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ساختمان استان ينظام مهندس  سازمان يمعامالتو  يمال نامه نظام   

 

 :مقدمه

 «ف»و بند  قانون نامه اجرایی آیین 71ماده 24و21،19: بندهاي "قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان" 17براساس ماده

معامالتی سازمان نظام  مالی و نامه نظامها،  آن مرتبط در موارد و سایرمذکور نامه اجرایی قانون  ه آیینیاصالح 114ماده 

وارد استخدامی به شرح زیر تدوین میگردد، م شود سازمان نامیده می بعد مختصراًهاکه ازاین به  مهندسی ساختمان استان

 نامه نظاممستثنی بوده و مشمول ضوابط و مقررات  نامه نظاماز این مرتبط  يها نامه نظامر یو سا هاي غیر مستمر الزحمه و حق

ساختمان هاي نظام مهندسی  زمانهمچنین با عنایت به عدم تصویب چارت مصوب براي سا .باشد یمربوط به خود م

اقب تصویب چارت مذکور تغییر و نامه متع هاي سازمانی مندرج در این نظام ها، ممکن است عناوین یا القاب پست استان

 .شودتوسط شوراي مرکزي اعالم 

 

 فصل اول 

 

 فيتعار (5ماده 

 .1174ماه  اسفندقانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب : قانون -

 .آن يبعد يها هیو اصالحقانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان  یینامه اجرا نییآ: يينامه اجرا نيیآ -

باشد که  سازمان می مجامع عمومی و عبارت از مجموعه تصمیمات متخذه در جلسات رسمی هیأت مدیره: مصوبات -

  .شده باشدضا اموثبت  جلسات م صورتیدر دفتر تنظ

در  .یابد پایان می ماه همان سال در آخراسفند است که از اول فروردین ماه شروع و یك سال شمسی: مالي سال -

اتخاذ کند بر اساس  یان سال مالیخ شروع و پایدر خصوص تار يگریب دیسازمان استان ترت یکه مجمع عموم یصورت

 .عمل خواهد شدعمومی مصوبات مجمع 

را با حفظ تقدم درآمدها ها  و هزینهو سایر منابع برنامه جامع مالی است که توازن درآمدها  :سازمان بودجه -

 ها و وظایف سازمان طی یك سال مالی مشخص می کند ي مورد نظر در برنامهها ها و در قالب خدمات و فعالیت هزینهبر

      .باشد یقابل اجرا م ساالنهمجمع عمومی  وت مدیره أهی در بیتصوپس از و

هاي  ردیف ها در فعالیت هاي جاري و ها، مصارف و هزینه ها وطرح مبلغی است که براي اجراي برنامه: اعتبار -

  .رسد یم یب مجمع عمومیو به تصو ینیب شیمشخص بودجه سازمان پ

در مجامع عمومی  نامه اجرایی ومصوبات هیأت مدیره و عبارت است از وجوهی که براساس قانون وآیین: ها يوصول -

 .شود ز مییهاي سازمان وار دریافت و به حساب، ینیش بیبودجه سازمان پ
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و عناوین مشابه در  یانباشته سنوات مازادعبارت است از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، : منابعر يسا -

 . شود و ماهیت درآمد ندارد بینی می بودجه ساالنه پیش

 يأبر اساس ر واعتباري براي آنها منظور نشده  ،هاي قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط بدهی: ديون -

 .سازمان ایجاد شده باشدبر ذمه یا زائد بر اعتبار مصوب بدون اختیار  ...و   یاتیا سازمان امور مالیو ییمحاکم قضا

حدود ه به با توج صالحین ذیمسئولتوسط  ها پرداختسایر  کاال وخدمات و خرید ضرورت تأیید و یبررس: تشخیص -

 .می باشد براي نیل به اهداف سازمانارات یاخت

                         .شود یانجام مامورمالی  ریدتوسط م ،شدهن ییتع مصارفبراي  ،کاال یا خدمات خرید تشخیص ضرورت

رذمه سازمان بارات یحدود اخت به با توجه صالحیذن یولمسئ تأییدبراساس  الزامی که ناشی از موارد زیر ایجاد: دتعه -

             :گیرد قرار می

 .انجام خدمت تحویل کاال یا -1

 .منعقد شده باشد اختیارات مربوطه درحد قراردادهایی که با رعایت مقررات -2

 .صالح احکام صادره از مراجع قانونی وذي -1

             .المللی مجامع کشوري یابین ها یا وعضویت در سازمانالمللی  پیوستن به قراردادهاي کشوري یابین -4

 .گیرد اهداف سازمان صورت می راستايیا حقوقی که در  اعانه به اشخاص حقیقی و کمك و -5

  .یآت یاحتمال يها یا بدهی ها منظور شده در حسابر یذخا ریسا -2

 .گردد میاعالم  یمالامور ریکه توسط مدمیزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد ومدارک مثبته تعیین : تسجیل  -

انجام ي خود به منظور ها در جریان فعالیت سازمانیا مخارج تحقق یافته عبارت از مصارفی است که  هزینه: ها نهيهز -

ز ین ساالنهات آن در بودجه یکل کهرد یگ یمن و مقررات مربوطه صورت یت قوانیرعا باو شود  متحمل می وظایف خود

 .شده است ینیب شیپ

مور تعیین شده براي انجام قسمتی از أنقدینگی سازمان است که در اختیار کارپرداز یا م مبلغی از :گردان تنخواه -

 .گیرد نامه قرار می گردان این نظام رعایت فصل تنخواه ي جاري باها هزینه

 در تعهداجراي قبل از د کاال یو خر دادرقرا ياجرا در وه مربوط که از محل اعتباراتاست  یمبلغ: پرداخت پیش -

       .گیرد صورت میمقابل تضمین معتبر

.  گیرد از محل اعتبار مربوطه صورت می انجام شده،اداي قسمتی از تعهد  منظور که بهاست پرداختی  :الحساب علي -

نامه  نییآ 71 ماده مبناي براست که اصلی هیأت مدیره  ياز اعضا معامالتی و امور مالی وامین سازمان در : دار خزانه -      

              .باشد دار وظایف مربوطه می وکالتاً عهده ازطرف هیأت مدیره انتخاب و قانون اجرایی

 واجد يبین اعضا وجب حکم رئیس سازمان ازبه م دار و پیشنهاد خزانه که به امین سازمان :دار عامل خزانه -

حسن  نظارت بر ویت کنترل اعتبارات مسئولدار  انهخز به این سمت منصوب و زیر نظر دفاتر نمایندگی صالحیت در

                  .باشد دار می عهده دفتر نمایندگی را معامالتی در مقررات مالی و اجراي
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 دار خزانهبا نظارت  وسازمان  سینظر رئ زیرکه مربوطه  به امور آشنا وشرایط  است واجد فردي :مالي امور مدير -

             .دار وظایف مربوطه میباشد عهده

ابالغ  با و دار خزانه تأییدو یمالامور به پیشنهاد مدیرکه دار امانت صالحیت و از بین شاغلین واجد: اموال جمعدار -

 زیر را تحول آنها استقرار وتحویل ونظارت برمحل  ي مستمر حساب اموال ونگهدار ویت ثبت مسئول ،رئیس سازمان

                   .مالی به عهده دارد امور مدیر نظر

به  مصوب یدر چارچوب ساختار سازمانو  مربوطهمدیر  نظر زیرکه صالحیت  بین شاغلین واجد از: انباردار -

      .را بر عهده دارد اتحول آنه تحویل و، یت نگهداري اقالممسئول ،رئیس سازماند یصالحد

دار  عهده ،مصوب یدر چارچوب ساختار سازمان مربوطه مدیرنظر  زیرکه صالحیت  ازبین شاغلین واجد :پردازکار-

             .باشد ظایف محوله میو

 . باشد منظور از خرید، تحصیل کاال یا خدمات مورد نیاز سازمان از منابع و امکانات موجود به بهاي معلوم می :ديخر -

 .باشد شرایط وکیفیت مورد نظر باکمترین قیمت ممکن می خدمات با یا فرآیندي رقابتی براي تأمین کاال :مناقصه -

ا فروش براساس ید و یهر نوع معامله در هر نوبت از خر ين شده براییعبارت است از مبلغ تع :حد نصاب معامالت -

 .نامه نظامن یمقررات ا

نامه به  ن نظامینه را براساس ایا پرداخت هزیگردد که انجام معامله و  یاطالق م مدارکیبه آن دسته از  :اسناد مثبته -

 .ت رسانداثبا

ثابت و منقول و  يها یو انتقال آن دسته از دارای ينامه عبارت است از واگذار نظامن یمنظور از فروش در ا :فروش -

که  یعاتیا ضایو  یز اجناس اسقاطیو ن یه و مصرفیمواد اول ،کاالها ،هینقل آالت، وسائط نیرمنقول سازمان از جمله ماشیغ

الذکر کامالً نو و سالم و کار نکرده  ا با وجود آنکه اقالم فوقید و شنبا یرمنتفع باشند و قابل استفاده در سازمان نمیغ

 .از سازمان باشندیمازاد بر ن یباشند ول یم

 .باشد اموال با شرایط معلوم به باالترین قیمت ممکن میفرایند فروش موردي از  :دهيمزا -

د و مدارک قانونی که با رضایت کامل صاحب آن در ازاي اسناهر نوع مال منقول یا غیر منقول متکی به : تضمین -

