام    10موضوع ماده ( 14/3/1380هـ مورخ  23020/ت 32482به شماره مصو

 ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی امور مالی و معامالتی دانشگاه

 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت107ماده (

لـت مصـوب   طرحهاي عمرانی و قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو

27/11/1380 

) قـانون الحـاق مـوادي بـه قـانون تنظـیم       56نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح مـاده (  آیین«

 »1387بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 

) قـانون الحـاق مـوادي بـه     56دستورالعمل حسابداري موضوع ماده واحده قانون اصالح ماده (

 ـ 1387ت ـ مصوب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دول

) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشـور  2نامه اجرایی بند (ج) ماده ( آیین

) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی 113و اصالح ماده (



نين  مقر طر ۸ ني  مرجع كامل قو  ـ مقر عمومي ها عمر

 ایران

 ریزي کشورـ وزارت امور اقتصادي و دارایی سازمان مدیریت و برنامه

 مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبانک 

 "نامه تضمین براي معامالت دولتی آیین"

 نامه اموال دولتی طرحهاي عمرانی و آیین

 نامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور تصویب

مربـوط بـه طرحهـاي عمرانـی بـه      براي ارجاع اختالفهاي ناشی از اجرا یا تفسـیر قراردادهـاي   

 شوراي عالی فنی سازمان برنامه و بودجه

الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولـت در معـامالت   

 دولتی و کشوري

موضــوع کارکنــانی کــه در قالــب  20/9/1380هـــ مــورخ  25617/ت 40358مصــوبه شــماره 

هـا   قراردادهاي خدماتی بـه صـورت خریـد خـدمت بـا دسـتگاه       طرحهاي عمرانی، مطالعاتی و

 نمایند. همکاري می

 31/3/1345) قانون استخدام کشوري مصوب 104ماده (» ب«بند 

 ) قانون کار181) و (154)، (87ماده (

 ) قانون مدنی19) و (12مواد (

 طرحهاي عمرانی و قانون محاسبات عمومی کشور

 شور) قانون محاسبات عمومی ک1ماده (

 ) قانون محاسبات عمومی کشور8) الی (6مواد (

 ) محاسبات عمومی کشور8دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بالمحل موضوع ماده (

 ) قانون محاسبات عمومی کشور14) الی (9مواد (

 ) قانون محاسبات عمومی کشور36) الی (18مواد (

) قـانون  36ه اجرایـی مـاده (  نامـ  موضـوع آیـین   17/11/1367/ت مـورخ  81278مصوبه شماره 

 محاسبات عمومی کشور

 ) قانون محاسبات عمومی کشور39) الی (37مواد (

 (درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار)

 ) قانون محاسبات عمومی کشور50ماده (
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 ها) ها و سایر پرداخت (هزینه

 ) قانون محاسبات عمومی کشور62) الی (52مواد (

 ا)ه ها و سایر پرداخت (هزینه

) 54هاي موضـوع مـاده (   گردان نامه نحوه واگذاري و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه آیین

 قانون محاسبات عمومی کشور

 ) قانون محاسبات عمومی کشور55ماده (

 ) قانون محاسبات عمومی کشور62) الی (56مواد (

 ) قانون محاسبات عمومی کشور63ماده (

 ها) ها و سایر پرداخت (هزینه

 ) قانون محاسبات عمومی کشور72) و (65مواد (

 ها) ها و سایر پرداخت (هزینه

 ) قانون محاسبات عمومی کشور74ماده (

 ها) ها و سایر پرداخت (هزینه

 ) قانون محاسبات عمومی کشور74نامه موضوع ماده ( آیین

 ) قانون محاسبات عمومی کشور76) و (75مواد (

 ) قانون محاسبات عمومی کشور94) الی (90مواد (

 (نظارت مالی)

