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ضوابط ومقررات حاکم بر طرح های

سرمایه ایتملک دارایی های 
(آسیب ها وتوصیه های حسابرسی)

قبل از اجرا( الف

حین اجرا( ب

بعد از اجرا( ج

مراد محمدی:  تهیه کننده 
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:مقدمه

قرارداد،ومیگیردانجامعاملیسهوعاملیدوروشهایقالبدرعمرانیپروژههایاجرای

تبیینوتعریفپیمانکاروکارفرماروابطآناساسبرومیباشدپروژههاتمامیاصلیرکنوچارچوب

.میگردد

ایننلیکاست،یافتهتوجهیقابلتوسعهتحمیلیجنگپایانازپسعمرانیپروژههایاجرای

پروژهکیانجام.نرسیدهاندبهرهبرداریبهوماندهناتماممختلفدالیلبهمواردازبسیاریدرپروژهها

اباجراییدستگاههایموافقتنامهمبادلهاساسبروذیصالحمراجعازمجوزهااخذازبعدعمرانی

محدودهایندرواساساینبرطرحهانیازموردمنابعوشدخواهدعملیبودجهوبرنامهسازمان

.میگرددتأمین

کهگرددمیمبادلهاجراییهزینههایمیزانتقریبیپیشبینیاساسبرمذکورموافقتنامههای

مدیریتنادرستعملکردازناشیهزینههایونشدهپیشبینیهزینههایتحمیلمواردازبسیاریدر

.میگرددطرحهاماندنناتمامموجبپروژه،
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ورراتمقوقوانینسلسلهمجزا،ومستقلعاملسهازمتشکلکشوراجرایی-فنینظام

ارساختعنوانبهساختاراین.استفیمابینروابطوآنهاکنندهمشخصدستورالعملهای

/همناقص/طراحی)متعارفصورتبهومیشودنامیده،(مشاوروپیمانکارکارفرما،)سهعاملی

.میپذیردانجام،(ساخت

هارائبهمنجراولیهطراحیزماندرطراحوسازندهبینارتباطعدمعاملی،سهنظامدر

هاولیطراحیدرپیدرپیتغییراتایجادواجرادرزیادخطاهایبروزاجرا،قابلغیرطرحهای

.میگردد
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اجــرااز قبـل ( الف

بردستگاههااینوبودهاجراییدستگاههایعمرانیطرحهایاجرایمتولیاینکهبهعنایتبا

راعمومیخدماتوحاکمیتیوظایفازبخشیمسئولیتسازمانیاهدافوخودمأموریتهایاساس

ازهاینیساالنه،سرزمینیآمایشطرحهایوقانونیالزاماتبعضاًوتشخیصبهلذادارندعهدهبر

وکارشناسیوسرزمینیآمایشطرحاساسبرنیازهااینچنانچه.مینمایندمشخصراسرمایهگذاری

.شدخواهیمنقصاندچارکمترعملدرپذیردصورتهدفمندمطالعات
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تشخیص نیاز

ایده اولیه

پیدایش اندیشه

آفرینش

طرح ریزی برای رفع نیاز
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بایاوداشتهنبهرهبرداریقابلیتکهیافتهخاتمهبعضاًودستگاههاتمامنیمهپروژههایبررسیبا

درخصوصکهگرفتنتیجهمیتوانمیباشندبهرهبرداریحالدرموجودظرفیتکمترین

یرزمواردبهمیتوانکهبودهاندحکمفرماقانونوعرفازخارجموارد،دستگاهنیازتشخیص

:کرداشاره

دستگاهفاقدنظامقانونمندبرایتعییناولویتاجرایطرحهایعمرانیمیباشند.

تصمیمنادرست

الزاماتسیاسی

نفوذافراد

دیدگاهمنطقهایبعضیازمدیرانو...

دستگاهاست،الزموضروریطراحی،واولیهمقدماتیمطالعاتطرحها،اجرایدرهمچنانکه
ودادهجامانمدونمطالعات،نیازرفعبرایطرحریزیونیازتشخیصبهنسبتمیبایستمجری
.نشودگذاشتهاجرامرحلهبهنیازسنجیمطالعاتبدونایپروژهوطرحهیچ
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:دمیباشمیگیرد،اشکاالتزیرمتصورصورتمراحلمختلفمطالعاتتوسطمشاوراینکهتوجهبهبا

رحططراحیکهداردوجودهمیشهاحتمالایناولیه،برآوردمبلغبهمشاورالزحمهحقبینرابطهداشتن-1-2

الزاماتیاگردندمنظوراولیهطراحیدرنیازحدازبیشیاضروریغیرکارهایکهگیردانجامصورتیبه

ادیرمقاضافی،وضرورغیرکارهایاجرایباموجود،عاملیسهروشدربنابراین.نشودرعایتصرفهجویی

.کندمیپیداافزایشکارقیمتنهایتاًوکارها

ایخطاهبروزاجرا،قابلغیرطرحهایارائهبهمنجراولیهطراحیزماندرطراحوسازندهبینارتباطعدم-2-2

.میگردداولیهطراحیدرپیدرپیتغییراتایجادواجرادرزیاد

7 مطالعات

، (مطالعات فنی، اقتصادی، زیست محیطی)شامل؛ امکان سنجی، مکان یابی، : اولیه
...پدافند غیر عامل و 

برآورد و مهندسی ارزش-طراحی پایه –طراحی تفصیلی : طراحی
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ودخلدرسازندهاختیاروامکانعدموطراحوسازندهبینارتباطعدمبهتوجهبا-3-2

هسازندازرانوآوریوخالقیتامکانشدهبکارگیریمصالححتیوطراحیوتصرف

.رددگمیپروژهکیفیتافتباعثونشدهواقعاستقبالموردخاطرهمینبهوگرفته

:باعثپروژهاولیهبرآوردوطراحیدردقتعدم-4-2

قراردادزمانومبلغشدنواقعیغیر-1-4-2

ضاًبعواضافیدستورکارصدورتبعبهپروژهاجرایکاملعدموقراردادمبلغوزماناتمام-2-4-2
قراردادمتمم

بارلتحمیوجدیدقیمتهایباکارباقیماندهواگذارینتیجهدروپروژهماندنتمامنیمه-3-4-2
بیتالمالبهاضافی

مجریدستگاهوسازندهبیناختالفایجاد-4-4-2
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5-2-عملکردبهبود،هزینهکاهشارزشمهندسیاجرایازهدف:ارزشمهندسی