وعده در قرار به نفع طرف دوم گردد که در صورت خلف  شود و مقرر می سپرده میاول دین یا انجام تکلیف به طرف 

 . گردد طضب

مبلغ قید شده در  اعالم ذینفع، شود به محض متعهد می ضامنیك سند تجاري است که به موجب آن،  :ضمانت نامه -

 .نامه را در وجه ذینفع پرداخت نماید ضمانت
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  مقررات مالي - صل دومف

 

 :سازمان استان يمقررات مال: بخش اول

ار یدر حد اختصالح  يذ مسئولص یمستلزم وجود اعتبار و تشخ جاد تعهدیا ا انعقاد قرارداد وینه یانجام هز (2ماده 

       .باشد یم «12»در ماده ض شده یتفو

هرگاه درصورت  ،نه سازمان باشدساال یمع عمومات بودجه مصوب مجید با رعایسازمان با يها پرداخت ها و یافتیدر 

 يجار یسال مال ي، سازمان فاقد بودجه مصوب برایعموممع اب بودجه توسط مجیا عدم تصویمع و امج يعدم برگزار

و  مصارفباشد نسبت به پرداخت  یب بودجه، سازمان استان مجاز میتصو یفات قانونیشدن تشر يباشد، تا زمان سپر

                   .دیاقدام نما ،یمنابع مال جودبا فرض و ك دوازدهم بودجه مصوب سال قبلیدر هر ماه معادل  منابعوصول 

را  مدهاآدر ود تحقق منابع نفه داریوظمربوطه سازمان  يها تیریحسب موضوع مد و دار خزانهس سازمان و یئر (9ماده 

 ره یت مدأیبه ه ،در خصوص تحقق آنها را یاز گزارشات فصلینموده و در صورت ن يریگیپ ،براساس بودجه مصوب

 .الزم توسط هیأت مدیره صورت پذیرد يریم گیتصمه راهکار یو ارال انحراف یدر خصوص دال سازمان اعالم تا

براساس  ودفاتر نمایندگی به صورت منظم  در سیستم حسابداري مرکز واسناد مثبته کلیه عملیات مالی براساس  (4ماده 

و اسناد مربوطه مطابق ضوابط  ثبتم یمستق يها اتیموضوع قانون مال نامه تحریردفاتر یینوآ ستانداردهاي حسابداريا

 (باشد سال از تاریخ صدور می 10د مالی حداقل مدت نگهداري زمان اسنا) .شود نگهداري می

             :دار خزانهعامل  و دار خزانه وظایف (1ماده 

سازمان  صالح نظر گرفتن صرفه و در با ینگیت نقدیریو مدوکنترل اعتبارات مالی  نظارت برحسن اجراي امور -5-1

  .مربوطه مقررات و

و براساس بودجه ، یاسناد محاسباتو (...و  چك، سفته و قراردادها)اسناد تعهدآور ه یکلثابت  يامضا و نظارت -5-2

                         .مربوطه يها نامه نظام

 .ارائه به هیأت مدیره برايبودجه  ي مالی وها تهیه به موقع صورت و عملکردنظارت بر  یگیري وپ -5-1

 .هاي مالی سازمان حساببررسی  ان سازمان دریا بازرس بازرس مکاري باه -5-4

       .مناسب یداخل يها نظام کنترل يساز ادهیو پ یطراحو نظارت در  يهمکار - 5-5

 :مالی امور مدیر وظایف (6ماده 

هاي  گزارش ها وارائه  هاي نگهداري حساب باال بردن قابلیت بهبود آن به منظور براياقدام  و يانجام امور حسابدار -2-1

       .الزم

و  ین اجتماعیمأت ون مالیاتی یانونامه تحریر دفاتر وق آیینو استانداردهاانجام اصول متداول حسابداري براساس  -2-2

       .ن مرتبطیر قوانیسا
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ت أیه هاي مصوب در قالب برنامهسال قبل  به عملکرد باتوجهساالنه  يشنهادیپ تنظیم بودجه تهیه و در يهمکار -2-1

 .رهیمد

       .يا سهیه گزارش مقایعملکرد اعتبارات و تهکنترل بودجه و  ياجرا -2-4

 .سازمان استیرنیاز  رداطالعات مالی مو آمار وارائه  تهیه و -2-5

کیفیت جوابگویی به  يارتقا تسهیل امور ومناسب به منظور  الزم و مستمر و ارائه گردش کار بهبود مطالعه و - 2-2

 .مراجعین در امور مربوطه

و  یاتیو مال ین مالیت قوانیو رعا لیتسجتعهد، ، انجام منعقده از لحاظ وجود اعتبار يم قراردادهایتنظدر نترل ک -2-7

 .  ....و  ین اجتماعیمأت

       .یقانونو پرداخت به موقع حقوق و عوارض  و کسر یدر مواعد مقرر قانون ها هو ارسال اظهارنام میتنظ -2-8

نامه  نظاماین  12در ماده ض شده یارات تفویاخت حد در مراحل تشخیصف مربوط به یوظا یندگیدر دفاتر نما (7ماده 

و  دار خزانهعامل  به عهده یمقررات مال ت بودجه ویرعا و، س دفتریئبه عهده رت صرفه وصالح سازمان یبا رعا و

 .باشد دفتر نمایندگی میحسابدار 

ها  ، پرداختشود انجام می یندگینما ا دفاتریحساب بانکی سازمان  عهدهصدور چك از طریق  ها پرداخته یکل (8ماده 

صورت خواهد  یفاقد حساب بانک یا صدور چك به نام متقاضیو نفع یذ یز به حساب بانکیا واریق حواله یاز طر اًصرف

 .رفتیپذ

بیست درصد " حداکثر تا سقف حد مبلغ صندوق در يا موجودی گردان از محل تنخواه یجزئ يها پرداخت :تبصره

 .بالمانع استرخصوص هر فاکتور هزینه د "سقف معامالت جزئی این نظام نامه

صورتجلسه مصوب هیأت رئیسه،  نمایندگی برابر دفاتر گردان کارپرداز و تنخواهنوع تضمین  وسقف مبلغ  (3ماده 

 گردان حد مبلغ تنخواه در گردد که حساب مربوطه درهر ماه حداقل دو بار مبلغ تنخواه طوري تعیین می .گردد میتعیین 

 .گردش داشته باشد

ا حواله یدریافت چك  یا وهاي بانکی  ها به صورت واریز به حساب دریافتن اعتبار و یه وجوه منابع تأمیکل (51ماده 

       .گردد یمانجام  ،سازمانوجه حساب بانکی  در

با توجه به با حداقل دو امضا  ...( و  چك، سفته و قراردادها) اسناد تعهدآور و یبانکمجاز  يصاحبان امضا (55ماده

افتتاح  یو چگونگگردند  تعیین می نامه نظامن یاو  «نظام مهندسی و کنترل ساختمان»قانون  نامه اجرایی آیین 71ماده 

             .گردد یم تصویبهیأت مدیره درنیز  یحساب بانک

 باارچوب بودجه مصوب چ درتعهد  ایجاد ویت تشخیص ضرورت خرید کاال وخدمات مسئول اختیار و (52ماده 

 .باشد میار یاختتفویض قابل به شرح زیرمبلغ  که باتوجه به ماهیت و باشد هیأت مدیره می

 ، براي هر خرید یا عقد قراردادنامه این نظام 21درصد سقف معامالت جزئی تعیین شده در ماده  40 تا حداکثر -12-1

 .باشد می( رهیت مدأیص هیبه تشخ) ها شهرستان یندگیدفاتر نما يساؤو ر هاي سازمان مدیریتض به یقابل تفو
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 .سازمانرئیس  در اختیارك یبند  مبلغ رابرب 15 تا حداکثر -12-2

  .سازمان اختیار هیأت رئیسه درك یمبلغ بند  برابر 10 تا داکثرح -12-1

بازبینی  هاي کنترل ارزیابی، گروه کنترل مضاعف، زحمه ناظرین،ال حق يها ستیپرداخت ل مواردي مانند -تبصره

مدیره ت أهی ت رئیسه وأطور کلی آنچه براساس احکام و مصوبات هی به موارد مشابه و مزایاي پرسنل و حقوق و ها، طرح

  .بود س سازمان خواهدیرئ اریاخت در ،ده استین گردییتع یمصوب قبل نامه نظام و مقررات و

 .باشد یکننده نم ضیت تفویار، رافع مسئولیض اختیتفو (59ماده 

قراردادهایی  تواند، کند سازمان می سال مالی تجاوز می انجام آن از یك هک ییها از هزینه آن بخش مورد در (54ماده 

سازمان مکلف است در بودجه ساالنه خود نصورت یدر ا .نماید منعقد را کند سال مالی تجاوز می اجراي آن از که

       .مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید رابه موارد فوق اعتبارات الزم براي پرداخت تعهدات مربوط 

رئیس  و دار خزانه ،یرمالیمد ،(حسابدار) م کنندهیتنظ توسط ترتیب به (به اصل امضا) د حسابدارياسنا يامضا (51ماده 

ن یمأتو  صیمراحل تشخه یکلتأییدبه منزله ، مجاز يصاحبان امضاچك توسط  يامضا نیو همچنب رئیس سازمان ینا یا

    .باشد می تعهدو  اعتبار

این  طبق مقررات ،قراردادهاا یمندرج در احکام  طیبراساس شرامواردي که الزم است قبل از انجام تعهد  در (56ماده 