 ) قانون محاسبات عمومی کشور95ماده (

 11/5/1368مورخ  15513/59175/53بخشنامه 

 ) قانون محاسبات کشور95) ماده (4دستورالعمل تبصره (

 ) قانون محاسبات عمومی کشور97) و (96مواد (

 (تنظیم حساب و تفریغ بودجه)

 ) قانون محاسبات عمومی کشور97عمل اجرایی ماده (دستورال

 ) قانون محاسبات عمومی کشور102) الی (99مواد (

 (تنظیم حساب و تفریغ بودجه)

 ) قانون محاسبات عمومی کشور105ماده (

 ) قانون محاسبات عمومی کشور124) و (122)، (113)، (106مواد (



نين  مقر طر ۱۰ ني  مرجع كامل قو  ـ مقر عمومي ها عمر

 طرحهاي عمرانی و قانون دیوان محاسبات کشور

 ) قانون دیوان محاسبات کشور7) الی (1د (موا

 ) قانون دیوان محاسبات کشور26) الی (23مواد (

 ) قانون دیوان محاسبات کشور37) الی (28مواد (

 ) قانون دیوان محاسبات کشور39ماده (

 ) قانون دیوان محاسبات کشور44ماده (

قـانون از رعایـت قـانون     طرحهاي عمرانی و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجـب «

 »محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی هستند

قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قـانون از رعایـت قـانون محاسـبات عمـومی و      

 19/11/1364سایر مقررات دولت مستثنی هستند مصوب 

 28/2/1365مورخ  4130مصوبه شماره 

 »6/11/1364وه هزینه کردن اعتبارات مصوب قانون نح» م«نامه اجرایی بند  آیین«

دستورالعمل حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و 

 صدور مفاصاحساب)

 فصل اول ـ مواد قانونی

 بندي قراردادها فصل دوم ـ طبقه

 فصل سوم ـ نحوه احتساب جرائم قراردادهاي پیمانکاري

 فصل چهارم ـ وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی

 فصل پنجم ـ فصل حساب قراردادهاي پیمانکاري و مهندسین مشاور و نحوه صدور آن

 فصل ششم ـ پیگیري وصول مطالبات و ارسال آمارهاي مربوطه

 انقالب اسالمیها، سازمانها، مؤسسات دولتی و نهادهاي  بخشنامه به وزارتخانه

 طرحهاي عمرانی و سازمان حسابرسی

 ) اساسنامه سازمان حسابرسی7) و (6مواد (

 (موضوع، وظایف و اختیارات)

 طرحهاي عمرانی و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

 ) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت3) و (2)، (1مواد (

 راق مشارکت) قانون نحوه انتشار او13) و (12)، (10)، (7مواد (
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 1379) اصالحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب 12نامه اجرایی ماده ( آیین

 ) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت13نامه اجرایی ماده ( آیین

 طرحهاي عمرانی و قانون تفریغ بودجه  سالهاي پس از انقالب

 »طرحهاي عمرانی و قانون تفریغ بودجه سالهاي پس از انقالب«

 ») قانون تفریغ بودجه سالهاي پس از انقالب2) و ( 1مواد (

 »قانون تفریغ بودجه سالهاي پس از انقالب» 4«) و بند 4ماده (

 هاي اجرایی نامه مستندسازي  اموال غیرمنقول دستگاه طرحهاي عمرانی و آیین

 هاي اجرایی نامه مستندسازي اموال غیرمنقول دستگاه آیین

 انون محاسبات عمومی کشور) ق132) و (128مواد (

 ) قانون محاسبات عمومی کشور62نامه افتتاح اعتبار اسناد موضوع ماده ( آیین

 هاي عمرانی رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادي در پروژه

 هاي قوانین بودجه سنواتی طرحهاي عمرانی و تبصره

 1352) قانون بودجه سال 38تبصره (

 ر مواد هزینه طرحهاي عمرانیضوابط مربوط به تغییر در اعتبا

 1354و بودجه سال  1353) قانون بودجه اصالحی سال 59تبصره (

 هاي اجرایی تعیین اعتبارات ارزي دستگاه

 1354و بودجه سال  1353) قانون بودجه اصالحی سال 67تبصره (

 تأیید پرداخت بهاي خرید زمین از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت

موضـوع پیشـنهاد سـازمان     1354و بودجه سال  1353) قانون بودجه اصالحی سال 68تبصره (

هاي تخصصی از محل تمـام   برنامه و تأیید شوراي اقتصاد جهت افزایش سرمایه دولت در بانک

 یا قسمتی از اعتبارات عمرانی که به صورت وام پرداخت شده است.