.استپروژهوکیفیت

120حداقلباپروژههایدراجراییدستگاههایقانونیتکالیفازارزشمهندسیاجرای

معامالتنصاببرابر120ازکمترپروژههایدر)میباشدمتوسطمعامالتنصاببرابر

.(میباشنداجباریاولباربرایهستندتیپنقشههایدارایکهمتوسط

میگرددمحسوبتخلفاجراییدستگاههایسویازفوققانونیالزامرعایتعدم

9



.ستامشاورهکارانجامبرایصالحیتدارایکهاستیاحقوقیحقیقیشخصی:مشاور-6-2

یدارامشاورتوسطمیبایستعمرانیپروژههایدرنظارتوطراحیومطالعهمراحلکلیه

.گیردانجامصالحیت

هایطرحاجرایاشکاالتازیکیاجراییدستگاههایبرایمشاورجایگاهتبیینعدم-7-2

.میباشدعمرانی

.استقانونیالزاماتازتملکطرحهایاجرایدرعاملغیرپدافندرعایت-8-2

وسنجیامکانمرحلهدرمکلفندعمرانیطرحهایمجریان:محیطیزیستمطالعه-9-2

بهیبررسجهتوتهیهرامربوطمحیطیزیستاثراتارزیابیگزارشآنهایابیمکان

.نمایندارسالزیستمحیطحفاظتسازمان

رعایتوکنترلنتایجونظارتدراجرایطرحهاوالزاماتزیستمحیطیلزوم

.اعالمشدهازسویسازمانمحیطزیستتوسطدستگاههایمجریضرورتدارد
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(موجودقانونیظرفیتبهتوجهبا)طرحمجریوچهارمعاملخدماتازاستفاده-10-2

ماده(هـ)بنداجرایینامهآیین(2)ماده(5)جزء(ر)بندوپیمانعمومیشرایط31مادهاساسبر

(29)ایطرحمدیرکهمشاوربهراخودوظایفازقسمتیمیتواندکارفرمامناقصاتبرگزاریقانون

(چهارمعاملبکارگیریآییننامه).نمایدواگذاریمیشودنامیدهچهارمعامل

*منعقدمناقصاتبرگزاریقانون29مادههـبنداجرایینامهآییناساسبرمشاورهقراردادهای
.میگردد

زخمی)طرحهااززیادیبخشماندنتمامنیمهو(مطالعاتیوقانونیالزاماتبدون)پروژههاشروع-11-2

.میباشدموجودطرحهایعملکرددرموجوداشکاالتازیکی(طرحکردن
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حیـن اجـــرا( ب

:اعتبــارات-1

.باشدتوسعهسالهپنجبرنامهراستایدربایدطرحاجرای-1-1

.گرددذکرطرح،اجرایسالهایبراینامهموافقتاولیندربایدطرحاجرایاعتبار-2-1

.نشودکمتر(سالبرحسب)طرحاجرایزمانمدتبهطرحنیازمورداعتبارکلنسبتازبایدجدیدطرحاجرایاولسالاعتباردرصد-3-1

میگرددهاپروژهشدنرهاکارهنیمهباعثکهبودهفوقالزامازکمتروناچیزبسیاراعتبارباپروژهشروعموجوداشکاالتازیکی.

محدودیتهایدرخصوصقانونالزاماتومصوباعتباراتسقفرعایتبدونمقرراتوقوانیناجرایدرپرداختتعهدهرگونهانجام-4-1

.استممنوعموافقتنامهشرحنیزوتخصیص

گیردورتصتخصیصمحدودیتهارعایتبامیبایستتعهدایجادودستورکارصدورلیکنبوده،مجازاعتبارمصوبسقفدرقراردادعقد.
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دهشیادشروطلیکن.استالزامیاجراییدستگاههایتوسطموافقتنامهدرمندرجشروطرعایت-5-1

رایاجازبایدذیحسابواجراییدستگاهبودن،قانونخالفصورتدروباشدقانونخالفنباید

.نمایندخودداریآن

گیردصورتطرحانجامراستایدرصرفاپیمانیطرحهایهفتمفصلدراعتباراتوجود

توسطمیبایستکهبوده(درصد1)کلیصورتبهعمرانیطرحهایشمولازخارجاعتبارات-6-1

ویاجرایدستگاههایتوسطسازمانابالغبدوناقداملیکن.گرددابالغبودجهوبرنامهسازمان

.میباشدقانونخالفآنمصرف

ازخارجاعتباراتمصرفنحوهقانونچارچوبدربایدنیزشمولازخارجاعتباراتمصرف

.باشدشدهمبادلهموافقتنامهاهدافدروشمول

اجراییدستگاههایبهانتفاعیعمرانیطرحهایاجرایجهتعمرانیاعتباراتمحلازکهوجوهی-7-1

ندمیکدریافتوامترتیببدینکهدستگاهی.بودخواهدوامصورتبهمیشودپرداختمربوط

سیدسرردرداراییواقتصادیاموروزارتبامنعقدهقراردادطبقرامتعلقبهرهواصلاستمکلف

(بودجهوبرنامهقانون32ماده).بپردازدخزانهبهمقرر

میباشدصنعتیشهرکهایشرکتوآبفاومنطقهایآبشرکتهایدرمذکورمواردمصداق.
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ذکرقانونیشاخصهایاساسبراستانبودجهابالغازپسروز15مکلفنداستانهابرنامهریزیشورای-8-1

اعتبارات(2)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون44مادهدرشده

.نمایدتوزیعرااستان

درنهایتوطرحهااجرایرونددراخاللباعثقانونیتخلفبرعالوهاعتباراتتوزیعدرتأخیر

.میگردداستانتوسعهکاهش

.استهزینهایاعتباراتبهناظرصرفاًوبودهممنوعتملکاعتباراتمحلازکمک-9-1

میبایستاجراییهایدستگاهدردولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانون45مادهموضوعخودیاری-10-1

