
 قانون محاسبات عموميبخش از 
   معامالت دولتي– 3بخش 

  
استجاره و پيمانكاري   معامالت وزارتخانه ها و موسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و– 79ماده 

بايد برحسب مورد از ) استخدامي ميشود  به استثناي مواردي كه مشمول مقررات( و اجرت كار و غيره 
 : زير ده انجام شود مگر در مواردطريق مناقصه يا مزاي

 . دولتي باشد در مورد معامالتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت -1

مقام دستگاه اجرائي در مركز و  در مورد معامالتي كه انجام آنها به تشخيص و مسووليت باالترين -2
 : وسسات و شركتهاي مشروحه زيرم يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و

تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه   موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسات–الف 
 . نهادهاي مذكور باشد و يا مالكيت آنها متعلق به موسسات و

لتي كه بر موسسات دولتي و شركتهاي دو  شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و-ب
 . تشكيل و اداره ميشوند اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني

 . مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند  شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت–ج 

 . كه مقرون به صرفه و صالح دولت باشد

 سووليت وزير و يا باالترين مقامدر مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و م -3

و داراي  دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد بوده
 . انواع مشابه نباشد

تشخيص و مسووليت وزير و يا باالترين مقام  در مورد خريد يا استيجاره اموال غير منقول كه به -4
مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي  استان و يادستگاه اجرائي در مركز و يا 

 . متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد دادگستري و يا كارشناس خبره و

 اسالمي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين -5

الهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و و يا ساير كا در مورد خريد كاالهاي انحصاري دولتي -6
 . ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعالم شده باشد براي آنها از طرف دستگاههاي

مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا  در مورد خريد كاالهاي -7
 .نرخ ثابتي تعيين شده باشد شهرداريها براي آنها

حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف  د كاالهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايهدر مور -8
 . شده باشد دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين

آن در صورت وجود نرخ   هزينه مسافرت و نظاير– دريايي –در مورد كرايه حمل و نقل هوايي  -9
 . ثابت و مقطوع



به تشخيص و مسووليت وزير يا باالترين مقام  آالت ثابت و متحركدر مورد تعمير ماشين  -10
 . مقامات مجاز از طرف آنها دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا

لوازم و تجهيزات ماشين آالت ثابت و  در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل -11
يري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و اندازه گ متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل

معامله حداقل وسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته  فني و نظاير آن با تعيين بهاي مورد
يا باالترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات  مربوط كه حسب مورد توسط وزير

 . ييد مقامات مذكور در اين رديفانتخاب خواهد شد ، پس از تا مجاز از طرف آنها

معامالتي كه به تشخيص هيأت وزيران به مالحظه صرفه و صالح دولت بايد مستور  در مورد -12
 . بماند

ارشاد اسالمي و  در مورد چاپ و صحافي كه بموجب آئين نامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت -13
 . انجام خواهد شد  وزيران ميرسد ،تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت

ها و موسسات دولتي توليد و  در مورد فروش كاالها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه -14
 . تعيين ميگردد ارائه ميشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط

  
يا مزايده   مناقصه و اين ماده بدون رعايت تشريفات2 و1 انجام معامالت موضوع رديفهاي – تبصره

توليد كننده يا انجام دهنده آن  مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختيار داشته يا
 . معامله را بعهده داشته باشد باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد

 معامالت –الف  : ر تقسيم ميشود معامالت دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط و عمده بشرح زي– 80ماده 
معامالتي است كه . معامالت متوسط  -ب. معامالتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند . جزئي

 معامالت عمده معامالتي –ج . ميليون ريال تجاوز ننمايد  مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيشتر باشد و از دو
 ت. بيشتر باشد ريال است كه مبلغ آن از دو ميليون

كشور مصوب  قانون محاسبات عمومي) 86(و ماده ) 80(ماده ) ج(، )ب(، )الف( بندهاي -ماده واحده 
 :به شرح زير اصالح مي شود1/6/1366
 :يابد  به شرح زير تغيير مي80ماده ) ج(و ) ب(، )الف(نصابهاي مذكور در بندهاي  -1

 .ن از يك ميليون ريال تجاوز نكند معامالت جزئي، معامالتي است كه مبلغ آ-الف 

پانزده ميليون ريال   معامالت متوسط، معامالتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد و از-ب
 .تجاوز ننمايد

 .يابد  معامالت عمده، معامالتي است كه مبلغ آن از پانزده ميليون ريال افزايش مي-ج 

 .افزايش مي يابد ميليون ريال به يكصد و پنجاه ميليون ريالاز بيست ) 86(مبلغ مذكور در ماده  -2

مورد معامالت   مبناي نصاب در خريد براي معامالت جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در-1تبصره 
 . عمده مبلغ برآورد است



توسط دستگاه   مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه-2تبصره 
 . جرائي ذيربط انتخاب ميشود خواهد بودا