 1355) قانون بودجه سال 67تبصره (

 (نظارت مالی) 1355) قانون بودجه سال 67در تنظیم دستورالعمل تبصره (مشارکت 

 1357) قانون بودجه سال 55تبصره (

اي  ها و مؤسسات دولتی و طرحهاي خـاص ناحیـه   ابالغ نقل و انتقال اعتبارات جاري وزارتخانه

 اي ناشی از تغییر تقسیمات کشوري به مقامات محلی و طرحهاي منطقه

 1358) قانون بودجه کل کشور سال 33تبصره (
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 1359) قانون بودجه سال 40تبصره (

هاي عمرانی گذشته تا پایان برنامه چهارم و انجام اقدامات قـانونی الزم در   تسویه حساب برنامه

 1359) قانون بودجه 40زمینه متخلفان از حکم مندرج در تبصره (

 1359) قانون بودجه سال 40تبصره (» ت«بند 

پیشنهاد ضوابط براي تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و رفع واخـواهی از اسـناد واخـواهی شـده و     

 هاي عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم ممیزي برنامه

 جلوگیري از اجراي کارها به روش امانی

 اي استانی هاي تملک دارایی سرمایه ضوابط اجرایی کارهاي امانی در طرح

 هاي پیمانکاران نظیم اسناد و مدارك قراردادهاي مهندسان مشاور و پیماندستورالعمل ت

 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

 396 ................................... اي هاي رایانه دستورالعمل ارسال اسناد و مدارك پیمان در قالب لوح

 بینی وسیله نقلیه در اسناد و مدارك پیمان عدم پیش

 کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط رسیدگی به صورت وضعیتهاي قطعی از طریق استفاده از

 اهداف کمی طرح مبتنی بر اهداف کمی برنامه

 نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی آیین

ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولـت   نامه دستورالعمل اصالحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب

 ن و مقررات جمهوري اسالمی ایرانو به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطالعات قوانی

 نامه مقررات حمایتی دولت براي صادرات خدمات فنی و مهندسی آیین

 منابع و مآخذ

 

 



 

 

 

 

 پیشگفتار

 

اَنَا یـا تـو    گویی و او گنجد، تو اَنَا می پیش او دو اَنَا (من) نمی

بمیر پیش او، یا او پیش تو بمیرد، تا دویـی نمایـد، امـا آنکـه او     

 بمیرد امکان ندارد، نه در خارج نه در ذهن.

و هو الحی الّذي ال یموت ... اکنون چون مـردن او ممکـن   «

 نیست، تو بمیر تا او بر تو تجلی کند و دویی برخیزد.

 فیه ما فیه

 

را به بزرگی سرودن، به عظمت یاد کردن، چـه آرام بخـش اسـت،     الهی، چه زیباست نام تو«

همتا بر جان و دل جاري ساختن. حمد و سپاس فقط تو را سزاسـت، کـه    شکر تو را اي خالق بی

 »علی محمد و آل محمد صل«، »کریمی و رحیمی و علیمی

 و اما بعد،

بـا توفیقـات الهـی    کتابهاي موسوم به طرحهاي عمرانـی، بـر آن شـدیم تـا      هسلسل ۀدر ادام

اي از قوانین و مقررات حاکم بر این طرحهـا را در سـه حـوزة، کارفرمایـان، مشـاوران و       مجموعه

بندي و تنظیم و به همۀ شاغالن در ایـن بخـش    اي نو دسته پیمانکاران گردآوري نموده، به شیوه

 تقدیم نمائیم.