وددگرریالیتقویمیاوواریز(ذیحساب-دستگاه)حساببهنقدیصورتبهوذکرنامهموافقتدر

وعموضاینحالیکهدر.میباشدخودیاریوعمومیمنابعاعتبارشاملدستگاهصادرهصورتحساب

.مینمایدنگهداریراعمومیاعتبارصورتحسابصرفاًذیحسابونمیگرددمحقق

دجهبوابالغازپسماهدوحداکثربودجهوبرنامهسازمانودستگاهتوسطموافقتنامهمبادلهزمان-11-1

لهمبادماههچندینتأخیراتباموافقتنامههاعموماًونمیگرددمحققامرایندرحالیکه.میباشد

.میشوند
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2-تملکاراضی

1-2-طعیقبصورتتملکمیبایستموجودمقرراتوقوانینطبقپروژهاجرایمحلاراضیتملکدرخصوص

.باشدنداشتهوجودمعارضیهیچگونهوگرفتهصورت

عدمدلیلبهمعارضینوجودازناشیشدهرهاونیمهتمامطرحهایاززیادیبخشمیدهدنشانهابررسی

یجاداباعثالنهایهودولتعلیهسنگینجرایموآراءصدوراموال،فرسودگیبهمنجرکهباشدمیقطعیت

.میگرددنارضایتیمردمواجرایطرحعدمتحققاهدافوبیتالمالبهزیانضررو

2-2-عمرانیهایطرحاجرایبرایاراضیتصرفنحوهازمواردی:

1-2-3-شهرستانیمقاماتتوسطصورتجلسات

2-2-3-مردمتوسطقانونیمستنداتبدونزمیناهدای

3-2-3-قانونیتشریفاتطیبدونملیاراضیتصرف

4-2-3-ماکیتاسنادوجودبدونقدیمیمستحدثاتمحلدراحداث

5-2-3-اشخاصمالکیتقانونیمستنداتبدونمردمازامالکواراضیخرید

3-2-پروژهاجرایمحلزمینبودنمناسبنا
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اداستنبهمیبایستعمرانیهایطرحاجرایبرایزمینتهیهخصوصدر•

برنامههایاجرایبرایامالکواراضیتملکوخریدنحوهقانونالیحه

کرداقدامدولتنظامیوعمرانیعمومی،
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مجوزها-3

ضمعاربدونوعوضبیراکارگاهکهاستمتعهدکارفرما:پیمانعمومیشرایط(28)ماده«الف»بند
.دهدپیمانکارتحویل

رضعواقبیلازحقوقیپرداختیاپروانهاخذمستلزمتحویلی،محلهایوزمینهادرکاراجرایاگر
وتمانساخپروانهتحصیلبهمتعهدکارفرما،باشد،اینهامانندومستحدثاتوریشهحقشهرداری،
.استمزبوروجوهپرداخت

وادرستنتصمیمازناشیبیتالمالبرآنازناشیجرایموخسارتطبعبهوقانونیمجوزاتاخذعدم
.میباشداجراییدستگاهعهدهبرمقرراتوقوانینخالف

درشدهانجامتخلفاتازناشیاجراییدستگاههایعلیهبهشهرداریهاقانون(100)مادهآراءصدور
ضررنوانعبهدولتیتأسیساتوساختمانهابهمربوطمواردسایریاسرمایهایداراییهایتملکاجرای

تعقیبابلقاجراییدستگاههایمدیراننادرستتصمیموقانونیتخلفازناشیبیتالمالبهزیانو
میباشد
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:واگــذاری-4

1-4-پیمانکارانبهمثبتدیدگاهداشتن

2-4-باشندقانونیمراجعازمعتبرصالحیتگواهینامهدارایبایدپیمانکاریشرکتهای

3-4-گرددرعایتوکنترلمجریانتوسطمیبایست(مبلغ-تعداد)ظرفیتلحاظبهپیمانکارانصالحیت

4-4-باشندمؤثرپروژهوطرحاجرایدرمیبایستماشینآالتوتجهیزاتوپیمانکاریهایشرکتامتیازآورعوامل.

وطهمربپایهدریافتجهتصرفاًصوریصورتبهفوقعواملپیمانکاریشرکتهایاززیادیبخشدرمیدهدنشانبررسیها

.آورندعملبهالزممراقبتمجریدستگاههایاستالزم.ندارندطرحهااجرایبرتأثیرمستقیموشدهبکارگیری

5-4-دارابهمحدودمناقصهگرانکیفیارزیابینکندتجاوزمتوسطمعامالتنصابحدبرابربیستازکاراجرایبرآوردکهصورتیدر

.استصالحیتگواهینامهبودن
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6-4-برآوردغمبلکهصورتیدرمیباشدمختلفرشتهچندگیرندهدربرآنهاموضوعکهکارهاییدر

باشدفرعیرشتههماندر4پایهظرفیتازکمتروباشددرصد25ازکمترفرعیرشتهدرکار

.شودمیانجاماصلیرشتهدریکجاصورتبهپیمانکاربهکارارجاع

7-4-تدارکاتسامانهدرراخودمناقصاتانواعمراحلتماممکلفنداجراییهایدستگاه

.انجامدهنددولتالکترونیکی

کهگیردمیانجامموصوفسامانهازخارجکماکانمعامالتازبخشیدهدمینشانهابررسی

.باشدمیمقرراتوقانونخالف

باشدقانونرعایتعدمبرایمجوزیتواندنمیسامانهدراشکالوجود.

8-4-وموجودنامهآییناساسبرمناقصاتدرپیشنهادیقیمتهایترینمناسبدامنهتعیین

.آنرعایت

ستاالزامیباشندنمیخودبهمربوطدستورالعملفاقدکهدستگاههایبرایموجودنامهآیین.

9-4-همربوطهاینامهآیینومناقصاتبرگزاریقانونبهمناقصاتکمیسیوندرجدیتوجه.
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:انواعروشهایواگذاری

1-6پیمانمدیریت-5فهرستبها-4واحدیقیمت-3درصدی-2امانی-
ساخت،وطرح،EPC-8(انتقالبهرهبرداری،ساخت،)BOT-7نصبوخرید
متقابلبیع-10فاینانس-9دستدرکلید

.

وصمتخصافرادپروژه،فنیدانشبودندارابهتوجهباکارفرماروشایندر:امانی
.میکندتقبلاجراخودبصورتراپروژهنیاز،موردماشینآالت

پسمجریدستمزدوواگذارمصالحبایامصالحبدونکارگاهروشایندر:درصدی
ومزددستهزینه)مصرفمبلغازدرصدیاساسبرقبلیتوافقطبقکاراتماماز

.میشودپرداختومحاسبه(مصالحخرید

20



احدوقیمتاساسبرراپروژهاجزاءقیمتپیمانکارروشایندر:واحدیقیمت
.میدهدپیشنهاد(کیلومتریامربعمتر)

وکارحجمبرآوردازآمدهبدستقیمتهایاساسبرروشایندر:بهاءفهرست
.گرددمیمنعقدقراردادپیمانکارانبامربوطهرشتهدرموجودبهاءفهرستاقالم

ستدقراردادهایوعقدکاراجرائیعملیاتکلیهروشایندر:مدیریتیپیمان
طرفبرایدرصدیوشودمیواگذارصالحیتواجدشرکتیاشخصبادوم