             .، بالمانع استن معتبریقبال تضم در ومقررات  ریسارعایت  باشود،  داده ،پرداخت شیعنوان پ هبوجهی  نامه  نظام

ن وتمام دیتأدیه ، مدارک الزم تهیه اسناد و یا تسجیل و يزمان الزم براازجمله ، مواردي که بنابه عللی در (57ماده 

عنوان  شده را تحت توان قسمتی از وجه تعهد می نباشد پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر یا نبوده ومقدور 

 .پرداخت نمودرمقررات یسارعایت  باالحساب  علی

 يتمرکز يها شرط انتقال به حساب دیق با ها دریافت برايبه تعداد مورد نیاز  هاي بانکی سازمان حساب (58ماده 

افتتاح مجاز  يها نزد شعب بانك رهیت مدأیب هیو تصو مجاز يصاحبان امضا تأیید مدیر امور مالی و شنهادیپ با سازمان

 .گردد می
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 :سازمان يندگيدفاتر نما يمقررات مال: بخش دوم

د نباش یز ملزم مین یندگیدفاتر نما گردد، یاستان ثبت م یسازمان در دفاتر قانونمالی  يها تیه فعالیکل (53ماده 

 براي یندگیس دفتر نمایئو ر دار خزانهاز امضا حسابدار و عامل پس  ،بعدماه  پانزدهمخود را حداکثر تا  یاطالعات مال

 .ندیارسال نمااستان سازمان  یبه امور مال یثبت در دفاتر قانون

 يها کمك ها، وام ها، مطالبات از اشخاص، یافتیاز محل در یندگیسازمان در دفاتر نما يها یافتیه دریکل (21ماده 

ه شمارره افتتاح و یت مدأیمخصوص تمرکز وجوه سازمان که توسط ه یبدون استثنا به حساب بانک... بالعوض و 

 .گردد یز میوار ،دینما یدفاتر ابالغ م حساب آن را به

ت أیمصوب ه يحسابدار روشچارچوب به صورت متمرکز در سازمان  یندگیبا دفاتر نمامالی ارتباط ( 25ماده 

در شهرستان  یندگیس دفتر نمایئو ر دار خزانهبه امضا عامل  یك فقره حساب بانکین منظور یبد. باشد یره سازمان میمد

توسط  ز به حساب مذکور صرفاًیاست وار یهیبد .شود ین حساب انجام میدفاتر از ا يها ه پرداختیده و کلیافتتاح گرد

ره سازمان یت مدیأمگر با اخذ مصوبه از ه گردد یز نمین حساب واریبه ا يگریچ وجه دیگردد و ه یسازمان انجام م

 .استان

ها  نهیهز  پرداخت يبرا قابل برداشت نباشد، یحساب بانک ياز به نگهداریکه ن دفاتر آن دسته از در (22ماده 

 .گردد یم گردان منظور تنخواه
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 امور معامالت -فصل سوم 

 

 ها آننصاب  حد انواع معامالت و: بخش اول

 

 فروش امالک و انعقاد قراردادها وخرید و خدمات، اجاره و فروش کاال و معامالت سازمان از قبیل خرید و (29ماده 

از در سازمان حد نصاب معامالت  يمبنامبلغ : دنشو دسته تقسیم می چهاراز نظر ارزش به  ها سایر فعالیت مستغالت و

در هر سال « پنج درصد حد نصاب معامالت جزئی دولتی»تا کالن که شرح آن در ادامه آورده شده، معادل  یجزئ

  .باشد می

 :معامالت جزئي -الف

 .تجاوز نکند نامه این نظام 21ماده  حد نصاب يمبلغ مبنا برابر «5»معامالتی هستند که مبلغ آنها از 

 :معامالت متوسط -ب

حد  يمبلغ مبنا برابر «50» بیشتر و از نامه این نظام 21حد نصاب ماده  يمبلغ مبنا برابر «5»معامالتی هستند که مبلغ آنها از 

 .تجاوز نکند نامه این نظام 21نصاب ماده 

 :معامالت عمده -ج

 يمبلغ مبنا برابر «150»بیشتر و از  نامه نظاماین  21حد نصاب ماده  يمبلغ مبنا برابر « 50»معامالتی هستند که مبلغ آنها از 

 .تجاوز نکند نامه این نظام 21حد نصاب ماده 

 :معامالت کالن  -د

 .بیشتر باشد نامه این نظام 21حد نصاب ماده  يمبلغ مبنا برابر «150» معامالتی هستند که مبلغ آنها از

براي معامالت  متوسط مبلغ مورد نظر در معامله و خرید براي معامالت جزیی و نصاب در حدتشخیص ناي مب -21-1

 .باشد می یکارشناس ای يمبلغ برآوردو کالن  عمده

 .باشد مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب هیأت مدیره سازمان می ،نصاب در فروش حد مبناي -21-2

 .ممنوع است تر به طبقه پایینل آن یتبد وچکتر فوق به اقالم کو معامالت مشمول هر یك از طبقات كیکتف -21-1

 :ر خواهد بودیز کمیسیون معامالت مرکب ازافراد (24ماده 

 .(ونیسیس کمیئر)یا نماینده قانونی ويرئیس سازمان  -1

 .      سازمان دار خزانه -2

 .ره سازمانیات مدیه منتخبنده ینما -1

 .سازمان یمالامور ر یمد -4

  .تشخیص ریاست سازمانن مشابه به یا عناوی ییر اجرایمد -5

 .(يأبدون حق ر) واحد متقاضی کاال یا خدمت مدیر -2
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ربط  ها از کارشناس ذي تواند در موارد تخصصی به منظور بررسی وتعیین صالحیت میسیون معامالت میک -24-1

 .استفاده نماید

قیمت پایه  استعالم، آگهی یانمونه  خدمات، نمونه قرارداد، ایامله شامل مشخصات کامل فنی کاال مدارک مع -24-2

 قراردادها و دیخر واحد مسئول و یمتقاض واحد يهمکار باقبل از انتشار آگهی  ، برآوردي موضوع کارشناسی شده و

 .رسد میکمیسیون معامالت  تأییدبه  ه ویته يون و بدون حق رأیسیر کمیبه عنوان دب ن مشابهیا عناوی

. یابد می ، رسمیت(يأصاحب ر) ور اکثریت اعضاي اصلیضبا حسازمان جلسات کمیسیون معامالت  -24-1

کمیسیون معامالت با تصمیم اکثریت اعضا مخالف باشند ضمن قید مراتب در ذیل  يکه بعضی از اعضا درصورتی

رئیس کمیسیون . صورت جلسه کمیسیون، دالئل خود را به صورت کتبی و مستدل به رئیس کمیسیون ارائه می نمایند

مان استان مجاز سازره یت مدأهی. ارسال داردره سازمان یت مدأیهمالحظه  براي گزارش عضو اقلیت را عیناً موظف است

 .باشد کمیسیون معامالت می يي اکثریت اعضاأید ریبه رد یا تا
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 روش انجام معامالت  –بخش دوم 

 

 :یئمورد معامالت جز در (21ماده 

 آن،قیمت  کیفیت و پس از تحقیق درمورد فروشندگان کاال یاخدمت مراجعه وکارپرداز مکلف است به : دیخر -25-1

 مله باامع"جملهباقید  را صورت حسابذیل  صالح سازمان انجام و صرفه وبا رعایت  حداقل بهاي ممکن و با معامله را

 ریمد ای واحد مسئول .امضا نماید ".است شدهانجام ت و با صرفه و صالح سازمان یفیکبهترین مت و یقحداقل ت یرعا

  .عهده دارد بر را هااي از قیمت خرید بررسی نمونهکنترل و یت مسئولنیز  مربوطه

و انجام معامله  شود انجام می محدوداز طریق مزایده  سازمان استانبا اخذ مجوز از کمیسیون معامالت : فروش -25-2

  .ردیپذ یمس سازمان استان صورت یب رئیو تصو مالیر ید مدییفروش پس ازتا

 :درمورد معامالت متوسط (26ماده 

به صورت  (فروش عمدهترجیحاً )کاال یا خدمت فروشندهباید حداقل از سه  دیخر مورأامیکارپرداز : دیخر -22-1

ع کاال یا نو ،این ترتیب که مأمور خرید باهماهنگی مدیر واحد متقاضیبه  ،بی بعمل آوردجداگانه استعالم بهاي کت

 نماید و میتعیین  ،آن را به طور کامل در برگ استعالم بهاو شرایط انجام مشخصات  مقدار و معامله وخدمات مورد 

ذکر کامل نشانی خود ذیل  با ،اعتبار آنو مهلت ت یفیک قید و اعالم حداقل بها نیز با ا خدماتیگان کاال دفروشن

در  استعالم راا ی ها پاکتکارپرداز  .نمود بسته تحویل مأمور خرید خواهند دردر پاکت  ورا امضا  هاي استعالم بها برگ

صورت مکتوب  هب یا نماینده قانونی وي بازگشایی نموده،و رئیس سازمان  مدیر امور مالی اي مرکب از کارپرداز، کمیته

 .گردد برنده استعالم مشخص می

 یا عمومی محدوداز طریق مزایده  سازمانمعامالت متوسط فروش با اخذ مجوز از کمیسیون معامالت  :فروش -22-2

 .شود انجام می

اطالعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار و تعداد مورد معامله و روز و ساعت و محل مزایده و سایر  -22-2-1