  : مناقصه در معامالت به طريق زير انجام مي پذيرد– 81ماده 
  . معامالت جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز  در مورد–الف 
 معامالت منوط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز و مسوول واحد  در مورد–ب 

يا مقامات مجاز از   وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و تداركاتي مربوط و تاييد
  . طرف آنها

به ) مناقصه محدود(عمومي و يا ارسال دعوت نامه   در مورد معامالت عمده با انتشار آگهي مناقصه–ج 
 . مجاز از طرف آنهادستگاه اجرائي و يا مقامات  تشخيص وزير يا باالترين مقام

  : مزايده در معامالت به طرق زير انجام مي پذيرد– 82ماده 
  .جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مامور فروش  در مورد معامالت–الف 

  . متوسط با حراج  در مورد معامالت–ب 
 .  در مورد معامالت عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي-ج 

اجرائي مربوط به   مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه در– 83ماده 
ميسر يا به مصلحت نباشد،   اين قانون84تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 
تيب مزبور با رعايت صرفه و صالح دولت تر ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام و در اين صورت هيأت

مقررات مربوط در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كاال يا  انجام اينگونه معامالت را با رعايت ساير
 . خواهد نمود خدمات تعيين و اعالم

دستگاههاي اجرائي در   اين قانون در مورد83 تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده - 84ماده 
 : ودمركز و استانها بشرح زير خواهد ب

 اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين در  در مورد–الف 

وزارتخانه يا  مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، معاون مالي و ادا راي و يا مقام مشابه
 متعهد دولت به و مؤسسه دولتي حسب مورد و ذي حساب مربوط و يك نفر ديگر از كاركنان خبره

 . انتخاب وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط

موسسات  مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و  در–ب 
عامل ذي حساب مربوطه در  دولتي ، استاندار يا نماينده او و باالترين مقام دستگاه اجرائي در محل و

 . انمركز است

دادگستري جمهوري اسالمي ايران و صدا و سيماي جمهوري   در مورد اعتبارات جاري و عمراني–ج 
كشور و ساير موسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و  اسالمي ايران و ديوان محاسبات

 سرپرستي ها نميباشند بجاي نماينده شوراي عالي قضائي و نماينده شوراي تابع هيچ يك از وزارتخانه
 جمهوري اسالمي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده باالترين مقام صدا و سيماي

 . دستگاه اجرائي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود



 محلي اجرائي اعتبارات جاري و عمراني استاني ، استاندار يا نماينده او و باالترين مقام دستگاه  در مورد–د 
 . ذيربط و ذي حساب مربوط

شركتهاي دولتي ، مدير عامل و يا باالترين مقام اجرائي و ذي   در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني–ه 
 . انتخاب مجمع عمومي حساب مربوط و يك نفر به

يدارند محل درآمد عمومي وجهي دريافت م  در مورد موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از–و 
و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، ذي حساب و دو  در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا

در صورتيكه فاقد شورا يا ارگان مشابه ميباشند ، ذي حساب و  نفر به انتخاب شورا يا ارگان مربوط و
 . باالترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوطه دو نفر به انتخاب

گانه ارتش جمهوري اسالمي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقالب   نيروهاي سه مورد معامالت در –ز 
مركز، فرمانده نيروي مربوط وذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رئيس ستاد  اسالمي ايران در

جمهوري اسالمي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي حسب  مشترك ارتش
  نيروي مربوط و عامل ذي حساب در محل و نماينده رئيس خارج از مركز به ترتيب نماينده رد و درمو

اسالمي  ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب
  .حسب مورد

مورد معامالت مربوط به اين ماده و در  ( الف(  در مورد معامالت وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند –ح 
حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد  ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران ، ذي

  . مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران

 قانون محاسبات عمومي كشور 86ماده ) ج( و بند 84ماده ) ح(و ) ز(قانون اصالح بندهاي 

 به 1366كشور مصوب   قانون محاسبات عمومي86ماده ) ج( بند  و84ماده ) ح(و ) ز( بندهاي - ماده واحده
 :شرح زير اصالح مي شود

 : به شرح زير اصالح مي شوند84ماده ) ح(و ) ز(بند  -1

نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسالمي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقالب   در مورد معامالت-ز 
مشترك   نيروي مربوط و ذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رئيس ستاد ايران در مركز، فرمانده اسالمي

حسب مورد و در خارج  ارتش جمهوري اسالمي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي
نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش  از مركز به ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و

 .پاسداران انقالب اسالمي حسب مورد ي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاهجمهوري اسالم

اين ماده و در ) الف ( در مورد معامالت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند-ح 
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب  مورد معامالت مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران و

رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران و يا  مي ايران ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاباسال
 .انقالب اسالمي حسب مورد رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران

 : به شرح زير اصالح مي شود86ماده ) ج(بند  -2



ارتش جمهوري  ترك در مورد معامالت نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسالمي ايران و ستاد مش-ج 
معامالت نيروهاي سپاه  اسالمي ايران، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران و در مورد

انقالب اسالمي ايران، رئيس ستاد مشترك  پاسداران انقالب اسالمي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، معامالت مربوط به  سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران و در مورد

 .نيروهاي مسلح وزير دفاع و پشتيباني

ماه يكهزار و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جسله علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم ارديبهشت
تاييد شوراي نگهبان رسيده   به26/2/1375سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 .تاس
  

باالترين مقام   اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا84 و 83 هيأت موضوع مواد – 85ماده 
سه نفر اعضاء مربوط رسميت  دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود با حضور هر

 گزارش توجيهي دستگاه نظر خود نسبت به دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز
مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند  اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك يا مناقصه يا

 . اعضاء معتبر خواهد بود ليكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت

د انجام ريال باش  ميليون20 اين قانون در صورتيكه مبلغ معامله بيش از 83 در اجراي ماده – 86ماده 
با تاييد مقامات زير مجاز   اين قانون حسب مورد84معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 

 : خواهد بود

 . و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، وزير مربوطه  در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها–الف 

 ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و محلي تابع نظام بودجه استاني و  در مورد دستگاههاي اجرائي–ب 
خارج از مركز و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ،  موسسات دولتي در

 . استان مربوط استاندار

ستاد مشترك ارتش جمهوري   در مورد معامالت نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسالمي ايران و–ج 
در مورد معامالت نيروهاي سپاه  ك ارتش جمهوري اسالمي ايران واسالمي ايران ، رئيس ستاد مشتر

پاسداران انقالب اسالمي ايران، رئيس ستاد  پاسداران انقالب اسالمي ايران و ستاد مشترك سپاه
و در مورد معامالت مربوط به وزارت دفاع پشتيباني از  مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران

 .پشتيباني نيروهاي مسلح اع ونيروهاي مسلح، وزير دف

ايران ، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و   در مورد معامالت مربوط به دادگستري جمهوري اسالمي-د
كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از  ديوان محاسبات كشور و ساير موسسات دولتي

الي قضائي ، شوراي سرپرستي رئيس به ترتيب شوراي ع وزارتخانه ها و موسسات دولتي نيستند
 . مقام دستگاه اجرائي ذيربط ديوان محاسبات كشور و باالترين



عمومي غير دولتي در صورتي كه بموجب مقررات   در مورد معامالت مربوط به موسسات و نهادهاي–ه 
 كه فاقد اداره ميشوند ، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه

 . ميباشند ، باالترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوط شورا و يا ارگان مشابه

  
  

باشد انجام معامله   در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال83 در اجراي ماده – 187ماده 
ور در بند هاي ذيل و مراجع مذك  موكول به پيشنهاد مقامات84پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 

 .  و تاييد شوراي اقتصاد خواهد بود86ماده 

                                                 
نصاب ريالي  نصاب خريدهاي خارجي ازطريق مناقصه محدود يا بين المللي ، با مقياس دالر تعيين گرديده و 1

ه و تبديل دالر به ريال ، از آن جهت كه سبب تغيير نصاب مذكور ميگردد  براي خريدهاي داخلي بود"منحصرا
  .جايز نمي باشد

  
   30/7/1374 - 48158: شماره 

با توجه به سئواالت متعدد مطروحه و درخواستهاي مكرر معاونين فني و حسابرسي شركتها مبني بر تعيين تكليف و رفـع                     
 مـصوب   قـانون محاسـبات عمـومي كـشور        87 مـاده    29/2/72 مورخ   ابهام در خصوص حد نصاب تعيين شده در اصالحيه        

(  قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 22تبصره ) ط( و بند1/6/1366
، براي انجام خريـدهاي خـارجي       ) كل كشور نيز درج گرديده       1374بودجه سال    قانون   29تبصره  )) 10(( در بند    "كه عينا 

 هيـات   23/7/74كمتر از يك ميليون دالر ارزش ريالي آن بيش از يك ميليارد ريال است ، موضوع در دستور جلسه مورخ                     
   0ل انشاء راي نمودعمومي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته ، كه بعد از بحث و تبادل نظر، به اتفاق آراء بشرح ذي

  
  راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور

 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و                22تبصره  ) ط(بنابرتصريح بند   
ن المللي ،  كل كشور، نصاب خريدهاي خارجي ازطريق مناقصه محدود يا بي          1374 قانون بودجه سال     29تبصره   ) 10(بند  

تـا  (  قانون محاسبات عمـومي كـشور   87ونصاب مذكور در اصالحيه ماده )  دالر000/000/1(بامقياس دالر تعيين گرديده    
 براي خريدهاي   "منحصرا) پايان قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران                