.شودمیگرفتهنظردردستمزدعنوانبهقرارداد

بزرگهایدستگاهاندازیراه،انبارهااجرایبیشتربرایروشاین:ونصبخرید
روشایندر.اجراستقابلصنعتیهایپروژهدیگروهاخانهموتوروصنعتی

یزاتتجهنصبسپسوتجهیزاتخریدوتهیهعنوانباجداگانهقرارداددوطی
.شودمیاجراپروژه
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BOT،واگذاریبهرهبرداری،ساخت،روش
یشرکتتوسطمعینیمدتبهپروژهبهرهبرداریوساختروشایندر

طیزاپسکارفرمابهطرحانتقالوشدهانجام(پروژهشرکت)عنوانتحت
.گرددمیمحققالزمدرآمدتحصیلازبعدومعینیمدت

مؤثرطرحاجرایدرمجریوپروژهشرکتکارفرما،عاملسهروشایندر
.میشودمحسوبbotامتیازصاحبواقعدرپروژهشرکت.میباشد
مالیمؤسساتمشارکتبایاوپروژهشرکتتوسطپروژهاجراییسرمایه
ضمانتیاومالیتعهدهیچگونهکارفرما.میگرددتأمیناوتوسط

.نداردعهدهبررامالیمؤسسات
شرایطبامحصولفروشدرخصوصکارفرماباقراردادیپروژهشرکت
خریدارفرماکتوسطمیبایستمحصولکهمینمایدمنعقد(بهپردازیابردار)
شودفروختهیا
گرددمیتضمیندولتوکارفرماتوسطپروژهشرکتسرمایهبازپرداخت.

.میگیردانجاممذاکرهومناقصهروشبهواگذاریاین
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روشEPC،دستدرکلیدیاساختوطرح

ت،تجهیزاخریدطراحی،ازاعمپروژهفعالیتهایکلیهروشایندر
نامکا.استپیمانکارعهدهبهراهاندازیونصبوساختعملیات
نتیجهدرواستفراهمهمکاملطراحیازقبلکارشدناجرایی
باهزینههاپرداختروشایندر.مییابدکاهشطرحاجرایزمان

محتواییطراحیباهمراهاولیهمطالعهحالتایندر.استکارفرما
.شودانجامکارفرماتوسطمیبایستقیمتتعیینبرای

وتجهیزاتانتخابدرپیمانکارعملآزادیبهمیتوانآنمزایایاز
(اجـرا)Cو(تدارکات)P،(مهندسی)E.بردناماجراییتکنیکهای

23



فاینـانس

الیمتأمینحالتدودربینالمللیمنابعازمالیجذبصورتبهروشایندر
ومالیملکاتعهدبااولحالتدرکه.میگیردصورتپروژهمالیتأمینوشرکتی

در.باشدمیمیسرشرکتداراییهایکلیهطریقازپروژهمالیتعهداتبازپرداخت
عهداتتبازپرداختمنابعومیگیردصورتمحدودتعهدبامالیتأمیندومحالت
.میباشدطرحبهمربوطسرمایههایوتولیداتفروشازحاصلدرآمدپروژه،

سسهمؤیابانکیککهاستمفهومبدینفاینانسقراردادهایخالصهطوربه
یمشخصشرکتیاکشوربهمعینیعملیاتمنظوربهراوامیخارجیتجاری
براینیزتعهدیولذانداردآنکردنهزینهرویکنترلیواقعدرونمودهپرداخت

ازراآنرعفواصلشدهایتعیینرسیدهایسردرونداشتهطرحنشستنثمربه
.میدارددریافتقراردادکنندهتضمینبانکیاوقراردادطریق
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متقابلبیع(Buy Back)

رتبهبندیخدمتخریدقراردادهایطبقهدرعموماًقراردادهااین
اریسرمایهگذوجوهکلیهخارجیسرمایهگذاریشرکتومیشوند
برراتکنولوژیانتقالوراهاندازیتجهیزات،نصبخرید،همانند
.میشودواگذارمیزبانکشوربهراهاندازیازپسوداردعهده

قطریازشرکتسرمایهگذاریسودهمچنینوسرمایهبازگشت
.یردمیگصورتطرحراهاندازیازپسوتولیدیمحصوالتدریافت
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اجــرا-5

راهسازیرشتهپروژههایدرراهآهنزیرسازیوفرودگاهباندوراهتجمیعیفهرستبهاءازاستفاده-1-5

بهاءفهرستوقراردادهایبرآوردهادربهاءفهرستهایآیتمکاملرعایت-2-5

اجرائیهایدستگاهتوسطدولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانون81مادهاجرای-3-5

بینیشپیقانوندر...وآالتماشینوتجهیزات،مصالحموقعبهتهیهبهکمکمنظوربهقانونیامکاناین

.گرددمیکاردرتسریعبهمنجروگردیده

نامهآیینالزاماتورعایتسرجمعصورتبهمربعمتر4000تاهایپروژهاجرای-4-5

دستگاهحسابدراوراقیانقدوجهدرصد30حداقلوجود-5-5

پروژهاجرایواقعیزمانمدتتعیین-6-5
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زمانبندیبرنامه:

زمانبندیآندرکهاستبرنامهای:پیمانعمومیشرایط5مادهاستنادبه
زمانیبرنامهچارچوبدروتفصیلبهپیمانموضوعکاریمختلففعالیتهای

.استآمدهآندر،کلی

انیزمبرنامهکهمتعهداتپیمانکارپیمانعمومیشرایط18مادهببنداستنادبه
وموجودهاینقشهاساسبرمشاورمهندسنظرطبقراکاراجرایتفصیلی
دیگریدتمیاپیمانمبادلهتاریخازماهیکظرفوکنندتهیهکلیزمانیبرنامه
.نمایدتسلیماستشدهتعیینپیمانمدارکواسناددرکه

باشدیمپیمانخاتمهدرفرماکاراختیارمواردازیکیزمانبندیبرنامهارائهعدم.

فیزیکیپیشرفتعدموپروژهشکستساختاراجرایوزمانبندیبرنامهارائهعدم
اجراینزماتطویلوکارآمدینااصلیدالیلازیکیزمانبندیبرنامهاساسبر

.باشدمیپروژههاماندنتمامنیمهوپروژه
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تضیمنـات

اخذتضمیناتمعتبردرچاچوبآییننامهمربوطه-1

نامههابهموقعضمانتتمدید-2

(مجعولنبودن)اطمینانازصحتضمانتنامه-3

امتناعازعقدقراردادمختلفضبطضمانتنامهدراجرایمقررات-4

شرایطعمومیپیمان47و46اجرایماده

وصولمطالبات

اخذضمانتنامهدرپرداختپیشپرداخت-5

عدماخذضمانتنامهپیشپرداختباعثایجادپیشپرداختسنواتیدرصورتهایمالیمیگردد.