روزنامه کثیراالنتشار ا یت سازمان و یا سایاعالنات سازمان استان  يتابلوهاشرایطی که الزم باشد باید به وسیله آگهی در 

ترجیح  استانها یا الصاق آگهی در معابر به هر طریقی که کمیسیون معامالت  و در صورت ضرورت از طریق سایر رسانه

 .می رسددهد به اطالع عموم 

بهاي تعیین شده شروع گردد و به خریداري که مورد معامله باید توسط کارشناس ارزیابی شود و مزایده از  -22-2-2

ارزیابی و مزایده  باالترین بها را پیشنهاد کند فروخته شود و اگر به قیمت ارزیابی شده خریداري پیدا نشود باید مجدداً

 .گرددبرگزار 

وق به ترتیب کمیسیون مذکور پس از انجام تشریفات ف. مزایده زیر نظر کمیسیون معامالت انجام خواهد شد -22-2-1

انجام معامله  ؛ارائه خواهد کردسه سازمان یت رئأیهجلسه مربوطه را همراه گزارش اقدامات انجام شده به  مذکور صورت

 .ردیپذ یسه سازمان صورت میت رئأیب هیفروش پس از تصو
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استعالم بها  تسلیم تنظیم و ازا خدمات یکاال که فروشندگان  معامالت متوسط درصورتیانجام وش یر رتغی -22-1

باشد بنابرگزارش  مورداز سه  کمتر یا محدود و ،تعداد فروشندگان به لحاظ انحصاري بودن یا خودداري نمایند و

 رنظرد با و تیفیمت و کیقترین به باتصویب کمیسیون معامالت  ومدیر واحد متقاضی  موجه کارپرداز و مستدل و

 .صالح سازمان بالمانع است گرفتن صرفه و

 شده ذکر برگ استعالم بها براي اعتبار بهاي پیشنهاد خدمت در کارپرداز باتوجه به مدتی که فروشندگان کاال یا -22-4

 .اند، طوري باید اقدام کندکه به علت انقضاي مدت خسارتی متوجه سازمان نشود کرده

 .است ینفع الزامیذ یحساب بانک در وجهپرداخت مبلغ معامالت متوسط  -22-5

الزام این موضوع در  .د خواهد شدیانجام دهنده خدمت روي برگی جدا از پاکت قیمت ق مشخصات فروشنده یا -22-2

 .گردد می آگهی مناقصه قید

 هیأت تأییدپس از  شود مگر در موارد زیر از طریق مناقصه یا مزایده انجام صرفاًباید و کالن  معامالت عمده( 27ماده 

 :مدیره

 در اختیار اشخاص توزیع آن منحصراً هاي دولتی که تولید و ها و شرکت ها، سازمان وزارتخانهمعامالت با   -27-1

 .ا حفظ صرفه و صالح سازمانمذکور باشد ب

 .در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد -27-2

ضرورت سرعت عمل ایجاب می کند با کسب نظر که  فروش اموال غیرمنقول درصورتی در مورد خرید و -27-1

 .کارشناس رسمی دادگستري و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه

 .در مورد خرید و فروش خدمات هنري با رعایت موازین اسالمی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی -27-4

داراي فروشنده منحصر به  که و در شرایطیدر مورد خرید کاالهاي انحصاري به تشخیص کمیسیون معامالت  -27-5

 .می تعیین واعالم گردیده استعموهاي  هاي ذیربط دولتی نرخ فرد بوده و براي آنها از طرف دستگاه

هاي ذیربط دولتی و یا  در مورد خرید و فروش خدمات و کاالهاي مصرفی روزانه که در محل از طرف دستگاه -27-2

 .ها براي آنها نرخ ثابتی معین شده است شهرداري

ی که از طرف مراجع یی و دریایل و نقل بار از طریق زمینی و هوامورد کاالهاي ساخت داخلی و کرایه حمدر  -27-7

 .دولتی ذیربط براي آنها نرخ تعیین شده باشد

 .سازمان استان رهیت مدأیه در مورد تعمیر ماشین آالت و تجهیزات ثابت و متحرک به تشخیص -27-8

در صورت صالحدید ، بایستی مستور بماند صرفه و صالح سازمان می رعایت لحاظدر مورد معامالتی که به  -27-9

 .بر اساس گزارش کمیسیون معامالت، و ل مربوطه یو با ذکر دال سازمان استان رهیت مدأیه

سازمان بر اساس گزارش  رهیت مدأیهتشخیص نوع دیگر معامله با حذف ضوابط مناقصه در صورت صالحدید  -27-10

 (.ید تجهیزات پیشرفته و ابزار دقیقمانند خر. )کمیسیون معامالت
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کمیسیون معامالت  موظف است قبالً همربوط یندگیا دفتر نمایسازمان استان در مورد معامالت فروش این ماده  :1تبصره

و سازمان استان به اموال و وسایل  یندگیدفاتر نماید کمیسیون مزبور، یکه با تا را در جریان امر قرار دهد تا درصورتی

 .اقدام شود نامه نظامنظر نیازي نداشته باشند نسبت به فروش آنها بر طبق مفاد این  مورد

در مورد معامالت فروش این ماده ابتدا موضوع در کمیسیون معامالت طرح و پس از تصویب کمیسیون : 2تبصره 

 .سازمان استان برسدره یت مدأیه یدیمذکور باید به تا

 (يعموممحدود و )مناقصه (  28ماده 
ت أیب هیو تصو ون معامالتیسیص کمیبنا به تشخ یعموما یق مناقصه محدود یه معامالت عمده از طریکل -28-1

 .گردد یانجام م مدیره

 .گردد یانجام م یق مناقصه عمومیه معامالت کالن از طریکل -28-2

ابتدا به  ،صورت گیرد یعمومدر مواردي که معامله باید طبق تشخیص کمیسیون معامالت از طریق مناقصه  -28-1

 یا ماهنامه رسمیزنامه وا ریآگهی مزبور یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار . گردد انتشار آگهی مناقصه اقدام می

و به اقتضاي اهمیت معامله و به تشخیص کمیسیون معامالت یك نوبت نیز در روزنامه  ت سازمانیا سایسازمان استان 

محل ضرورت تشخیص دهد که انتشار آگهی در چند  ون معامالتیسیکمکه  صورتیدر .شود رسمی کشور درج می

 .هایی که الزم بداند به نشر آگهی اقدام نماینددارد، می تواند در محل

چنانچه بر حسب اقتضاي موضوع نیاز به آگهی در سایر وسایل ارتباط جمعی باشد به تشخیص کمیسیون  :1تبصره 

 .معامالت اقدام خواهد شد

ب یتصو برايرا به همراه مدارک مثبته  ون معامالت موظف است صورتجلسه خودیسیدر معامالت عمده کم :2تبصره 

 .ب معامله انجام گرددیاستان ارسال نموده تا پس از تصو مدیرهت أیه

 برايرا به همراه مدارک مثبته  ون معامالت استان موظف است صورتجلسه خودیسیکم در معامالت کالن: 1تبصره 

 .ب معامله انجام گرددیره ارسال نموده تا پس از تصویت مدأیب هیتصو

 :در آگهی مناقصه نکات زیر باید ذکر گردد( 23 ماده

 .که موضوع معامله انجام کار باشد با مشخصات کامل آن صورتیو مقدار کاال یا کار مورد نظر درنوع  -29-1

 .ر و ترتیب اجراي آنمدت، محل ونحوه تحویل کاال یا انجام کا -29-2

حاوي مدارک مربوط به ( الف)تصریح بر اینکه پیشنهادهاي واصله باید در دو پاکت جداگانه که پاکت  -29-1

حاوي قیمت پیشنهادي تحویل و در صورت نقص ( ب)صالحیت پیشنهاد دهنده و همچنین ضمانت نامه و پاکت 

 .داري گرددخود( ب)از بازگشایی پاکت ( الف)مدارک باید در پاکت 

تصریح بر این که بهاي پیشنهادي باید به مبلغ مشخصی یا بر اساس کسر یا اضافه نسبت به واحد بهاي اعالم شده  -29-4

 .تعیین و در پاکت الک و مهر شده تسلیم سازمان استان شود



14 

 

د از تاریخ اولین نوبت انتشار نباید از نیی که منتشر می شوها در مورد آگهی مدت قبول و محل تسلیم پیشنهادها، -29-5

 .کمتر باشدکاري روز  10

در بانك  سازمان استانبه حساب  اًقید گردد که نقد شرکت در مناقصه بایستی تصریح شود و برايمیزان سپرده  -29-2

به تشخیص رده مبلغ سپ و نامه معتبر بانکی ارائه گردد و یا ضمانتواریز و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود 

در  .درصد مبلغ برآوردي معامله کمتر باشد( یك) 1نبایستی از گردد و به هر صورت  کمیسیون معامالت تعیین می

ص یسر نباشد به تشخیمنامه معتبر بانکی  و یا ارائه ضمانتز وجه سپرده شرکت در مناقصه یکه امکان وار يموارد

 .ن سپرده شرکت در مناقصه اخذ نمودبه عنواا سفته یتوان چك  یون معامالت مربوطه میسیکم

و ترتیب دریافت و استرداد آن باید در  یا جزئاً میزان تضمین حسن انجام معامله یا کار و عدم تاخیر در آن کالً -29-7

