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 مقدمه  

ـ   ها در سطح برنامـه  هاي تعیین شدة حکومت ها و هدف دانیم که آرمان می د ریـزي بلن

شوند، پس هـر برنامـه در    هاي کیفی تعریف می هایی با هدف مدت، در چارچوب برنامه

هاي غالباً کیفی تقسـیم   هایی با هدف ي خود به طرح ریزي میان مدت به نوبه سطح برنامه

ریزي عملیات کوتاه مدت یا ساالنه، به چندین  گاه هر طرح در سطح برنامه شود و آن می

هـاي تعیـین    هـا و هـدف   بناي آرمان ها سنگ بدین ترتیب پروژه .گردد پروژه تفکیک می

ي تیغ توسـعه،   دهند. به بیان دیگر، پروژه در هر بخش دولتی، لبه شده ملی را تشکیل می

 ترین ابزار تأمین سودآوري است. و در بخش خصوصی نیز مهم

هـا و   هـاي نظـارت بـر طـرح     ها، زمینـه  ریزي و نظارت مستمر بر پروژه پس با برنامه

چنین  اجتماعی و هم ـهاي اقتصادي   آرمان ،ها ها و سرانجام دستیابی بهینه به هدف برنامه

 استفاده بهینه از منابع کشور فراهم خواهد شد.  

 هـاي عمرانـی (تملـک    طـرح  هاي عمرانی آنچه که تحت عنـوان موافقتنامـه   در طرح

گـردد، بـه نـوعی     ک پروژه تنظیم و تعریـف مـی  اي) در آغاز حیات ی هاي سرمایه دارایی

 .باشـد  ریزي و کنتـرل پـروژه مـی    اولین قدم ایجاد پروژه در نظام جامع مدیریت و برنامه

آشنایی و اشراف بر تنظیم اولیه موافقتنامه براي کارشناسان بودجه بـا توجـه بـه اهمیـت     

اي  د از اهمیت ویـژه فراوان این سند که تا پایان حیات یک پروژه به آن رجوع خواهد ش

باشد، بدین لحاظ شرح فصول موافقتنامـه و کلیـاتی از روال تنظـیم مبـالغ      برخوردار می

بینی اولیه یک پروژه، جهت آگاهی و به حداقل رساندن درصد خطاهاي موجود که  پیش

. در ادامـه اهـم   شـود  مـی گـردد آورده   عمدتاً تحت عنوان اصالحیه موافقتنامه رفـع مـی  
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کارفرما و ناظرین مقیم در کارگـاه بـه جهـت آشـنایی هـر چـه        نظارت هوظایف دستگا

گردش کار و فرایند تهیه و تنظیم و رسیدگی بـه   .بیشتر مهندسین ناظر آورده شده است

و آشنایی با مباحث مرتبط با آن از قبیل ضرایب قراردادها، هاي کارکرد  صورت وضعیت

باحثی است که بنا به ضرورت تهیـه  کسورات قانونی، جدول ساختار شکست، از دیگر م

 و ارائه گردیده است.

ریزي و کنترل پـروژه، بـه جهـت     هاي مدون برنامه آشنایی، شناخت و کاربرد سیستم

هـا از راه بهینـه نمـودن مـدت زمـان       ها و پروژه هاي تدوین شدة طرح دستیابی به هدف

ـ   یبینی شده و مهندس اجرا، هزینه اجرا افزایش کیفیت نتایج پیش ي رازارزش، امـروزه اب

هاي عمرانی بشمار آمده و لزوم توجه هر چه بیشتر به این مهـم   مؤثر و کارآمد در طرح

 اي هر چند مختصر در این مجموعه گردآوري و ارائه شده است. مقدمه . لذاطلبد را می

از دیگر فرآیندهاي بسیار مهم که نقش بسزایی در چرخه حیات یک پروژه در کنـار  

کنـد، مـدیریت زمـان پـروژه      ندهاي با اهمیت مثل مـدیریت هزینـه ایفـاء مـی    سایر فرآی

ایجـاد   ،برآورد مـدت زمـان فعالیـت    ها، ، توالی فعالیتزیرهاي  باشد، تعریف فعالیت می

بندي از اهم مطالبی است کـه در ایـن فرآینـد طـرح      بندي، کنترل برنامه زمان برنامه زمان

جهـت آشـنایی کارشناسـان     CPMبنـدي   مه زمـان اي بر برنا گردد، بدین جهت مقدمه می

همکـاران، شـاهد احـداث     ۀامید است با تـالش هـر چـه بیشـتر همـ      .آورده شده است

 تر در آینده باشیم. و اقتصادي تر مقاومهاي عمرانی زیباتر،  طرح

در پایان بر خود الزم میـدانم از زحمـات دوسـت و همکـار گـرامیم جنـاب آقـاي        

لین محترم انتشارات نوآور که در به ثمر رسیدن این مجموعـه  مهندس ایمانی و نیز مسؤ

اینجانب را یاري نمودند تشکر و قدردانی نموده از خداونـد متعـال بـراي ایـن عزیـزان      

 سالمتی و موفقیت روزافزون خواستارم.