.نامهاخذشدهمیبایستبرابربافرمتابالغیدولتدرآییننامهتضمیناتباشدضمانت-6
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پیــش پــرداخت

قانونیبرابرمقرراتپرداخت-1

معتبراخذضمانتنامه-2

پیشپرداختدرصدکلکسرازصورتوضعیتمتناسببا-3

صلفسردستگاهمالیهایصورتدرکارخاتمهرغمعلیمواردازبسیاریدرهاوضعیتصورتازکسرعدمونامهضمانتاخذعدمجملهازاجرائیدستگاهتخلفاتعلتبه

.گرددمیمشاهدهسنواتیپرداختپیش

الحسابعلی 

مربوطبرابرآییننامهپرداخت-1

قانونیکسوراتکسر-2

ازاولینپرداختکسر-3

گرددمیمشاهدهسنواتیپرداختپیشسرفصلدستگاهمالیصورتهایدرپرداختیاولینازکسرعدمومقرراتازخارجپرداختجملهازاجرائیدستگاهتخلفاتعلتبه.
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موقتوضعیتصورت:

ایکارهوضعیت،پیمانکارماههرآخردرپیمانعمومیشرایط37مادهاستنادبه
وهاکاردستور،اجرائیهاینقشهطبقراتاریخآنتاکارشروعازشدهانجام
راکارپایتجهیزاتومصالحمقدارونمایدمیگیریاندازههامجلسصورت
ورتصمبلغ،پیمانبهمنظمبهاءفهرستاساسبرسپس.کندمیتعیین

.دنمایمیناظرمهندستسلیمماهآنآخردرراآنوکردهمحاسبهراوضعیت

ملبعآنبابتکهپرداختهاییوموقتوضعیتهایصورتدردرجشدهمقادیر
باتیمحاسوگیریاندازهاشتباهنوعهروداردعلیالحسابوموقتجنبهمیآید

حاصالقطعیوضعیتصورتدریابعدیهایوضعیتصورتدر،هااینجزو
.شودمیرفعو
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کسورات قانونی

:بیمه 

مربوطبیمهازقراردادبرابربامقرراتکسر-1

اجتماعیاعالمقراردادبهسازمانتأمین-2

اجتماعیصورتتوقفکاربهجهتجلوگیریازجرایمتأخیروبرداشتازحساباعالمبهسازمانتأمیندر-3

اجتماعیصورتخاتمهپیماناعالمخاتمهبهسازمانتأمیندر-4

اخذمفاصاحسابدرپایانکار-5

مالیاتیمالیاتبرارزشافزودهبهطرفقراردادبهشرطثبتنامبهعنوانمؤدیپرداخت-6
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قانونتأمیناجتماعینرخحقبیمهدراجرایطرحهایتملک38مستندبهماده
:میباشدداراییهایسرمایهایبستگیبهنحوهاجرایآنهابهشرحزیر

1-متیازبهصورتمقاطعهکاریوبااستفادهازنرخهایفهارسبهاءتنظیموتمامیاقس
.اعتبارآنعمرانیباشد

1-1-39دراینحالتپیمانکارانمکلفندلیستکارکنانشاغلخودرامطابقماده
تگاهقانونتأمیناجتماعیحداکثرتاآخرینروزماهبعدپسازتأییدناظرمقیمیادس

اجراییبهواحدهایسازمانیتأمیناجتماعیتحویلوپسازگواهیبهکارفرماارائه
.نمایند

1-2-پرداختصورتوضعیتپیمانکارانموکولبهارائهصورتمزبورمیباشد

1-3-درصدکسروبهسازمانتأمیناجتماعیپرداخت6/6دستگاهاجراییازهرپرداخت
.درصدسهمپیمانکارمیباشد1/6درصدسهمکارفرماو5مینمایدکهازمبلغفوق

درصد6/6اصلبیمه

درصد5سهمکارفرما

درصد1/6سهمپیمانکار
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2-و(مطالعهوطراحی،نظارتمقیمونظارتعالیه)درصورتیکهطرفقراردادمهندسینمشاورباشد
درصد15/6تمامیاقسمتیازاعتبارآنعمرانیوازضوابططرحهایعمرانیتبعیتنمایدجمعحقبیمه

درصدسهممشاورهمیباشد3/6درصدسهمکارفرماو12میباشدکه

درصد15/6بیمهاصلی

درصد12سهمکارفرما

درصد3/6سهممشاور

3-ارهایدرقراردادهایپیمانمدیریتکهمصالحمصرفیبهعهدهکارفرمامیباشدوپیمانکارفقطک
یکنهمدرصدازهرپرداختبهعنوانبیمهبهعالوه15دستمزدیرابهعهدهدارددراینحالتحقبیمه

بهعنوانبیمهبیکاریخواهدبودکهتماماًسهمکارگرخواهدبودپانزدهدرصد

*نصب،آموزشطراحی،نقشهبرداری،نظارت،-درتمامیقراردادهایارائهخدماتازجملهخدماتفنی
ورنرخمذککهدراجرایکار،مصالحموردنیازنباشدحقبیمهبه...حسابداری،حسابرسی،تنظیماتو

.محاسبهمیگردد
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4-درحالیکهقراردادمشمولطرحهایعمرانینباشدواعتباراتآنهمازمحلعمرانی
بهدرصد7تامیننشدهباشدومصالحودستمزددرقراردادبهعهدهپیمانکارباشدنرخحقبیمه

رکس(پیمانکار)بهعنوانبیمهبیکاریازهرپرداختطرفقراردادیکنهمهفتدرصدعالوه
.میگردد

5-درحالتیکهکاربهصورتامانیانجاموکارگرانبهصورتدستمزدروزانهوباکارت
.خواهدبوددرصد30کارگریمشغولبهکاروپرداختیبهآنهاصورتگیردحقبیمه

(27)بیمهاصلی%

(3)بیمهبیکاری%

(30)جمع%

(20)سهمکارفرما%

(3)بیمهبیکاریسهمکارفرما%

(7)سهمکارگر%
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نکاتقابلتوجهدرخصوصبیمه

ابهدستگاههایاجراییمکلفندیکنسخهازقراردادمنعقدهاعمازپیمانکارییامشاورر
سازمانتامیناجتماعیارسالنمایند