 .آگهی قید گردد

و یا پس از انجام )حداقل میزان تضمین حسن انجام کار یا معامله و عدم تاخیر که باید در آگهی قید گردد  :تبصره

در مورد معامالتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربري و یا فروش ماشین آالت ( مناقصه در قرارداد ذکر شود

نامه بانکی  خوذه باید ضمانتأله خواهد بود که تضمین مدرصد و در مورد سایر معامالت ده درصد مبلغ معام 5باشد 

درصد  10درصد مزبور سازمان استان باید از هر پرداخت معادل  5در مورد معامالت ساختمانی و باربري عالوه بر . باشد

 . به عنوان سپرده نگهداري نمایدکسر و بابت تضمین حسن انجام معامله یا کار 

بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل بها و ابالغ به برنده مناقصه ضرورت دارد باید حداکثر مدتی که براي  -29-8

 .در آگهی تصریح شود

 .نامه تمشیت کلیه امور مناقصه به عهده کمیسیون معامالت خواهد بود نظامدر این  :تبصره

ه مناقصه الزم باشد نباید از که به تشخیص کمیسیون معامالت پرداخت آن به برند صورتیپرداخت در پیشمیزان  -29-9

، که به ترتیب زیر داخت خواهد شدنامه بانکی پر در قبال ضمانت درصد کل قیمت معامله بیشتر باشد و منحصراً 20

 : گردد پرداخت می

  .درصد مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد 8معادل  -29-9-1

لوازم مورد نیاز براي تجهیز کارگاه یا تهیه مواد اولیه درصد  70درصد مبلغ قرارداد پس از حمل  5/2معادل  -29-9-2

 .براي شروع قرارداد

 .شده تأییدیا صورت وضعیت  حساب صورتدرصد از قرارداد و ارائه  10درصد پس از انجام  5/5معادل  -29-9-1

 .و برگ شرایط عمومی و مشخصات مورد لزوم دیگر ها محل توزیع یا فروش نقشه -29-10

ي موضوع قرارداد و نمونه ضمانت نامه باید مشخص ها چه تنظیم قرارداد الزم باشد محل تحویل نمونهچنان -29-11

 .ي ارائه شده تنظیم شودها مطابق نمونه نامه باید عیناً در این صورت ضمانت. شود

 .باشد تصریح این که سازمان در قبول پیشنهادها و انعقاد قرارداد و یا رد آنها داراي اختیارات تام می -29-12
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 نامه نظامگزار موضوع این  شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه -29-11

 .خواهد بود

 .هاي اولیه انعقاد قراردادها نحوه پرداخت هزینه -29-14

 .مشروط تصریح در رد پیشنهادهاي مبهم و -29-15

 .با نرخ مقرر در قرارداد% 25د افزایش یا کاهش موضوع قرارداد تا میزان تصریح اختیار کارفرما در مور -29-12

که ذکر شرایط خاصی عالوه  درصورتی) قید تسلیم شرایط تفصیلی معامله و نمونه فنی مشابه در صورت لزوم -29-17

نامه و شرایط  نظامکه با قوانین جاري و مفاد این  آن بر آنچه در باال آمده است الزم تشخیص داده شود مشروط بر

چنانچه ( و برگ شرایط و مشخصات درج نماید ها عمومی پیمان مغایر نباشد سازمان می تواند در متن آگهی یا در نقشه

و برگ شرایط عمومی در تاریخ و  ها موارد مذکور یا شرایط مناقصه مفصل باشد می توان در آگهی قید نمود که نقشه

 .دگان گذاشته خواهد شدمحل معین در اختیار پیشنهاد دهن

کمیسیون معامالت به ترتیبی تعیین خواهد شد که موضوع  تأیید شرایط مندرج در آگهی مناقصه با نظر و (91ماده 

انجام معامله  برايدار در مناقصه فراهم و تضمین کافی  مشخص و امکان شرکت گسترده متقاضیان صالحیت کامالً

 .تحصیل گردد

 ؛در آگهی مناقصه پیش بینی شده ممنوع است یازاتی براي برنده مناقصه خارج از آنچه که قبالًمنظور داشتن امت :تبصره

تیازات متقابل از ممگر آن که بنا بر اوضاع و احوال به تشخیص کمیسیون معامالت، اعطاي چنین امتیازاتی در قبال اخذ ا

 .پیمانکار به صالح و صرفه سازمان استان باشد

در  تواند میسازمان براي شرکت در مناقصه یا مزایده برسد کمیسیون معامالت  ياعضاچنانچه پیشنهادي از  (95ماده 

 .صورت تساوي شرایط معامله را با آنها انجام دهد

ي مطمئن تحقیق و قبل از قرائت پیشنهادها در ها روش بهتوسط سازمان  نرخ کارشناسی معامله بایستی قبالً (92ماده 

 .سیون معامالت قرار گیرداختیار کمی

گونه پیشنهادي اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم  پس از گذشت موعد مقرر در آگهی هیچ (99ماده 

 .کمیسیون معامالت و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد

فقره کمتر و یا از  1اگر پس از انتشار آگهی و انقضاي مهلت، پیشنهادي نرسد و یا پیشنهادهاي رسیده از  (94ماده 

 :به یکی از شقوق زیر انجام خواهد شداستان حدود اعتدال خارج باشد با کسب نظر موافق کمیسیون معامالت 

 .که پیشنهادي نرسیده باشد مناقصه تجدید خواهد شد درصورتی -14-1

مجاز خواهد بود معامله را از طریق استعالم بها با توجه معامالت کمیسیون  به دوم هم پیشنهادي نرسداگر در مرت -14-2

 .به نرخ عادله انجام دهد
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که تعداد پیشنهادهاي رسیده کمتر از سه فقره باشد قیمت عادله به وسیله استعالم بها از حداقل سه نفر  درصورتی -14-1

آید با حداقل قیمت پیشنهادي مساوي و یا از آن باالتر  هرگاه قیمتی که به این طریق به دست میشود و  مشخص می

 .گیرد باشد معامله با حداقل مبلغ مناقصه انجام می

د دستور ناز حدود اعتدال خارج باش استانهاي پیشنهادي به تشخیص کمیسیون معامالت  که قیمت درصورتی -14-4

 .نمودواهد خصادر تجدید مناقصه را 

در موعد مقرر مفتوح و رسیدگی  هکمیسیون معامالت مربوط يپیشنهادهاي واصله با حضور کلیه اعضا( 91ماده 

 .دنوش یم

حاوي مدارک مربوط به صالحیت پیشنهاد ( الف)پیشنهادهاي واصله باید در دو پاکت جداگانه که پاکت  -15-1

قیمت پیشنهادي تحویل و در صورت نقص مدارک الزم در پاکت حاوي ( ب)نامه و پاکت  دهنده و همچنین ضمانت

 .خودداري گردد( ب)ی پاکت یاز بازگشا( الف)

ی که بعد از انقضاي مهلت مقرر یکمیسیون معامالت به پیشنهادهاي مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادها -15-2

 .یا تمام پیشنهادها مختار است در آگهی واصل شود ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون در رد هر یك

هاي پیشنهادي  که پیشنهادهاي رسیده تعداد سه فقره یا بیشتر باشد پس از قرائت آنها و اطالع از قیمت درصورتی -15-1

، کمیسیون معامالت با رعایت مدت مقرر در آگهی تصمیم پایه کارشناسیو تشخیص حداقل آن و مقایسه با نرخ 

صورت جلسه مذکور همراه گزارش . اقصه را تعیین و صورت مجلس آن را تنظیم خواهد نمودمقتضی اتخاذ و برنده من

 کالندر خصوص معامالت  مدیرهت أیب در هیپس از تصو تسلیم شود و سه استانیت رئأیهمربوطه باید بالفاصله به 

 .گردد یشدن ابالغ م یاجرائ برايب یره استان قرائت و در صورت تصویت مدأیصورتجلسه مربوطه در صحن ه

 .نظر نماید خیر اقدام به انعقاد قرارداد موردأن تموظف است نتیجه مناقصه را به برنده اعالن و بدو سازمان استان -15-4

در مناقصه با پیشنهاد کمترین قیمت تردید باشد کمیسیون معامالت با کننده چنانچه نسبت به صالحیت شرکت  -15-5

که کمیسیون  درصورتی. صرفه وصالح و مصلحت تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود ذکر دالیل مربوط بر حسب

معامالت نسبت به انعقاد قرارداد با پیشنهاد دهنده کمترین قیمت فاقد صالحیت موافقت ننماید و اختالف مبالغ پیشنهادي 

که  اقدام می نماید و در صورتی درصد نباشد کمیسیون نسبت به انجام معامله با نفر دوم 5بین نفر اول و دوم بیش از 

 .خواهد بود و هیأت مدیرهدرصد باشد اتخاذ تصمیم نهایی با کمیسیون معامالت  5اختالف بیش از 

چنانچه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع سازمان استان ضبط گردیده و به طریق  (96ماده 

 .متن این ماده باید در آگهی مناقصه درج گردد. اقدام خواهد شد 17مذکور در ماده 

که نفر اول از انعقاد  سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و درصورتی (97ماده 

قرارداد با نفر دوم درصد پیشنهاد نفر اول نباشد  5ش از یبدوم  قرارداد خودداري نماید و اختالف نرخ بین نفر اول و