ديگر قانونگذار دو مجوز صادر نموده و تبديل دالر به ريال ، از آن جهت كه سبب تغيير     داخلي الزم االجرا ميباشد، بعبارت      
 بديهي است رعايت سـاير قـوانين و مقـررات حـسب مـوردالزامي               0نصاب مذكور ميگردد، در اين خصوص جايز نمي باشد        

   0است
  : مرجع 

  .  دولتي كتاب مجموعه قوانين ومقررات مالي ،محاسباتي وحقوقي حاكم بر شركتهاي
   1376بهمن عياررضائي ،چاپ اول ، سال : تهيه وتدوين 

 ) كتاب فاقدنام ناشر و چاپخانه است(
  



شوراي   مجلس1/6/1366 قانون محاسبات عمومي مصوب مورخ 87به منظور اجراي دقيق مفاد ماده 
قبل از درخواست اخذ   مقرر نمود كه دستگاههاي اجرايي9/8/1367اسالمي، شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 

انجام معامله را از طريق مناقصه يا مزايده   ميليون ريال، اقدامات الزم جهت200ز مجوز جهت معامالت بيش ا
انجام كار از طريق مناقصه يا مزايده، خالصه اي از اقدامات  به عمل آورده و در صورت عدم موافقت در

ا مورد بررسي مدارك الزم جهت اخذ مجوز به دبيرخانه شوراي مزبور ارائه نمايند ت انجام يافته را همراه با
ريال از طريق   ميليون200گيرد و قبل از اخذ مجوز شوراي اقتصاد مجاز به انجام معامله با بيش از  قرار

درخواست مربوطه در   در صورت عدم رعايت مفاد فوق2.ترك تشريفات مناقصه يا مزايده نمي باشند
 .شوراي اقتصاد قابل طرح نخواهد بود

دولتي در مورد معامالت   برخي از مقررات اين قانون و آئين نامه معامالت در مواردي كه رعايت-88ماده 
از كشور وزارتخانه ها و موسسات دولتي  مربوط به كاالها و خدماتي كه در محل مورد نياز واحدهاي خارج

جمهوري اسالمي ايران در كشور مربوط و يا باالترين  واقع ميشود به تشخيص و مسووليت سفير دولت
دار انجام وظايف او ميباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتيبي كه توسط  ياسي كه در غياب سفير عهدهمقام س

خدمات  مقام مذكور با رعايت صرفه و صالح دولت در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كاال يا سفير و يا
 . تعيين ميشود انجام خواهد شد

 اين 88 الي 79مواد   مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرائي نحوه انجام معامالت و تشريفات– 89ماده 
 . خواهد رسيد قانون بموجب قانوني خواهد بود كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي

                                                 
 تشريفات مناقصه ترك تسهيالت مالي خارجي و مدت اعتبار مصوبات شوراي اقتصاد براي استفاده از 2
  21/10/82: تاريخ

 199350/34:شماره بخشنامه
  كليه دستگاههاي اجرايي

مــورخ  71367/34  و24/3/1382 مــورخ 178460/34زي جمهــوري اســالمي پيــرو مــصوبه هــاي شــماره بانــك مركــ
 بانـك  1/9/1382مـورخ  ه /3457  و26/6/1382ه مـورخ  /2604درخواسـت هـاي شـماره    ,  شوراي اقتـصاد  18/4/1382

درجلـسه  , قتـصاد  زماني براي اجراي مصوبات شوراي ا مركزي جمهوري اسالمي ايران درخصوص تعيين مهلت و محدوده
خـصوص مـصوبات مربـوط بـه      بررسي قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظـر در   شوراي اقتصاد مورد6/10/1382مورخ 

تصميماتي بـه شـرح   . ارزي و ريالي كه منبعد صادر مي شود  تشريفات مناقصه ترك تسهيالت مالي خارجي و استفاده از
  :گرديد زير اتخاذ

( اسنادي مربوط توسط بانـك عامـل    راي اقتصاد از زمان تصويب موضوعات تا گشايش اعتبار مدت اعتبار مصوبات شو-1 
و انعقاد قرارداد با پيمانكـاران و  ) خارجي  با طرف ترك تشريفات مناقصه درخصوص استفاده از تسهيالت مالي خارجي و

  .يك سال درنظر گرفته شود ،)داخلي ترك تشريفات مناقصه در(مشاوران داخلي 
  مصوبات شوراي اقتصاد قيد گردد  مهلت اجرايي شدن تصميم در-2
حداكثر ظرف مدت شش ماه از  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و بانك ها موظفند, درخصوص قراردادهاي ارزي  -3

 .اقدامات الزم را براي گشايش اعتبار به عمل آورند ،زمان درخواست دستگاه اجرايي و ارايه قرارداد تجاري
  مد ستاري فرمح

  و رييس سازمان معاون رييس جمهوري
 