مشاور و پیمانکار بـه عنـوان    میدانیم در قراردادهاي معروف به سه عاملی، سه عنصر کارفرما،

بـرداري از آن نقـش    سه ضلع درگیر در طرحهاي عمرانی از بدو تولد یک طـرح تـا اجـرا و بهـره    

 نمایند. حیاتی ایفاء می

فلذا در این مجموعه سعی بر آن شده تا کلیۀ قوانین و مقررات مرتبط و مورد نیاز را از منابع 

 دسترس قرار دهیم. آوري و بروز رسانی نموده و در مختلف جمع

در جلد اول این مجموعه، تالش شده است تا تمامی قوانین و مقررات مـرتبط بـا طرحهـاي    

باشند از قبیـل، قـانون برنامـه و بودجـه، قـانون       عمرانی را که در سایر قوانین ساري و جاري می

پـنجم  تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون محاسبات عمومی، قـانون برنامـه پـنج سـاله     

الخصوص بسیار مفید به فایده  کارفرمایان علی يتوسعه و ... استخراج و ارائه گردد. این بخش برا
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 کند. نیاز می بوده و آنها را از مراجعه به دهها کتاب دیگر بی

در جلد دوم، مقررات مرتبط با پیمانکاران تهیه و ارائه شده است، عنوان انتخاب شـده بـدین   

شده است، خیر به تجربه ثابت شـده اسـت    د صرفاً براي پیمانکاران تهیهمعنا نیست که این مجل

ها بیشتر از پیمانکاران به این قـوانین نیـاز دارنـد.     که کارفرمایان و مشاوران در بسیاري از زمینه

جلد سوم به قوانین و مقررات مربوط به مشاوران اختصاص داده شده اسـت، تـالش گردیـده تـا     

هـاي   هاي انتخاب مشـاور گرفتـه تـا بخشـنامه     نامه اي از مقررات و آیین ههاي مشاور تمامی حوزه

هاي ساختمان، راه، شهرسازي، نیرو و ... در این مجموعـه آورده شـود. بـاز هـم      اختصاصی رشته

نیاز از آشـنایی بـه قـوانین و مقـررات      کنم، هر سه عامل، کارفرما، پیمانکار و مشاور بی تکرار می

و اشـراف   هالخصوص براي کارفرمایان باید بـا ایـن ضـوابط آشـنا بـود      اً، علییکدیگر نبوده و لزوم

 داشته باشند.

در پایان همانند گذشته از همکاري صمیمانه مسؤلین محترم انتشارات نوآور، اخـوان گرامـی   

نصیرنیا کمال تشکر و قدردانی خود را اعالم نموده از خداوند متعال براي ایشـان طـول عمـر بـا     

رم، هم چنین از سرکار خانم بیگلی که با صبر و حوصله فراوان در به ثمـر رسـیدن   عزت خواستا

 نمایم. این اثر تالش وافر نمودند، تشکر می

 

 سر آغاز سخن با نام او بود، پایان کالم

 »خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و تو خشنود باشی و تو خشنود.«

 

 سالمالو 

 محمدعلی فرشادفر 

 



 

 

پنجم  طرحهاي عمرانی و قانون برنامه پنجساله

 )1390ـ1394(ایران توسعه جمهوري اسالمی 

 

 
 

ي بهینـه از بقـاع متبرکـه،    رگیـ  به منظور توسعه فضاهاي مذهبی فرهنگی و بهـره  ـ  6ماده 

ترین پایگاه عبادي و تربیتی،  گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی

 شود: اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میسیاسی، 

هـا موظفنـد در    وزارت مسکن و شهرسازي، بنیاد مسکن انقالب اسـالمی و شـهرداري  الف ـ  

طراحی و اجراي طرحهـاي جـامع تفصـیلی شـهري و هـادي روسـتایی و شـهرکها و شـهرهاي         

و پــس از بینــی  جدیداالحــداث، اراضــی مناســبی را بــراي احــداث مســجد و خانــه عــالم پــیش

سازي، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احـداث   آماده

 مساجد قرار دهند.