 

 محمدعلی فرشادفر 

 کارشناس رسمی دادگستري 
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 ها) ریزي (کلید واژه مفاهیم و اصطالحات بودجه

 دجهبو

کلمه بودجه از زبان فرانسه وارد زبان انگلیسی و فارسی شده اسـت و معنـی لغـوي    

هـا و وجـوه دولتـی را در آن     دار بوده است که دریافـت  آن به منزله کیف یا ساك خزانه

گرفتـه اسـت    هاي دولتی از وجوه داخل کیف یا ساك صورت می دادند و هزینه قرار می

باشد کـه در نهایـت بـه     لیات در طول مدت یکسال میبینی هزینه اجراي عم بودجه پیش

 گردد. یم میواعتبارات تق

 

 تعریف بودجه

هاي پـولی دولـت بـه طـور کامـل بـراي مـدت         ـ یک طرح مالی است که نیازمندي

 شود. بینی می هاي هزینه اقالم درآمد پیش شود، در برابر نیازمندي محدودي برآورده می

حات مالی که به وسیله یک برنامه جاري بـراي  ـ طرحی است جامع در قالب اصطال

 گردد.  مدت معین اجرا می

ـ بودجه دولت سندي است که معامالت دخل و خرج مملکتی براي مدت معینی در 

قوانین بر اساس  گویند که مدت مزبور را سند مالی می .گردد بینی و تصویب می آن پیش

 باشد). ماه شمسی پایان تیر ماه می 16جدید (

 

 دجه عمومی دولتبو

هاي اجرایـی   درآمدهایی هستند که به موجب قانون توسط دستگاهـ درآمد عمومی: 

ها، درآمد نفـت و   گردند. درآمد عمومی شامل مالیات وصول و به خزانه دولت واریز می

گاز، درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت، درآمد حاصل از خـدمات و فـروش   

گـذاري   هاي اعطـایی و سـود حاصـل از سـرمایه     و بهره وام ، درآمد حاصل از اصلکاال
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هـاي   دولت در داخل و خارج کشور و سایر درآمدها مانند سود سهام دولت از شـرکت 

 دولتی.

هـاي   درآمدهایی هستند که به موجـب قـانون توسـط دسـتگاه    ـ درآمد اختصاصی: 

ن دسـتگاه  هـاي خـاص همـا    اجرایی وصول و به خزانه واریز و کالً بـه مصـرف هزینـه   

 رسند. می

 

 اي) اعتبارات جاري (هزینه

هـاي   نماینـد و هزینـه   هاي ایجاد شده توسط دولت را حفظ و نگهداري مـی  ظرفیت

اي و  سـرمایه  ،اداري ،هـاي پرسـنلی   هاي موجود را در قالـب هزینـه   نگهداري از ظرفیت

ظـام را تـأمین   استقرار و اقتدار ن ،هاي اعمال حاکمیت هاي انتقال تأمین و هزینه پرداخت

 گردند. نماید. اعتبارات جاري عموماً از محل درآمد عمومی تأمین می می

 

 اي) هاي سرمایه دارایی اعتبارات عمرانی (تملک

دهد و یا به عمر  هاي موجود را توسعه می نماید. ظرفیت هاي جدید ایجاد می ظرفیت

ها از محل درآمـدهاي   آن هزینه .کند افزاید یا دوام آن را حفظ می هاي موجود می ظرفیت

گردد و چنانچه از محـل درآمـدهاي اختصاصـی تـأمین شـوند تحـت        عمومی تأمین می

 اند. عنوان سایر منابع نام نهاده شده

 

 سایر منابع تأمین اعتبار

سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام انتشـار اوراق قرضـه ـ    

هاي داخلی و خارجی از سیستم بانکی ـ اسـناد خزانـه ـ      اموـ   هاي قبل برگشتی از سال

بینـی   هاي مردمی و عناوین مشابه که در قـانون بودجـه کـل کشـور پـیش      هدایا و کمک

 قانون محاسبات عمومی) 12شود و ماهیت درآمد ندارند. (ماده  می
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 گردان تنخواه

یاجات نقدي عبارت است از وجوهی است که از محل اعتبارات معین براي رفع احت

گیرد و حداکثر تا پایـان سـال مـالی     از طرف اعتباردهنده در اختیار اعتبارگیرنده قرار می