عبهمحضارسالقراردادبهسازمانتامیناجتماعیمالکپرداختهاتحویلقراردادوشرو
لذاچنانچهدرحیناجرایقراردادبهدالیلیعملیاتاجراییوپرداختهای.پروژهاست

کارفرمامتوقفشودمیبایستیمراحلتوقفاجرایقراردادبهاطالعسازمانتامین
اجتماعیبرسددرغیراینصورتتوقفدراجرایپرداختهایبیمهبهسازمانمشمول

جرائممربوطهخواهدبود

ددارزشدرحالیکهقسمتیازمصالحبهعهدهپیمانکاروقسمتیتوسطکارفرماتهیهگر
رهرمصالحواگذاریتوسطکارفرمابهپیمانکاربهجمعمبلغقرارداداضافهوازکلآند

.خواهدبودیکنهمهفتدرصددرصدبهعالوه7پرداخت

تیدرحالیکهعملیاتقراردادمنحصراارائهخدماتبودهوتواماًبهصورتمکانیکیودس
وبهنسبت(درصدویکنهمپانزدهدرصد15)انجامشودبهنسبتکارکرددستیبهنرخ

حقبیمهکسروپرداخت(درصدویکنهمهفتدرصد7)کارکردمکانیکیبهنرخ
.میگردد
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درصدازناخالص70درقراردادخدماتشهریونگهداریفضایسبزمعادل
30و(درصدویکنهمهفتدرصد7)کارکردبهعنوانکارکردمکانیکی

(درصدویکنهمپانزدهدرصد15)درصدبهعنوانکارکردغیرمکانیکی
.محاسبهمیگردد

درموردقراردادتحققوپژوهشحقیقیوانجامکارتوسطخودشخصیا
اشخصحقیقیبهعنوانمجریمشمولکسرحقبیمهنمیگردد

آالتبدونرانندهمشمولحقبیمهنمیباشدماشیناجارهانواع

ادهدرصورتیکهپیمانکارشخصاًکارراانجامدهدوازنیروانسانیاستف
.نمیباشد38نمایدمشمولحقبیمهماده
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مالیات:

دودرهربرقراردادهایپیمانکاریبهاستثنایمالیاتبرارزشافزودهکهسهمکارفرمامیباش
قراردادمیبایستبهپیمانکارپرداختشودمالیاتدیگریتعلقنمیگیرد

سپردهحسنانجامکار:

درصدبهعنوانسپردهحسنانجامکار10ازهرصورتوضعیتپیمانکارتازمانتحویلموقت
.کسرمیگردد

ردهدرصدسپردهمذکوربهپیمانکارپرداختمیگرددومابقیسپ50پسازتحویلموقتپروژه
پسازتحویلقطعیبهپیمانکارپرداختمیگردد

پیشپرداخت:

سربهمطابقآییننامهمربوطازهرصورتوضعیتموقتپیمانکاربخشازپیشپرداختک
.رددطوریکهتاآخرینصورتوضعیتماقبلقطعیکلپیشپرداختپرداختشدهتسویهگ

ازپیشپرداختکسوراتقانونیکسرنمیگردد

علیالحساب:

رددعلیالحسابپرداختیازاولینپرداختیقطعیبعدازپرداختعلیالحسابکسرمیگ.

ازعلیالحسابپرداختیکلیهکسوراتقانونیکسرمیگردد
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نظارت

حدبرابردهازبیشمناقصهاسناددردرجبرای،کاراجرایبرآوردمبلغکهپروژههاییبرای

97/4/12مورخ97/4466.استممنوعامانیصورتبهنظارتانجامباشدمتوسطمعامالتنصاب

صورتقراردادطرفمشاورتوسطنظارتکاراجرایهایقرارداداززیادیبخشدرچندهر

.باشدمیپروژهاجرایضروریاتازمجریدستگاهتوسطعالیهنظارتلیکنگیردمی

احقاقدرارپیمانکتوانعدموحصرکارفرماوحدبیاختیاراتعلتبه(پیمانکاروناظر)تبانی

.باشدمیهاطرحاجرایدرآسیبنقاطازیکیخودحق

شتبرگازجلوگیریهدفبهپیمانکارانبهپرداختیاضافهوصوریوضعیتصورتصدور

اشیمبمیمواجهآنبودنمنفیپدیدهباقطعیوضعیتدرصورتمواردازدربسیاریاعتبارات

هبوزیانضررباعثناظر،واجرائیدستگاهتخلفبودنمحرزبرعالوهمسئلههمینکه

.گرددمیبیتالمال

میپروژهکیفیتکاهشباعثموثرنظارتعدموهاپروژهبیشتردرناظرمقیموجودعدم

گردد
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بایدهمیشه،پیمانکاراجراییعملیات،پیمانعمومیشرایط32مادهبراساس
وکارفرماطرفازکهنظارتی.شودانجاممشاورمهندساطالعباونظرزیر

مسئولیتاز،رویهیچبهمیآیدعملبهکارهااجرایدرمشاورمهندس
.نمیکاهدپیمانکار

جامانکارگاهازخارجدروکارگاهمحدودهدرپیمانکارکاربرمستقیمنظارت
ازانپیمموضوعاجرایبرایپیمانکارفنیمرجعتنهامشاورمهندس.میشود
.کارفرماستسوی

دخونمایندگانتوسطبداندالزمکهموقعهرپیماناجرایمدتدرکارفرما
.کندمیبازرسیراپیمانکارعملیات

آیدمیعملبهکارگاهدرمستقر،مشاورمنتخبناظرتوسطنظارت.

دآیمیعملبهاستانفنیشورایوکارفرماومشاورتوسطعالیهنظارت.

39



موقتتحویل:

لتکمیپیمانموضوععملیاتآنکهازپس:پیمانعمومیشرایط39مادهاستنادبه
میتموقتحویلتقاضایمشاورمهندسازپیمانکار.شدبرداریبهرهآمادهکاروگردید
بهاورمشمهندس.نمایدمیمعرفیتحویلهیاتدرعضویتبرایراخودنمایندهوکند

تحویلبرایارکآمادگیتاریختعیینضمنتأییدصورتدرورسیدگیپیمانکاردرخواست
مایندهن–فرماکارنمایندهازمتشکل)موقتتحویلهیاتتشکیلتقاضای،موقت
.نمایدمیفرماکارازرا(پیمانکارنماینده–مشاور

فرصتروز7پیمانکاربهشودمشاهدهکاردرنواقصی،تحویلضمندرکهصورتیدر
موقتلتحویتاریخکارفرمابهکارتحویلونقصرفعتاریخ.شودمیدادهنواقصرفع
.باشدمیموقتتحویلتاریختضمیندورهشروعتاریخوگرددمیتلقی
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قطعیوضعیتصورت:

عیقطوضعیتصورتموقتتحویلتاریخازماهیکحداکثربایدپیمانکار
الحمصنمودنمنظوربدون،پیمانمدارکواسناداساسبرراشدهانجامکارهای

.نمایدمتسلیمشاورمهندسبهرسیدگیبرایوکندتهیهکارپایتجهیزاتو

ماهسهمدتظرفورسیدگیراشدهدریافتوضعیتصورتمشاورمهندس
.مینمایدارسالکارفرمابهتصویببرای

وکندمیرسیدگیوصولتاریخازماه2مدتظرفراوضعیتصورتکارفرما
در.داردمیاعالمپیمانکاربهآنازنسخهیکارسالضمنراخودنهائینظر

اقدامیقطعوضعیتصورتبرایشدهتعیینمهلتظرفپیمانکارکهصورتی
نمایدمیآنهتهیبهاقدامپیمانکارهزینهبامشاورمهندسکارفرما،تأییدبانکند

امضاءازامتناعصورتدرنمایدمیارسالکارفرمابرایپیمانکارامضاءازپسو
.نمایدمیارسالکارفرمابهراآنپیمانکارامضاءبدونمشاور
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نهاییحسابصورت:

زاماهسهمدتظرفپیماننهاییحسابصورت،پیمانعمومیشرایط51مادهاستنادبه
مبلغازدانعبارتکهشودمیتهیهکارفرماتوسطقطعیوضعیتصورتتصویبتاریخ

یاضافهاباالمبلغبهپیمانمدارکواسناداساسبرکهمبلغیوقطعیوضعیتصورت
مبلغ،ماکارفرتحویلیآالتماشین،تجهیزات–مصالحبهای–تعدیلمانندشدهکسر

وارپیمانکتوسطحسابصورت.شدهقطعیورسیدگیهایجریمهیاخسارتجبران
.میگرددامضاءکارفرما

گیردمیرارقپیمانکارحسابتسویهمالککهباالشرحبهشدهتأییدنهاییحسابصورت
.ستاتأثیربیآنمورددرادعاییواعتراضهرگونهواستقطعیپیمانطرفدوبرای،

دباشمیمذکورقانونیمستندرعایتعدمتملکهایطرحاجرایدرموجوداشکاالتاز
.داشتخواهدپیدرراپیمانکاروکارفرمااختالفسالهادلیلهمینبهکه
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اجــرااز بعــد ( ج

.شودواگذارمشاورمهندسبه(اجراازبعدواجراحین–اجراازقبل)شاملعملیاتاجرایبرنظارتخدمات-1-1

ازقبلوتفصیلیطراحیاتمامازپسوپروژهطراحیومطالعهقراردادازمستقلصورتبهبایدنظارتخدماتقرارداد-2-1

.شودمیمنعقدپیمانکارانتخاب
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نظــارت-1

عــالیه

دوران تضمیــن



باشدمیطرحالزاماتازبرداریبهرهوتضمیندوراندرپروژهبرمشاورودستگاهنظارت-3-1

(الزمتضامینکفایت)تضمیندوراندربرداریبهرهازناشیاشکاالترفع-4-1
44



2-قطعیتحویل:

5مادهدرشدهتعیینتضمیندورهپایاندر،پیمانعمومیشرایط41مادهبهمستند
تحویلیاتهاعضای،مشاورمهندستأییدوپیمانکارتقاضایبهبناکارفرما،موافقتنامه

.نمایدمیابالغپیمانکاربهومعینراهیاتتشکیلتاریخوقطعی

مشاهدهباشدپیمانکارکارازناشیکهنقصیوعیبگاههر،کارهابازدیدازپسهیات
باشدارکدرنقصیوعیبدارایچنانچهگیردمیقطعیتحویلراپیمانموضوعننماید
اقدامطعیقتحویلجلسهصورتتنظیمبهنسبتهفتهیکمدتظرفنقصرفعازپس
.گرددمی

علتبهگرددمیمشاهدهایسرمایههایداراییتملکهایطرحاجرایازمواردیدر
ازاضاییتقتضمیندورانشدنسپریرغمعلیپیمانکاربودنبدهکاریاوزیادنواقص
احتمامخصوصایندراستالزمکهنمیگیردصورتقطعیتحویلبرایپیمانکارسوی
.گیردصورتجدی
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طرح هاشده ناشی از اجرای ایجاد اموال -3

وجراییادستگاهباآنهاحراستوحفظمسئولیتودولتبهمتعلقانتفاعیغیرطرحهایاجرایازناشیاموال-

.گرددواریزخزانهحساببهبایدفروشازناشیوجوهواستبهرهبرداریدستگاه

برداربهرهدستگاههایوداراییاموالحساببهطرحخاتمهازپسانتفاعیهایطرحاجرایازناشیاموال--

.گرددمنظورمیطرح
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4-طرحهامازادمصالح

مربوطکاراجرایازماندهباقیمصالحگرددمیاجراپیمانیبصورتکهطرحهایدر

ارجخکارگاهازکارگاهبرچیدندستورالعملاجرایدربایستومیبودهپیمانکاربه

شود

بهمربوطمصالحکارفرماستبامصالحتهیهکههایپروژهوامانیکارهایدرلیکن

استدولتیاموالزمرهدروبودهکارفرما

نامناسبنگهداریوطرحهااجرایازناشیمصالحانباشتشاهدمواردازبسیاریدر

.میگرددبیتالمالبهزیانوضررباعثفرسودگیبعلتکهمیباشیمآنها
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سایــر مـوارد( د

تجدیــد نظــر در نرخ پیمــان-1

هایداراییتملک)میگرددتأمینکشورکلبودجهمحلازکهاستانیوشدهاستانیملیملی،هایپروژهشامل-1-1

(سرمایهای

وحرازاقابلپیمانکاروکارفرمابرایپیشنهادارائهزماندرکهاستاموریوشرایطمجموعه)باشدتوجیهدارای-2-1

شدهانکارپیمبهکاراجرایحیندرهزینههاییتحمیلموجبمستند،شواهدودالیلاساسبرونبودهپیشبینی

(نمیباشدمجازومیسرپیمانعمومیشرایطاساسبرآنهاجبرانواست

فنیعالیشورایبهارسالواجراییدستگاهمقامباالترینیاوزیرامضایودرخواستباملیطرحهایدر-3-1

ازپسواستانفنیشورایبهاجراییدستگاهمقامباالترینامضایبااستانیوشدهاستانیملیهایطرحدر-4-1