مالکان اماکن تجاري، اداري و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسـبی را در  ب ـ  

ینـی محـل مناسـب    ب هاي مذکور منوط به پیش اماکن مذکور احداث نمایند. تأیید نقشه مجتمع

 براي نمازخانه براساس دستورالعمل ابالغی شورایعالی معماري و شهرسازي است.

مندي اقشار مختلف مردم  شود به منظور افزایش سرانه بهره به دولت اجازه داده میـ 9ماده 

از فضاهاي فرهنگی، هنري و ورزشی و ایجاد زیرساختهاي الزم براي توسعه فعالیـت فرهنگـی و   

 قدامهاي زیر را انجام دهد:هنري ا

%) هزینه تکمیل مراکـز فرهنگـی، هنـري، دینـی و قرآنـی      50حداکثر پنجاه درصد (الف ـ  

%) بخش غیردولتی و همچنین احـداث امـاکن   50داراي پیشرفت فیزیکی حداقل پنجاه درصد (
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و ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانونهاي فرهنگی ورزشی جوانان بسـیج را کـه تکمیـل    

نامه مصوب هیأت وزیران به  برداري از آنها براي استفاده عمومی ضروري است براساس آیین بهره

 صورت کمک بالعوض تأمین نماید.

در صورت تغییر کاربري این گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی بـه خصوصـی،   تبصره ـ  

 شود. مکها أخذ میکنندگان این ک معادل ارزش کمکهاي دولتی به قیمت روز از دریافت

 ـ  20ماده 

اي از محـل بودجـه عمـومی دولـت بـه       اي و تملـک داراییهـاي سـرمایه    اعتبارات هزینهو ـ  

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها براساس ردیف مستقل در بودجـه  

 یابد. سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می

هـاي دیگـر    یک یا چند وزارتخانه را بـه نحـوي در وزارتخانـه   دولت مکلف است ـ   53ماده 

ها از بیست و یـک وزارتخانـه بـه هفـده      ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه

 وزارتخانه کاهش یابد.

به منظور حذف تشکیالت مـوازي، تمرکـز سـاخت و سـاز سـاختمانهاي دولتـی و       ـ   56ماده 

تقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضـوابط و اسـتانداردها،   عمومی قوه مجریه، ار

ریزي، مطالعـه، طراحـی و اجـراي سـاختمانهاي مزبـور را در وزارت       دولت موظف است امور برنامه

مسکن و شهرسازي (سـازمان مجـري سـاختمانها، تأسیسـات دولتـی و عمـومی) متمرکـز نمایـد.         

و اطالعات، نیروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمی و مواردي کـه بـه   هاي آموزش و پرورش  وزارتخانه

 رسد، از شمول این حکم مستثنی است. پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می

 ـ   82ماده 

استفاده دستگاههاي اجرایی از تسهیالت مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین الف ـ  

باقیمانده تسهیالت مصوب بیع متقابل و تسهیالت مـالی  هاي  بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه

هاي سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسالمی از جمله تصویب  خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه

 مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

ابع مـالی طرحهـاي خـود از    شود براي تأمین منـ  به دستگاههاي اجرایی اجازه داده میب ـ  

روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسـط دولـت، بانـک    

 مرکزي و بانکهاي دولتی پس از تصویب شوراي اقتصاد استفاده نمایند.