 مورد عمل باید واریز گردد و به چهار نوع تقسیم شده است:

 

 گردان خزانه تنخواه -1

عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکـزي جمهـوري   

موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هـر سـال مـالی     اسالمی ایران که به

داده  دارایـی  براي رفع احتیاجات نقدي خزانـه در همـان سـال بـه وزارت اقتصـادي و     

 گردد. شود و منتها تا پایان سال واریز می می

 

 گردان استان تنخواه -2

اد تسـهیالت  عبارت است وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظـور ایجـ  

هاي اجرایی محل تابع نظام بودجـه   هاي جاري و عمرانی دستگاه الزم در پرداخت هزینه

 دهد. هاي خزانه در مرکز هر استان قرار می استانی در اختیار نمایندگی

 

 گردان حسابداري تنخواه -3

عبارت است از وجهی که خزانه یـا نماینـدگی خزانـه در اسـتان از محـل اعتبـارات       

هـاي   هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سـال  راي انجام بعضی از هزینهمصوب ب

هـاي صـادره واریـز و بـا صـدور       دهد تا در قبال حواله قبل در اختیار ذیحساب قرار می

 درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.

 

 گردان پرداخت تنخواه -4

یحسـاب بـا   گردان حسـابداري از طـرف ذ   جهی که از محل تنخواهز وعبارت است ا
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هـا   ها براي انجام برخی از هزینه تایید وزیر یا رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف آن

هاي اجرایی آن مجـاز   نامه در اختیار واحدها یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین

هـاي مربـوط انجـام     گردان هستند قرار گیرد تا بـه تـدریج کـه هزینـه     به دریافت تنخواه

قـانون محاسـبات    27(مـاده   .ناد هزینه تحول و مجدداً وجـه دریافـت دارنـد   شود اس می

 عمومی)

 

 تأمین اعتبار

 .عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب براي هزینـه معـین  

 قانون محاسبات عمومی) 18(ماده 

 

 درخواست وجه

هـاي صـادر    سندي است که ذیحساب براي دریافت وجه به منظور پرداخـت حوالـه  

هایی که به موجب قانون از محل وجـوه متمرکـز شـده در خزانـه      شده و سایر پرداخت

باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط به عهده خزانه در مرکـز   مجاز می

و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانـک پرداخـت دسـتگاه اجرایـی     

 قانون محاسبات عمومی) 22(ماده  .کنند ذیربط صادر می

 

 تخصیص اعتبار

بـر   رسـد  کلیه اعتبارات جاري و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می

اي  هاي معـین شـده توسـط کمیتـه     هاي اجرایی و پیشرفت عملیات دوره گزارشاساس 

ریـزي   مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مـدیریت و برنامـه  

 شود. صیص داده میتخ

 ـ تخصیص اعتبار به منزله شیر یا کلید قطع و وصل اعتبارات خزانه است.

ریزي  ـ کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، معاون برنامه

گـزارش خزانـه   بر اسـاس   باشد و استان می دارایی استاندار و مدیر کل امور اقتصادي و
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تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاري و عمرانی برحسب فصـول  معین استان نسبت به 

 کند. گیري می تصمیم

 

 هاي عمرانی و انواع آن طرح

مطالعـات  بـر اسـاس    عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است کـه   طرح

شـود و طـی مـدت     هی فنی، اقتصادي یا اجتماعی توسط دستگاه اجرایی انجام مـی یتوج

هـاي برنامـه عمرانـی بـه صـورت       ي تحقق بخشیدن به هـدف معین برامعین و با اعتبار 

هـاي غیرثابـت وابسـته در دوره مطالعـه و اجـرا و یـا        گذاري ثابت شامل: هزینه سرمایه

هاي آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین  شود و تمام یا قسمتی از هزینه مطالعات اجرا می

 گردد. سیم میغیرانتقاعی و مطالعاتی تق ،شود و به سه نوع انتفاعی می

 

 طرح انتفاعی

بـرداري عـالوه بـر     منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شـروع بـه بهـره   

متناسبی به تبعیت از سیاست دولـت را   ،هاي جاري و استهالك سرمایه سود تأمین هزینه

 نیز عاید نماید.

 

 طرح غیرانتفاعی

ت زیربنایی و احـداث  اي رفاه اجتماعی و عملیاه طرحی است که براي اجراي برنامه

گردد و هدف اصلی آن  ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می

 باشد. حصول درآمد نمی

 

 طرح مطالعاتی

هـاي اجرایـی یـا     قـرارداد بـین سـازمان و سـایر دسـتگاه     بر اساس  طرحی است که

   شود. مؤسسات علمی و مطالعاتی متخصص براي بررسی خاصی اجرا می