با نفر سوم و و اگر نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداري نماید سپرده او نیز ضبط خواهد گردید  منعقد خواهد شد
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ی با یباشد اتخاذ تصمیم نها درصد 5ش از یبیشنهادي نفر اول و دوم که تفاوت مبالغ پ درصورتی. شود قرارداد منعقد می

 .خواهد بود مدیره و هیأتکمیسیون معامالت 

که دو نفر با شرایط یکسان کمترین قیمت را داده باشند و نسبت به واگذاري معامله توافق حاصل  درصورتی( 98ماده 

 .سسات دولتی انتخاب خواهد شدؤاي در سازمان و م نشود برنده نهایی با توجه به پیشینه کاري و سوابق حرفه

دهنده معامله نوع جنس و مرغوبیت و دوام و مدت تحویل و بها و شرایط  در تعیین شخص یا اشخاص انجام :1تبصره 

 .پرداخت آن به طور کلی صرفه و صالح سازمان استان از هر لحاظ رعایت خواهد شد

ي فنی و ها راجع به معامالتی که جنبه فنی دارد کمیسیون معامالت تصمیم خود را با رعایت کلیه جنبه :2تبصره 

تواند کلیه اطالعات فنی و تخصصی الزم را در مورد  براي این منظور کمیسیون معامالت می. ایدنم تخصصی اتخاذ می

 .پیشنهادهاي رسیده از واحدهاي تخصصی و یا متخصصین مربوط دیگر اخذ نماید

سسات ؤاي فنی و غیره در مرحله اول اشخاص و م هوردر مورد مقاطعه کار ساختمان و خدمات مشا :1تبصره 

یی که مراکز آنها ها ایرانی که تمام یا اکثریت سهام آن متعلق به اتباع ایرانی باشد و در مرحله دوم شرکت ارد صالحیت

 .در ایران است مقدم خواهند بود

ه تعیین این که مصالح به عهده سازمان استان خواهد بود یا بر عهده مقاطعه کار با کمیسیون صدر هر مناق :4تبصره 

مشخص و  مربوطه ریمدعهده سازمان باشد تعیین بهاي تحویلی به پیمانکار توسط  رکه ب درصورتیمعامالت می باشد و 

به نحوي که قیمت مواد و مصالح از قیمت تعیین شده بیشتر نباشد مگر در . گردد ید مییأتمعامالت توسط کمیسیون 

قیمت مزبور بایستی عادالنه و مطابق در هر صورت . مواردي که قیمت تعیین شده در شرایط مناقصه اعالم نشده باشد

 .مبلغ عادالنه توسط کارشناس اعالم می شود. صالح و صرفه سازمان استان باشد

 تواند معامله را با همان شرایط به ون معامالت میدر مواردي که پیمانکار از انجام تعهد خودداري کند کمیسی( 93ماده 

که انجام موضوع قرارداد با آن شرایط و نرخ میسر نشود و یا مقرون به صرفه  دیگري واگذار نماید و درصورتی شخص

 .نامه در قرارداد منعقده تصریح شود نظاماین  25این موضوع با رعایت ماده . و صالح نباشد مناقصه تجدید خواهد شد

داده باشد  دزل تري پیشنهاکه مناقصه براي اجناس مختلف باشد معامله با کسی که در جمع مبلغ نا درصورتی (41ماده 

انجام می شود، مگر آن که خرید اجناس مورد نظر از فروشندگان متعدد مقرون به صرفه و صالح سازمان باشد در این 

 .صورت معامله تفکیك می شود و تفکیك اقالم معامله نیز بایستی در آگهی مناقصه قید گردد

 .م الرعایه استدر مورد انجام کار نیز الز  40 همفاد ماد :تبصره

 :ناقصه محدودم( 45 ماده

نماید و  بکه ضرورت ایجا ی است اما درصورتیاصل در انجام معامالت سازمان استفاده از تشریفات مناقصه عموم

معامله را به طریق و تا سقف معامالت عمده، سازمان  رهیت مدأیهتوان با تصویب  کمیسیون معامالت صالح بداند می

. شرکت یا شخص حقیقی با در نظر گرفتن صالح و صرفه سازمان استان انجام داد 5مناقصه محدود با شرکت حداقل 
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بدین ترتیب که از طرف کمیسیون معامالت براي اشخاصی که صالحیت انجام معامله را دارند و نام آنها در فهرست نام 

 .گردد ه ارسال میواجدین صالحیت درج شده است دعوت نام

بندي بخش دولتی یا میزان سرمایه و ماشین آالت و لوازم کار  یص صالحیت حسب مورد بر اساس رتبهتشخ( 42ماده 

 تیریمدضاي نوع معامله از طرف تقشرایطی به عمل خواهد آمد که به او کادر فنی، تخصصی، سابقه عمل و سایر 

مربوط سازمان تعیین می شود که به این منظور حداقل یك نوبت در روزنامه محلی و یك روزنامه کثیراالنتشار منتشر 

 .شود اعالم خواهد شد که داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی، اطالعات و مدارک الزم را ارسال دارند می

 .مناقصه محدود باشد بایستی رعایت گرددکلیه مقررات مربوط به مناقصه عمومی که قابل انطباق با :تبصره

، معامله به طریقی غیر از مناقصه عمومی و محدود انجام شود کلیه نامه نظامکه با رعایت مفاد این  یدرصورت( 49ماده 

 مقررات مربوط به اخذ سپرده، تضمین حسن انجام معامله یا کار و انعقاد قرارداد و تحویل که قابل انطباق با معامله مورد

 .نظر باشد بایستی رعایت گردد

به استثناي معامالتی که کاالهاي مورد معامله بالفاصله پس از و کالن عمده  ،در مورد کلیه معامالت متوسط( 44ماده 

 .گردد باید قرارداد منعقد گردد پرداخت می انجام معامله تحویل و بهاي آن نقداً

و مقررات عمومی نامه  نظامن معامالت و رعایت مفاد این کمیسیو تأیید شرایط مندرج در قرارداد با نظر و (41ماده 

 .قراردادها تعیین و ابالغ خواهد شد

انتشار آگهی  ه بایمت پایو برآورد ق یانجام کارشناس پس ازو کالن فروش با ارزش معامالت عمده  در (46ماده 

 .بینی شده است براي مناقصه پیش نامه نظامنحوه عمل طبق شرایطی است که دراین  شود و مزایده انجام می

 سایر تشریفات مناقصه اعم از تشکیل کمیسیون معامالت و نامه براي انتشار آگهی و این نظام مقرراتی که در شرایط و

که باعمل مزایده منطبق  تحویل مورد معامله معین شده درصورتی قرارداد و انعقاد اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و

 .باید رعایت گردد باشد،

 معامالت  ترک تشريفات در ( 47ماده 
، اینگونه معامالت به طرق رعایت صرفه وصالح سازمان ه شود باضروري تشخیص داد که ترک تشریفات درصورتی

 :زیر انجام خواهد شد

 درخواست کننده ویا مدیر واحد  و مربوطهمدیر  گزارش توجیهی و مستدلبنا به  ت متوسطدر مورد معامال -47-5

 . معامله انجام خواهدشد به روش تعیین شده سهیئرت أتصویب هی و کمیسیون معامالت تأیید

 کمیسیون معامالت و تأیید مدیر مربوطه و گزارش توجیهی و مستدلبنا به وکالن  ت عمدهمعامال مورددر -47-2

 .معامله انجام خواهد شد ،ن شدهییبه روش تعو تصویب هیأت مدیره 

 ترتیب تحويل کاال يا خدمت (48ماده 
 واحد مدیر دار اموال یا جمع آن بوسیله انباردار یاا انجام یمربوط باشد تحویل  هرگاه به معامالت جزییخدمات کاال یا

 .شد درخواست کننده انجام خواهد
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 ینفر کارشناس فن كی اجرایی و انمدیراز  یکی ،واحد متقاضی مدیر مرکب از ،، کمیسیون تحویلدر معامالت متوسط

 .سازمان خواهد بود رئیسهصالح به انتخاب هیأت  نماینده ذي یك نفرحسب مورد و 

نفر  كی و اجرایی از مدیران یکی واحد متقاضی، مرکب از مدیر ، کمیسیون تحویل،کالنعمده و در معامالت 

 .هیأت رئیسه سازمان خواهد بود از اعضا  نفردو  حسب مورد و یکارشناس فن
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 تنخواه گردان: چهارمفصل 

 

با  ها در ابتداي هر سال مبلغ هر یك از تنخواه .تنخواه دار می باشدحساب تنخواه گردان نزد سازمان داراي ( 43ماده 

بل توسط عملیات سال قمتوسط گردش ماهانه توجه به حجم احتیاجات هر واحد، براي مدت معین و با درنظر گرفتن 

 .رسد صویت هیأت رئیسه میتمدیر مالی پیشنهاد و به 

 موجودياز  رانامه  این نظام 21موضوع ماده مبلغ حد نصاب هاي برابر و کمتر از  تواند پرداخت می دار تنخواه (11ماده  

.انجام دهد در قبال اخذ رسید و تنخواه نزد خود و بدون استفاده از چك

روز پس از پایان هر ماه، گزارش تنخواه گردان ماه قبل را تهیه و آن  10گردان باید حداکثر تا  تنخواه مسئول( 15ماده 

در صورت هزینه شدن تمام مبلغ تنخواه قبل از . را همراه اسناد و مدارک مخارج انجام شده به امور مالی ارسال نماید