بانکهاي تجاري و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت بـه تـأمین منـابع مـالی     ج ـ  

المللی اقدام نمایند. تعیین  ري بخشهاي غیردولتی و شهرداریها از منابع بینگذا طرحهاي سرمایه
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 رسد. نسبت تعهدات و بدهیهاي ارزي به داراییهاي هر بانک به تصویب شوراي پول و اعتبار می

در استفاده از تسهیالت مالی خارجی موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت د ـ  

 اههاي اجرایی و بانکهاي عامل ضروري است:موارد زیر توسط دستگ

) 44ـ تمامی طرحهاي دستگاههاي اجرایی با رعایت سیاسـتهاي کلـی اصـل چهـل و چهـارم (     1

ربط و تأیید شوراي اقتصاد، بایـد   قانون اساسی با مسؤؤلیت وزیر و یا باالترین مقام اجرایی دستگاه ذي

هاي اجراي کامل آنهـا از سـقفهاي تعیـین     هزینهداراي توجیه فنی، اقتصادي و مالی باشند و مجموع 

پرداخت تسهیالت هر طرح و میـزان اسـتفاده آن از سـاخت    زبندي دریافت و با شده تجاوز نکند. زمان

حداکثر استفاده از توان فنـی  «هاي داخلی و رعایت قانون  داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و توانایی

ها و ایجاد تسـهیالت بـه منظـور صـدور      کشور در اجراي پروژه صنعتی و اجراییو مهندسی، تولیدي، 

محیطی در اجراي هر یک از طرحهـا بایـد    و نیز رعایت شرایط زیست» 12/12/1375خدمات مصوب 

 به تصویب شوراي اقتصاد برسد.

کنندگان از بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی شامل تسـهیالت مـالی خـارجی     ـ استفاده2

هاي مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقـاد قـرارداد، جـدول زمـانی و میـزان      (فاینانس) و وام

بندي بازپرداخت بدهیها و تعهدات ارزي خود را  تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان

در اختیار بانک مرکزي قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرحهاي مذکور، گزارش عملکـرد طـرح   

وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانـک   مشتمل بر اصل و سود

 شود. مرکزي و معاونت اعالم می

کنندگان از وامهاي مسـتقیم موظفنـد در ایجـاد تعهـد بـا بانـک مرکـزي         استفادهتبصره ـ  

 جمهوري اسالمی ایران هماهنگی الزم را به عمل آورند.

) دالر باشـد  000,000,1جی که بیش از یک میلیون (تمامی معامالت و قراردادهاي خارد ـ  

حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صـنعتی  «با رعایت قوانین مربوط شامل قانون 

هـا و ایجــاد تسـهیالت بــه منظـور صــدور خـدمات مصــوب      و اجرایـی کشــور در اجـراي پــروژه  

هـاي   بـا درج آگهـی در روزنامـه    المللـی  تنها از طریق مناقصه محدود و یـا بـین  » 12/12/1375

شود. موارد استثناء بـه   هاي الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می کثیراالنتشار و رسانه

ریـزي و نظـارت    تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیـر امـور اقتصـادي و داریـی، معـاون برنامـه      

رسد. در  ربط می مقام اجرایی ذيراهبردي ریاست جمهوري و وزیر وزارتخانه مربوطه یا باالترین 

ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت براي کلیه کاالهاي وارداتـی   کلیه مناقصه

ربط، مسؤول حسن اجـراء   ها براي خریدار محفوظ است. وزیر یا باالترین مقام اجرایی ذي و پروژه

بـه تعهـد یـا پرداخـت بهـاي      این موضوع است. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران فقط مجاز 



نين  مقر طر ۱۸ ني  مرجع كامل قو  ـ مقر عمومي ها عمر

معامالت و قراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاههاي اجرایی، مبنی بر رعایـت مفـاد   

 این بند را داشته باشد.