فنیعالیشورایبهتأییدوبررسی
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نصابربراباستانفنیشورایبهارجاعقابلمجازسقفاستانی،وشدهاستانیملیطرحهایدر-5-1

.میباشدمتوسطمعامالت

اهتمامیخصوصایندراجراییدستگاههایآناجراییدستورالعملوقانونوجودبهتوجهبا-6-1

نکارانپیماومیباشدمستدلومستندتوجیهدارایکامالًکهمواردیدردلیلهمینبهوندارند

ملهازجقانونشبهراههایبهتوسلبابعضاًوپروژهشدنرهاباعثومیگردندزیانوضرردچار

تقیمبامعموالًپروژهکارادامهبرایومینمایندفسخراقراردادپیمانعمومیشرایط48ماده

پیماننرخدرنظرتجدیدمبلغازبعضاًومیگرددشدهتمامقیمتافزایشباعثکهواگذارجدید

.استبیشتر

بارتحمیلازجلوگیریودولتصالحوصرفهرعایتبااجراییدستگاههایمیگرددپیشنهاد-7-1

.نماینداستفادهموجودقانونیامکانازبیتالمالبهاضافی
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واگــذاری کـارهـا به صورت امــانــی-2

امانیواگذاریکارهابهصورتشرط-1-2

فنیحوزههایمدیریتی،فنی،اجرایی،تدارکاتوتوانمتخصصدربودننیرویانسانیدارا-1-1-2

بودنامکاناتازجملهماشینآالتوتجهیزاتبرایاجرایپروژهدارا-2-1-2

انکارانیابرابرنصابمعامالتکوچکبهدالیلماهیتی،تخصصی،پراکندگیکاروعدماستقبالپیم(10)پروژههایبابرآوردحداکثرتادر-2-2

بودجههراضطراردیگریبااجازهسازمانبرنامهو

:زیربرابرنصابمعامالتکوچکبارعایتموارد(20)وحداکثرتا(10)پروژههایبابرآوردبیشازبرای-3-2

برایحداکثرتاپایانسالمالی-1-3-2

نقشهدربرآوردوتهیهدقت-2-3-2

پروژهمسئولفنیتعیین-3-3-2

امانیمصوبهشورایفنیاستانومبادلهموافقتنامهبهصورتاخذ-4-3-2
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استانروش کار و وظایف شورای فنی -3

(نگهداریوبهرهبرداریاجرا،مطالعه،)مراحلتمامدرپروژههاوطرحهاتمامشاملفنیشورایفعالیتمحدوده-1

ملیپروژههایبرعالیهنظارت-2

استالزماالجراواعتباردارایشورامصوبات-3

پروژههااجرایموانعوشکایاتبررسی-4

متوسطمعامالتسقفتاحداکثرپیمانهانرخدرنظرتجدید-5

طرحهااجرایعواملاختالفحل-6

اناستفنیشورایمداومودقیقنظارتعدم(نگهداریوبهرهبرداریاجرا،مطالعه،)پروژههااجرایمراحلتمامدرموجوداشکاالتازیکی

.باشدمی

نظارتوظایفدرخصوصجدیاهتماممنتخبکارشناسانازاستفادهحتیونظارتکارگروهنمودنفعالبافنیشورایمیشودپیشنهاد

.باشدداشتهخود
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تملک داراییهای سرمایه ایموارد کلی و اشکاالت وارده بر اجرای طرح های 

(مرّقانون،بخشنامهودستورالعمل)قانونقانونمندصرفوبدونانعطافدیدگاهمتفاوتمدیرانبه-1

قانونگریـز

(بعداجرادرمراحلمختلفقبل،حینو)عدمنظارتنظاممندسازمانبرنامهوبودجهبراجرایطرحها-2

مشاورانصالحیتپیمانکارانوبهتداومعدمنظارتسازمانبرنامهوبودجه-3

تمامطرحهایجدیددرحیناجرایطرحهاینیمهتصویب-4

تشکیالتیندارنداعتباربهدستگاههاییکهتوانالزمبرایاجرایطرحوپروژهرابهلحاظفنیواداریواختصاص-5

دستگاههانظارتعالیهبراجرایطرحهایعمرانیبهعلتنبودنیرویفنیدرعدم-6

اداریازحسابدستگاهاجراییتوسطمراجعقضاییوبرداشت-7
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کایتشطرحبهمنجرکهپیمانکارانمطالباتپرداختعدمدرخصوصیافتهخاتمهطرحهایمشکالت-8

.میگرددبیتالمالبهزیانوضرروپرداختدرتأخیرازناشیخسارتآراءصدورو

راییاجدستگاههایومدیرانتوسطانگیزهورغبتنداشتنازناشیتمامنیمهطرحهایواگذاریعدم-9

.میگرددعمومینارضایتیوبهرهبرداریعدموآنهاشدنفرسودهوطرحهاانباشتباعثکه

انتخابپیشنهادیقیمتکمترینباپیمانکارانعموماًاینکهبهعنایتباپروژههاپائینکیفیت-10

است،ناپذیراجتناب(عاملیسه)روشایندرکهقراردادمدتشدنطوالنیبااستبدیهی.میگردند

کهراهادهترینسنقیصهاینجبرانبرایپیمانکارانازبرخیوبودنخواهدپاسخگوپیمانکاراولیهقیمت

.میکنندانتخاباستکیفیتپائینآوردنهمان

وحدیباختیاراتامضاها،ومجالسصورتبرتأکیدوتکیهعاملیسهساختاردرمالی،فسادترویج-11

ازودخحقاحقاقبرایپیمانکاردستبودنکوتاهوطرفیکاز(مشاور)اونمایندگانوکارفرماحصر

.گرددمیاستفادهسوءوتبانیساززمینهدیگرطرف
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1394لغایت 1388میدانی اجرای پروژه های عمرانی از سال بررسی 

درصد52←1394درسالکمترینمیباشددرصد9467لغایت88تحققاعتباراتازسالمتوسط

درصد95←  1387سالبیشتریندر

صرفخاتمهطرحشدهاستاعتبار،درصد171جمعا94ًلغایت88سنواتدر.
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عواملتأخیردراجرایپروژهها

درصد0/5دستگاهدرصد13اجرایی

درصد11پیمانکار

درصد1/5مشاور

درصد69اعتباری

درصد18محیطی



یدخسته نباش
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