ام آخرین هزینه، گزارش تنخواه گردان خود را تهیه و روز پس از انج 20گردان باید حداکثر تا  تنخواه مسئولپایان ماه، 

درصورت طوالنی تر شدن مدت زمان تنخواه . آن را همراه اسناد و مدارک مخارج انجام شده به امور مالی ارسال نماید

 . هاي مورد اشاره، اسناد ارسالی مورد پذیرش نخواهد بود بیش از زمان

 .درصد از سقف مبلغ تنخواه گردان هزینه شده باشد 50 حداقل که شود شارژ تنخواه موقعی انجام می :تبصره

 .برسدیا نماینده قانونی وي و رئیس سازمان مالی امور، مدیر کارپردازگزارش تنخواه باید به امضاي  (12ماده 

 .تنخواه دار اجازه ندارد بیش از سقف مبلغ تنخواه هزینه نماید( 19ماده 

رئیس  تأییدهایی که جنبه استمرار ندارند، مبلغ تنخواه گردان با  در مورد پرداختدرشرایط اضطراري و  (14ماده 

تنخواه گردان مکلف است براي اضافه وجه، گزارش تنخواه مستقل تهیه و در  مسئول. سازمان قابل افزایش است

 . می الصاق نمایدصورت وجود مازاد وجه، آن را به حساب بانکی سازمان واریز و فیش واریزي را به گزارش تنظی

 . کلیه اسناد و مدارک انجام هزینه باید با نام سازمان انجام شود (11ماده 

کلیه اسناد و مدارک انجام هزینه باید داراي عناوین نام فروشنده کاال یا خدمات، مهر، امضا، آدرس و تلفن ( 16ماده 

 . فروشنده باشد

تنخواه گردان مکلف است از  مسئولشود،  ر صادر یا مهر زده نمیفاکتو از آنجا که براي برخی مخارج عرفاً :تبصره

 .استفاده از این روش باید به صورت حداقل ممکن باشد. استفاده نماید« برگ انجام هزینه»هاي  فرم

اختیار خود حق واگذاري هیچ گونه وام، علی الحساب، مساعده، پیش پرداخت و یا  کارپرداز از وجوه در (17ماده 

هر نوع نقل و انتقال وجه در . دار این وجوه می باشد امانت سسات را نخواهد داشت و صرفاًؤمشابه به افراد و مموارد 

 . خصوص موضوعات فوق و سایر موضوعات پیش بینی نشده، کان لم یکن خواهد بود
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یا به انبار،  درصورت خرید کاال یا خدمات، کارپرداز مکلف است برگ سفارش خرید و برگ رسید کاال( 18 ماده

. واحد گیرنده خدمات در روي فاکتور اصلی را منضم به اسناد تنخواه به امور مالی ارائه نماید تأییدرسید مستقیم کاال یا 

 .همچنین رعایت مقررات فصول معامالت و اموال نیز الزامی است

داده و سپس آنها را به ترتیب شماره از  ي هزینه را به ترتیب تاریخ قرارها تنخواه گردان باید فاکتور مسئول (13 ماده

 . یك شماره گذاري نموده و در گزارش تنخواه گردان به ترتیب شماره فاکتور و تاریخ ثبت نماید

به اقالم هزینه رسیدگی و ضمن تفکیك عوامل هزینه در گزارش تنخواه گردان و  امور مالی باید سریعاً( 61ماده 

 . پرداخت آن اقدام نماید حصول اطمینان از رعایت کامل مقررات سازمان، نسبت به باز

بت به پرداخت بقیه یا فقدان اسناد هزینه، معادل مبلغ سند از گزارش تنظیمی کسر و نس تأییددر صورت عدم  (65 ماده

تنخواه گردان برگشت داده شده و وي در خصوص عدم پذیرش توجیه  مسئولضمنا اسناد مذکور به . شود بلغ اقدام میم

 . گردد می

یت تنخواه گردان را داشته باشد، مسئولنتواند  تنخواه گردان به مرخصی اعزام گردد یا موقتاً مسئولهرگاه  (62 ماده

تعیین و وجوه باقیمانده و اسناد هزینه طی  تنخواه گردان کتباً مسئولاز طرف  مربوطهشخص دیگري با هماهنگی مدیر 

گردان و جمع  شود و رونوشتی از آن با ذکر مبلغ باقیمانده تنخواه صورت مجلسی به متصدي جدید تحویل داده می

 .گردد ارسال می باشد، به واحد مالی برابر با مانده بدهکاري حساب تنخواه گردان می صورت مخارج که مجموعاً

هاي تنخواه  ابه اقدام و یا حسایه مانده تنخوتأییده بایست نسبت به ارائ دار می تنخواهدر آخر هر سال مالی  (69 ماده

 .هاي جاري سازمان واریز شود صفر شود و وجوه باقیمانده به حساب

هزینه . دریافت کند سقف مبلغ تنخواه وثیقه الزم تاتنخواه  مسئولسازمان باید به تشخیص هیأت رئیسه از ( 64ماده 

 .مین سفته بر عهده سازمان خواهد بودأت
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 قراردادها يقواعد عموم: پنجمفصل 

 

 :مواردي که بایستی در تنظیم قراردادهاي معامالت منظور گردد به شرح زیر است( 61ماده 

و اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد هویتی اعم از ثبتی و اقتصادي در این قسمت  مشخصات کامل : قرارداد طرفین -25-1

که طرف قرارداد شخص حقوقی باشد نوع شرکت و شماره و تاریخ نامه رسمی شرکت  صورتی آورده می شود ودر

 .گردد قرارداد و ذکر نامی که طرفین در قرارداد خواهند داشت قید می يامضا برايمبنی بر معرفی نماینده آن 

ع قرارداد وو محل انجام تعهدات موضخدمات در این قسمت مشخصات کامل و میزان کاال یا : موضوع قرارداد -25-2

 .شود نوشته می

 .انجام شده یا محل ارائه خدمات موضوع قرارداد خدماتنحوه و شرایط تحویل کاال یا  محل و -5-1

 .گرددو پایان انجام موضوع قرارداد درج شروع : مدت قرارداد -25-4

. موضوع قرارداد به عدد و حروف نوشته می شود خدماتکاال یا مزد  يبها: پرداخت آن همبلغ قرارداد و نحو -25-5

مورد معامله بر اساس واحد بها باشد بهاي مورد معامله برآورد و در قراردادي ذکر  خدماتدرمواردي که کاال یا انجام 

ان هر پرداخت با قید زاخت در اقساط یا دفعات مختلف انجام می پذیرد میچنانچه پرد(. واحد آن يبا قید بها)شود  می

 .مورد معامله می باشد باید معین گردد خدماتاین که در مقابل تحویل چه میزان از کاال یا 

 .گردد کلیه مالیات و عوارض متعلقه و هرگونه کسورات قانونی در ذیل مبلغ قرارداد درج می: تبصره

در صورت نیاز قبل از شروع به تحویل کاال یا انجام کار مورد معامله به طرف قرارداد مبلغی به : پیش پرداخت -25-2

در قرارداد  صریحاً( مبلغ قرارداد باشد درصد 20که نباید بیشتر از )و مبلغ آن . عنوان پیش پرداخت باید پرداخت گردد

 .مشخص گردد

پرداخت ( نامه نظاماین  22یا سایر تضمینات مقرر در ماده )نکی در قبال تضمین با پیش پرداخت باید منحصراً -25-7

 .قرارداد مستهلك شوددرصد پیشرفت  90 باشود و به تدریج از هر پرداخت مبلغ قرارداد کسر گردد تا 

 :تعهدات پیمانکار -25-8

 مسئولاقدام نماید در غیر این صورت  پیمانکار باید نسبت به انجام تعهدات خود بر طبق مفاد و شرایط قرارداد -الف

 .جبران خسارات وارده خواهد بود

قانون تامین اجتماعی  18اي کارکنان موضوع ماده  کلیه ادعاهاي استخدامی و بیمه مسئولپیمانکار به طور کلی  -ب

معامله مورد قرارداد خواهد بود و سازمان استان در قبال هرگونه شکایت و ادعاي آنان اعم از حقوقی و جزائی در مورد 

 .مسئولیتی نخواهد داشت

 .جبران خسارات وارده به کارفرما یا اشخاص ثالث می باشد مسئولپیمانکار  -ج

 .که تهیه نمونه الزم باشد خواهد بود صورتیدر طرفین تأییدمورد پیمانکار مکلف به تحویل کاال طبق نمونه  -د
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و پرداخت  هي مربوطها نامه ینیي اجتماعی و قوانین و آها بیمه نین کار وي ناشی از اجراي قواها پرداخت کلیه هزینه -ه

 .حق بیمه و مالیات و عوارض مربوط به عهده پیمانکار خواهد بود

اقرار طرف معامله به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان  -و

 .1117کشور مصوب دیماه دولت در معامالت دولتی در 

ضیات و تقات کاال یا کار مورد قرارداد و ممطالعه نموده و از مشخص اقرار پیمانکار به اینکه مفاد قرارداد را دقیقاً -ز

شرایط محل انجام معامله و محل تحویل آنها و شرایط مندرج در قرارداد و قوانین و مقررات بیمه اجتماعی و حفاظت 

 .وعوارض مربوطه اطالع کامل داشته و مورد قبول اوست ها فنی و مالیات

 :تعهدات و اختیارات کارفرما -25-9

 .، تحویل گرفتن مورد معامله طبق نمونهمعاملهتعهدات کلی کارفرما در مورد پرداخت به موقع مبلغ مورد  -الف

 .مقدار مندرج در قرارداد درصد 25 اختیار کارفرما در مورد افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت مقرر تا میزان -ب

 .نظارت کارفرما یا نماینده منتخب او و حدود آن -ج

واگذاري مورد به  برايدر انجام مورد قرارداد براي مدت معین،  رخیأت اختیار کارفرما به اینکه در صورت وقفه و -د

 .پیمانکار دیگر

خیر در انجام آن و میزان جریمه تاخیر و ترتیب أو ت کالًیا  تضمین حسن انجام معامله و عدم انجام آن جزئاً -25-10

 (.کل مبلغ قرارداد باشد درصد 5مبلغ ضمانت نامه نباید کمتر از )استرداد تضمینات مذکور بر اساس شرایط معامله 

 .نحوه تعیین خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات و خسارات تاخیر در انجام تعهدات و مرجع تشخیص آن -25-11

 .نظایر آن تحویل قطعی و فاصله زمانی بین آن دو در قراردادهاي ساختمانی و فنی و تحویل موقت و -25-12

 .گردد ماه از تاریخ تحویل کامل معین می 12دوره تضمین در قراردادهاي ساختمانی و نظایر آن  -25-11

 .حق فسخ قرارداد از ناحیه سازمان و تصریح موارد آن -25-14

از طریق مذاکره و درصورت  مابین طرفین در مورد مفاد قرارداد و سایر موارد بدواً صورت بروز اختالف فیر د -25-15

 .گرددتعیین داوري عدم توافق مرجع 

 .حق واگذاري موضوع قرارداد به غیر -25-12

 .و نحوه انجام کار ها هر نوع تغییرات احتمالی در نقشه -25-17

کارگاه در مورد قراردادهاي ساختمانی در صورت لزوم و شرایط تحویل آن پس از  شرایط و ضوابط استقرار -25-18

 .پایان کار

 .برداري در قراردادهاي ساختمانی عتیقه و آثار تاریخی هنگام خاک يدر مورد کشف اشیا -25-19

 .اقامتگاه قانونی پیمانکار و وظیفه نامبرده در صورت تغییر آن -25-20

 .حوادث قهري و غیرمترقبهفورس ماژور یا  -25-21
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نامه عدم حضور و یا  تعیین تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی معین در معامالت منقول و غیر منقول و ضمانت -25-22

 .خیر در حضورأت

.ارزش یکسان استداراي که کلیه نسخ قرارداد  سخ قرارداد منعقده و تصریح به ایننقید تعداد  -25-21

 

و موافقت  هدر صورت پیشنهاد واحد مربوط نامه این نظامنامه بانکی موضوع بندهاي مختلف  بجاي ضمانت (66ماده 

 :ي زیر را دریافت کردها در موارد لزوم می توان یکی از انواع تضمین استانکمیسیون معامالت سازمان 

 .بیمه نامه -22-1

 .وجه نقد -22-2

غیربانکی که داراي مجوز الزم از طرف بانك مرکزي جمهوري سسات اعتباري ؤضمانت نامه صادره از سوي م -22-1

 .اسالمی ایران هستند

 .درصد ارزش کارشناسی رسمی آن مورد قبول سازمان استان است 90وثیقه ملکی که  -22-4

و  ها ي دولتی، شهرداريها سسات دولتی، شرکتؤ، مها منتشر شده از سوي وزارتخانه( بی نام)اوراق مشارکت  -22-5

 .تضمین شده باشد ها سات و نهادهاي عمومی غیردولتی که از سوي دولت یا بانكموس

درصد ارزش روز آن مورد قبول سازمان  70سهام شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که  -22-2

 .استان می باشد

 .همربوطحسابان  ی و ذيیي اجراها گاهمطالبات قطعی شده قراردادها از سوي دست -22-7

 .بانك تأییدبا  سفته با مهر شرکت و امضاي مدیر عامل و دو نفر ضامن معتبر -22-8

 .این ماده نیازي به موافقت کمیسیون معامالت سازمان نیست 2در مورد بند  :تبصره
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ساير مقررات : ششمفصل   

 

اموال  یا هرنوع اشیا و ماشین آالت فنی وهرگاه سازمان به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا  (67ه ماد

 :گیرد احتیاج پیدا کند به شرح زیر اقدام خواهد شد قرار می جارهیاست در معرض اجاره و که عرفاً دیگري

تجسس کافی بوسیله کارپرداز  پس از تحقیق ومتفاوت داشته باشد  که مورد اجاره نظائر متعدد و درصورتی -27-1

 .معرفی خواهد شد ترین آنها بوسیله استعالم بها تعیین و صرفه حداقل سه فقره از با

اجاره ملك یازمین معینی به تشخیص هیأت مدیره مورد لزوم سازمان  اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یااگر مورد  -27-2

 .مالك بعمل خواهد آمد توافق مقدماتی با باشد مذاکره و

 .خواهد رسیدکمیسیون معامالت  تأییدبه  ،نامه نظامن یت مفاد ایرعاقراردادها با مزایده و ،اسناد مناقصه نمونه (68 ماده

ن یا .باشد ها مختار می قبول هر یك از پیشنهادهاي مناقصه ومزایده یا رد و نامه در نظامبراساس این سازمان  (63 ماده

 .د شودیده قیا مزایمناقصه  یا آگهیط استعالم یموضوع در اعالم شرا

نوع کار یا  یا نقشه و عمرانی تغییرات جدیدي در مشخصات و یا هرگاه ضمن اجراي قرارداد ساختمانی و( 71 ماده

لیست قیمت اولیه  اولیه و برآورد میزان بهاي آن کار یاخدمت در پذیر نباشد و  خدمت پیش آید که جداگانه انجام

 ت از سوي پیمانکار پس ازبهاي عادالنه کار یا خدمت مورد نظر از طریق ارائه آنالیز قیم ،تعیین نشده باشد بینی و پیش

پیمانکار ابالغ خواهد شد ولی میزان کار یا به  سازمان تعیین وتصویب هیأت مدیره  کمیسیون معامالت و تأیید بررسی و

 .کل مبلغ پیمان تجاوز نماید درصد 25خدمات جدید به هر حال نبایداز 

بنا به پیشنهاد رئیس سازمان  تواند می رئیسهسازمان باشد هیأت  و صالح موارد استثنایی که به صرفه در (75 ادهم

 نباشد از طریق سازش و بیشتر یدو برابر معامالت جزئمبلغ مورد اختالف از  شود و پیدا می فاتی را که با پیمانکاراناختال

باشد رفع اختالف از طریق  آن فصل نمایند لکن در مواردي که مبلغ مورد اختالف بیش از  ارجاع به داوري حل و یا

داور  گونه موارد این در .هیأت مدیره امکان پذیر خواهدبود تأیید ارجاع به داوري باپیشنهاد رئیس سازمان و سازش یا

 .ت مدیره برسدهیأ تأییدباید به  داور مشترک واختصاصی 

 ،انتخاب تأمین اعتبار،برآورد قیمت،  تشخیص،درخواست،  خدمات پس از طی مراحل بهاي کاال وپرداخت  (72ماده 

 :شد تسجیل به شرح زیر انجام خواهد تعهد،

  .مدیر واحد متقاضی تأیید درخواست با -72-1

 .نامه نظامن یدر ا تفویض شده اتاختیار صالح درحد تشخیص ضرورت توسط رئیس سازمان یافرد ذي بررسی و -72-2

 هتعیین شده مربوط کارشناس باهمکاري واحد متقاضی یایا کارپردازي تدارکات  قیمت توسط واحد برآورد -72-1

 .خواهد بود

 .مالی سازمانامور  مقررات مالی معامالتی سازمان توسط مدیر تأمین اعتبار وتطبیق مراحل فوق با -72-4

 .نامه نظامن یرعایت انتخاب فروشنده کاال یا خدمات با ا -72-5
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 .نامه نظامن یبا رعایت ا اختیارات تفویض شده مدیر ذیصالح در حد تعهد توسط رئیس سازمان یا ایجاد -72-2

 .افراد ذیصالح يامضا وسازمان یا کارپردازي تدارکات  مسئولپیگیري  با فروش تنظیم فاکتور قرارداد یا انعقاد -72-7

 .وخدمات برابر ضوابط مربوطهتحویل کاال  و تأیید -72-8

 .نامه نظامبا رعایت پرداخت توسط مراجع ذیصالح دستور یا حواله  -72-9

هاي مستقیم و  قانون مالیات مکرر 129در رعایت دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل ماده  (79ماده 

وقراردادها  حساب صورتقانون مالیات بر ارزش افزوده درج اطالعات هویتی دو طرف معامله در  19دستورالعمل ماده 

و سایر موارد مشخصات کامل کاال یاخدمات  آدرس،کدپستی، تلفن و ،تاریخ معامله، کد ملی یا کد اقتصادي :شامل

 .است الزامی

 

ب یساختمان مورد تصو ینظام مهندس يمرکز يشورا 25/01/1195 مورخ 200شماره  جلسه درماده  71نامه در  نظامن یا

 ساختمان ینظام مهندس  سازمان بهاجرا  براي ،اجرایی  نامه ه آیینیاصالح «114»ماده  «ف»بند  يو در راستا قرارگرفت

        .گردد یابالغ م ها استان

.................................................................................................................................................... 