 ـ 83ماده 

شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهـت تـأمین    به بانک مرکزي اجازه داده میالف ـ  

تـی نسـبت بـه انتشـار اوراق مشـارکت و انـواع صـکوك        اي دول هاي زیربنایی توسـعه  مالی پروژه

 المللی اقدام نماید. اسالمی در بازارهاي بین

شـود در راسـتاي تـأمین منـابع ارزي      به شرکتهاي دولتی و شهرداریها اجازه داده مـی ب ـ  

گذاري خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکـزي، اقـدام    طرحهاي سرمایه

شار اوراق مشارکت و انواع صـکوك اسـالمی نماینـد. تضـمین اصـل و سـود ایـن اوراق بـا         به انت

 شرکتها و شهرداریهاي مذکور است.

شـود بـا هـدف تبـدیل      صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیـده مـی  ـ   84ماده 

تهـاي  هـاي نفتـی بـه ثرو    بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گـازي و فـرآورده  

هاي زاینده اقتصادي و نیز حفظ سهم نسلهاي آینده از منابع نفت و گـاز   ماندگار، مولد و سرمایه

 شود. هاي نفتی تشکیل می و فرآورده

اي نخواهد داشت. امـوال   صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه

باشـد. ایـن مـاده در حکـم      ایران می هاي این صندوق متعلق به دولت جمهوري اسالمی و دارایی

 اساسنامه صندوق است.

 ارکان صندوق عبارتند از:الف ـ 

 ـ هیأت امناء1

 ـ هیأت عامل2

 ـ هیأت نظارت3

 هیأت امناء به عنوان باالترین رکن صندوق، داراي وظایف و اختیارات زیر است:ب ـ 

 ها ـ راهبري، تعیین سیاستها و خط مشی1

گـذاري بـه بخشـهاي     ة اعطـاء تسـهیالت بـراي تولیـد و سـرمایه     ـ تصویب شـرایط و نحـو  2

 خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

هاي راهبردي، بودجه ساالنه، صورتهاي مالی و گزارش عملکرد  ها، برنامه ـ تصویب نظامنامه3

 صندوق

 ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ)4

هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضـاي هیـأت امنـاء و تصـویب     ـ عزل رئیس و اعضاي   5



نين  مقر طر ني  مرجع كامل قو  ۱۹ ـ مقر عمومي ها عمر

 هیأت امناء

ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعایت اصل یکصد و سـی و    6

 ) قانون اساسی139نهم (

ـ تعیین انواع فعالیتهـاي مـورد قبـول و واجـد اولویـت پرداخـت تسـهیالت در بخشـها و           7

 ولیدي و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصاديزیربخشهاي ت

ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مـورد قبـول     8

گذاري براي پرداخـت تسـهیالت و تعیـین نـرخ سـهم مشـارکت در        طرحهاي تولیدي و سرمایه

هـاي   ر از متوسط نرخ بازده سـپرده گذاري به نحوي که میانگین این نرخها کمت طرحهاي سرمایه

 بانک مرکزي در بازارهاي خارجی نباشد.

 هیأت امناءج ـ 

 ترکیب اعضاي هیأت امناء به شرح زیر است:

 ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)1

 مهور (دبیر هیأت امناء)جریزي و نظارت راهبردي رئیس  ـ معاون برنامه2

 ـ وزیر امور اقتصادي و دارایی3

 کار و امور اجتماعی ـ وزیر4

 ـ وزیر نفت 5

 ـ رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 6

 ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي7

 ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 8

انتخاب مجلـس   مه و بودجه و محاسبات به ـ دو نفر نماینده از کمیسیونهاي اقتصادي و برنا9

 شوراي اسالمی

 ـ دادستان کل کشور10

 شود. جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشکیل میـ 1تبصره 

جلسات هیـأت امنـاء بـا حـداقل دوسـوم اعضـاء صـاحب رأي رسـمیت یافتـه و          ـ 2تبصره 

 گردد. تصمیمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ می

توانند در جلسـات هیـأت    هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأي میرؤساي ـ 3تبصره 

 امناء شرکت نمایند.

ترازنامه و صورتهاي مالی صندوق و   هر گونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویبـ 4تبصره 

 هاي   نیز انتصاب رئیس و اعضاي هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه


