
١١۵٧٢قانون  قانون برگزاري مناقصات  :

مناقصات   برگزاري  قانون

  ـ كلیات  فصل اول

ـ كاربرد ١ماده 

  رسد و تنھا در معامالتي مي  تصويب  به  مناقصات  برگزاري  و مراحل  روش  منظور تعیین  به  قانون  ـ اين  الف 
شود، كاربرد دارد  مي  انجام  قانون  اين  با رعايت  كه

  و شركتھاي  ھا، سازمانھا و مؤسسات از وزارتخانه  اعم  ايران  اسالمي  جمھوري  گانه سه  ـ قواي  ب 
  بیمه  ، شركتھاي دولتي  اعتباري ، بانكھا و مؤسسات  دولت  به  وابسته  انتفاعي  ، مؤسسات دولتي
كشور   كل  بنیادھا و نھادھا از بودجه  آن  كه  درمواردي( غیردولتي  عمومي  و نھادھاي  ، مؤسسات دولتي

  قانون  نگھـبان  ، شوراي اسالمي  انقالب  ، بنیادھا و نھادھاي عمومي  ، مؤسسات)نمايند مي  استفاده
،  است  نام  ذكر يا تصريح  بر آنھا مستلزم  قانون  شمول  كه  دستگاھھا و واحدھائي و ھمـچنین   اساسي

  نمايند نظیر وزارت  تبعیت  عام  و مقررات  و يا از قوانین  خود را داشته  خاص  قانون  كه از اين  اعم
،  ايران پتروشیمي  صنايع  ملي  ، شركت گاز ايران  ملي  ، شركت ايران  تنف  ملي  ، شركت جھادكشاورزي

  ، سازمان ايران اسالمي   جمھوري  بنادر و كشتیراني  ، سازمان ايران  صنايع  و نوسازي  گسترش  سازمان
و   ايران  اسالمي  جمھوري صدا و سیماي  ، سازمان ايران  معدني  و صنايع  معادن  و نوسازي  توسعه

كنند   را رعايت  قانون  اين  مقررات  مناقصه  آنھا موظفند در برگزاري  تابعه  شركتھاي

.ھستند  مستثني  قانون اين   و از شمول  خود بوده  خاص  و ضوابط  مقررات  ، تابع مسلح  تبصره ـ نیروھاي

   ـ تعاريف٢ماده 
: شوند مي  زير تعريف  شرح  ه، ب شده  كار برده  به  قانون  در اين  كه  واژگاني

  در آن  ، كه) اسناد مناقصه  طبق(تأمین كیفیت مورد نظر   براي است رقابتي   فرايندي: الف ـ مناقصه 
باشد، واگذار   را پیشنھاد كرده  متناسب قیمت   كمترين  كه  گري مناقصه  به  معامله  موضوع  تعھدات

شود  مي

نمايد  را برگزار مي  مناقصه  كه  قانون  اين) ١(  ماده)  ب(بند   موضوع  دستگاه: گزار ـ مناقصه  ب

  شركت  و درمناقصه  را دريافت  اسناد مناقصه  كه  است  يا حقوقي  حقیقي  شخصي: گر ـ مناقصه  ج 
كند  مي

  از سوي  صالحیتدار كه بازرگاني   فني  عضو خبره  سه  با حداقل  است  ھیأتي:  بازرگاني  فني  د ـ كمیته
مقرر   پیشنھادھا و ساير وظايف  بازرگاني فني  شود و ارزيابي مي  گزار انتخاب مناقصه  مجاز دستگاه  مقام
گیرد  مي  را برعھده  قانون  دراين

  از سوي  كه  گران مناقصه  تعھدات  انجام  توان  از ارزيابي  است  عبارت: گران اقصهكیفي من  ھـ ـ ارزيابي
شود  مي  انجام  بازرگاني  فني  كمیته  توسط  وي  تشخیص  گزار يا به مناقصه

 و  ، دوام ، استانداردھا، كارايي مشخصات  درآن  كه  است  فرايندي: پیشنھادھا  بازرگاني  فني  و ـ ارزيابي
  قبول قابل   و پیشنھادھاي  ، ارزيابي بررسي گران  مناقصه  پیشنھادھاي  بازرگاني  فني  ھاي ساير ويژگي

شوند  مي  برگزيده

از   قانون  اين) ٢٠(  در ماده  مندرج  شرح  به  قیمت  ترين مناسب  در آن  كه  است  فرايندي:   مالي  ز ـ ارزيابي
شود  مي  اند، برگزيده شده  پذيرفته  بازرگاني  فنيازنظر   كه  پیشنھادھائي  بین

  و خوانا بودن  آنھا، غیرمشروط  اسناد و امضاي  بودن  كامل  از بررسي  است  عبارت: شكلي  ـ ارزيابي  ح 
  پیشنھاد قیمت

زير   طرق  به  كه  درمعامله  شركت  متقاضي  بودن  از يگانه  است  عبارت  انحصار در معامله: ـ انحصار  ط 
شود  مي  تعیین

  است  در انحصار دولت  كه  كاالھا و خدماتي  براي  وزيران  ھیأت  ـ اعالن١

  ملهمعا  انجام  براي  متقاضي  تنھا يك  و ايجاب  عمومي  ـ انتشار آگھي٢



  ، مدت مناقصه  مختلف  مراحل  برگزاري  و مھلت  زمان  در آن  كه  است  سندي: مناقصه  زماني  ـ برنامه  ي 
شود  مي  انعقاد قرارداد مشخص  اعتبار پیشنھادھا و زمان

   معامالت  بندي ـ طبقه٣ماده 
: وند ش مي  تقسیم  دسته  سه  به)  معامله  قیمت(  از نظر نصاب  معامالت

. ريال باشد) ٨٨/٠٠٠/٠٠٠(معامالتي كه كمتر از ھشتاد و ھشت میلیون : معامالت كوچك - ١

معامالتي كه مبلغ معامله بیش از سقف معامالت كوچك بوده و از مبلغ ھشتصد و : معامالت متوسط - ٢
. ريال تجاوز نكند) ٨٨٠/٠٠٠/٠٠٠(ھشتاد میلیون 

معامالتي كه مبلغ برآورد اولیه آنھا بیش از مبلغ ھشتصد و ھشتاد میلیون : معامالت بزرگ - ٣
. ريال باشد) ٨٨٠/٠٠٠/٠٠٠(

  را براساس  معامالت نصاب   ھر سال  در ابتداي  است  مكلف  و دارائي  امور اقتصادي  ـ وزارت١تبصره 
  به  تصويب  ، جھت ايران  اسالمي  جمھوري  مركزي  انكب  توسط  شده  اعالم  كاالھا و خدمات  بھاي  شاخص

. پیشنھاد نمايد  وزيران  ھیأت

  برآوردي  مبلغ  عمده  و در معامالت  مورد معامله  مبلغ  و متوسط  كوچك  معامالت  براي  نصاب  ـ مبلغ٢تبصره 
. باشد مي  معامله  واحد متقاضي

طور  به  كه  اقالمي  نبايد با تفكیك  فوق  ھاي از نصاب  ھر يك  مولمش  يا برآورد معامالت  ـ مبلغ٣تبصره 
. شود  تر برده پايین  نصاب  شوند، به مي  واحد تلقي  مجموعه  يك  متعارف

  مناقصات  انواع  بندي ـ طبقه۴ماده 

شوند  مي  بندي زيرطبقه  انواع  به  بررسي  ازنظر مراحل  ـ مناقصات  الف 

در . پیشنھادھا نباشد  بازرگاني فني   ارزيابي  به  نیازي  در آن  كه  است  اي مناقصه: اي مرحله  يك  ـ مناقصه١
  تعیین  مناقصه  برنده  جلسه  و در ھمان  گشوده جلسه  در يك  گران پیشنھاد مناقصه  پاكتھاي  مناقصه  اين
شود  مي

پیشنھادھا   بازرگاني  فني  گزار، بررسي مناقصه  شخیصت  به  كه  است  اي مناقصه: اي دو مرحله  ـ مناقصه٢
  بازرگاني  فني  ارزيابي  شود و نتايج مي  تشكیل  بازرگاني  فني  ، كمیته مناقصه  در اين. باشد  الزم

  مناقصه  برنده  قانون  اين) ١٩(  مفاد ماده  كند و بر اساس مي  گزارش  مناقصه  كمیسیون  پیشنھادھا را به
شود  مي  تعیین

شوند  مي  بندي زير طبقه  انواع  به  گران مناقصه  دعوت  از نظر روش  ـ مناقصات  ب 

  اطالع  به  عمومي آگھي  ازطريق  مناقصه  فراخوان  در آن  كه  است  اي مناقصه: عمومي   ـ مناقصه١
رسد  مي  گران مناقصه

  دستگاه  مقام  باالترين  و مسؤولیت  تشخیص  به  در آن  كه  است  اي مناقصه: محدود  ـ مناقصه٢
  ارسال  از طريق  مناقصه  فراخوان. تأيید شود  با ذكر ادله  عمومي  مناقصه  برگزاري  گزار، محدوديت مناقصه

  اطالع  به[ قانون  اين) ٢٧(و ) ١٣(مواد   عموضو ضوابط   براساس]   صالحیتدار   گران مناقصه  براي  دعوتنامه
رسد  مي  گران مناقصه

  مناقصات  ـ سازماندھي  فصل دوم 

  مناقصه  ـ كمیسیون ۵ماده 

شود  مي  زير تشكیل  از اعضاي  مناقصه  ـ كمیسیون  الف 

  وي  گزار يا نماينده مناقصه  دستگاه  ـ رئیس ١

مورد   گزار حسب مناقصه  دستگاه  مالي  مقام  يا باالترين  حساب ـ ذي٢

شود  برگزار مي  وي  درخواست به   مناقصه  كه  گزار يا واحدي مناقصه  دستگاه  فني ـ مسؤول ٣

  یونكمیس  ناظر در جلسات  عنوان  نفر به  شھر يك  شوراي  شھرداريھا، از سوي  به  مربوط  ـ در مناقصات  ب 
خواھد كرد   شركت  مناقصه

و   حضور در جلسه به اعضاء مكلف   دارد و تمام  مزبور رسمیت  نفر اعضاي  با حضور ھر سه  ـ كمیسیون  ج 
اعضاء معتبرخواھد بود   اكثريت  با رأي  كمیسیون  تصمیمات. ابرازنظر ھستند



شود  مي  گزار تشكیل مناقصه  دستگاه  با حضور رئیس  ، مناقصه كمیسیون  اي دو مرحله  د ـ در مناقصات

باشد  مي  مديره  ھیأت  با انتخاب  دولتي  در شركتھاي  مناقصات  ھـ ـ اعضاء كمیسیون

   مناقصه  كمیسیون  ـ وظايف ۶ماده 
: ست زير ا  شرح  به  مناقصه  كمیسیون  وظايف  اھم

  مناقصه  در موعد مقرر در فراخوان  مناقصه  كمیسیون  جلسات  ـ تشكیل  الف 

و   آنھا و نیز خوانا بودن  و امضاي  مدارك  بودن  از نظر كامل  گران مناقصه  پیشنھادھاي  ـ بررسي ب 
)  شكلي  ارزيابي(  قیمت  پیشنھادھاي  بودن  غیرمشروط

  و اسناد مناقصه  شرايط  طبق  قبول  قابل  پیشنھادھاي  و تعیینپیشنھادھا   ـ ارزيابي  ج 

  اي دو مرحله  در مناقصات  بازرگاني  فني  كمیته  پیشنھادھا به  فني  بررسي  د ـ ارجاع

)  قانون  اين ٢٠و  ١٩مواد   ضوابط  طبق(  مناقصه  و دوم  اول  برندگان  ھـ ـ تعیین

  قصهمنا  صورتجلسات  و ـ تنظیم

  تجديد يا لغو مناقصه  دربارة  گیري ز ـ تصمیم

   شكايات  به  رسیدگي  ـ ھیأت ٧ماده 
  اساسنامه. گردد مي تشكیل   رسیدگي  گزار ھیأت گر و مناقصه مناقصه  بین  دعاوي  به  منظور رسیدگي  به

. خواھد رسید  اسالمي  شوراي  مجلس  تصويب  به  شكايات  به  رسیدگي  ھیأت

  شكايات  به  رسیدگي  ھیأت  ـ وظايف ٨ماده 

  قانون  از مواد اين  ھر يك  جرا نشدنا  به  مربوط  اعتراضات  به  ـ رسیدگي  الف 

  تجديد يا لغو مناقصه  ـ صدور رأي  ب 

 :  نیست  شكايات  به  رسیدگي  ھیأت  از سوي  رسیدگي  ـ موارد زير مشمول ١تبصره 
 
 پیشنھادھا   ارزيابي  ھاي ـ معیارھا و روش ١
 
   داخلي  پیشنھاد دھندگان  ـ ترجیح ٢
 
 باشد   شده  از اعتبار پیشنھادھا ارسال  پس  ماه  يك  كه  ـ اعتراضاتي ٣
 
از انعقاد قرارداد   پس  مناقصات  برندگان  ـ شكايت ۴

پیشنھاد   به) ٧(  ماده موضوع   و اساسنامه  قانون  اين  از تصويب  پس  ماده  اين  اجرائي  نامه ـ آئین٢تبصره 
خواھد رسید   وزيران  ھیأت  تصويب به و دارائي   امور اقتصادي  كشور و وزارت  يزير و برنامه  مديريت  سازمان

  مناقصات  ـ برگزاري  فصل سوم 

   مناقصات  ـ فرايند برگزاري ٩ماده 
:  زير است  مراحل  شامل  ترتیب  به  مناقصات  فرايند برگزاري

  مالي  منابع  ـ تأمین  الف 

) يا محدود ، عمومي  اي يا دو مرحله  اي مرحله  يك(  بزرگ  در معامالت  مناقصه  نوع  ـ تعیین  ب 

  اسناد مناقصه  ـ تھیه  ج 

  لزوم  درصورت  گران مناقصه  كیفي  د ـ ارزيابي

  مناقصه  ھـ ـ فراخوان

پیشنھادھا   و ـ ارزيابي

رارداد و انعقاد ق  مناقصه  برنده  ز ـ تعیین

  مالي  منابع  ـ تأمین ١٠ماده 

  قانون  اين) ١(  ماده)  ب(بند   موضوع  دستگاھھاي  كه  است  بر آن  مشروط  ھرطريق  به  معامله  ـ انجام  الف 
در   و مراتب  حاصل  قرارداد اطمینان در مدت   معامله  مالي  منابع  بیني پیش  به  نسبت  نحو مقتضي  به



باشد   قید شده  بطاسناد مرت

در   صراحت  بايد به  معامله  انجام  براي  تأخیر تعھدات  ضمان  و نحوه  مالي  منابع  بیني پیش  ـ موضوع  ب 
گزار قید و تعھد شود  مناقصه  دستگاه  از سوي  و اسناد مناقصه  شرايط

   مناقصه  انجام  ھاي ـ روش ١١ماده 
: شود يم  زير انجام  طرق  به  مناقصه

يا   كاال، خدمت(  معامله  موضوع و كیف   كم  به  ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه كوچك  ـ در معامالت  الف
و   تشخیص  و به  و اخذ فاكتور مشخص  و صالح  صرفه  نمايد و با رعايت  تحقیق  آن  بھاي  درباره)  حقوق

دھد   انجام  ممكن  بھاي  ينكمتر به  كیفیت  را با تأمین  خود، معامله  مسؤولیت

يا   كاال، خدمت(  معامله  موضوع و كیف   كم  به  ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه متوسط  ـ در معامالت  ب
، با  كتبي  استعالم  فقره  سه  و اخذ حداقل  وصالح  صرفه  نمايد و با رعايت  تحقیق  آن  بھاي  درباره)  حقوق
  مسؤول  يا مقام  واحد تداركاتي  مورد تأيید مسؤول  آمده  دست به  بھاي  مورد نظر، چنانچه  كیفیت  تأمین

  استعالم  فقره  اخذ سه  دھد و چنانچه  را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام  باشد، معامله  ھمتراز وي
  تعداد موجود كفايت  ، به يھمتراز و  مسؤول  يا مقام  تداركاتي  نباشد با تأيید مسؤول  ممكن  كتبي

شود  مي

  امضاي  منزله  به  نامبرده كارپرداز واحد باشد امضاي   برعھدة  واحد تداركاتي  مسؤولیت  تبصره ـ چنانچه
در   مندرج  وظايف  توان فاقد كارپرداز باشد مي  اجرائي  دستگاه  كه  درصورتي.  است  واحد تداركاتي  مسؤول

.نمود  مأمور خريد محول  و يا به سازماني  مشابه  پستھاي  متصديان  را به  قانون  اين

شود  مي  زير عمل  ھاي از روش  يكي  به  بزرگ  ـ در معامالت  ج 

كثیراالنتشار   ھاي در روزنامه  انتشار فراخوان  ازطريق  عمومي  مناقصه  ـ برگزاري ١

محدود   مناقصه  ـ برگزاري ٢

  گران مناقصه  كیفي  بيـ ارزيا١٢ماده 

شود   ، بايد موارد زير لحاظ گران مناقصه  كیفي  ـ در ارزيابي  الف 

  و محصوالت  خدمات  كیفیت  ـ تضمین ١

مورد نظر   در زمینه  و دانش  تجربه  ـ داشتن ٢

  سابقه  ـ حسن ٣

  لزوم  ، درصورت صالحیت  ھاي كار يا گواھینامه  پروانه  ـ داشتن ۴

  لزوم  كار درصورت  انجام  براي  متقاضي  مالي  ـ توان ۵

  زير است  شرح  به  گران مناقصه  كیفي  ارزيابي  ـ مراحل  ب 

معیارھا   نسبي  و اھمیت  ارزيابي  معیارھاي  ـ تعیین ١

  رزيابياسناد ا  ـ تھیه ٢

  متقاضیان  از سوي  اسناد ارزيابي  و ارسال  ، تكمیل ـ دريافت ٣

آنھا  بندي  و رتبه  گران از مناقصه  امتیاز ھر يك  و تعیین  شده  اسناد دريافت  ـ ارزيابي ۴

)  كوتاه  لیست تھیه (آنھا   و رتبة  كارفرما و امتیازات  صالحیتدار به  گران مناقصه  اسامي  ـ اعالم ۵

  گران مناقصه  كیفي  ارزيابي  ـ مستندسازي ۶

  ماه  حداكثر سه  اجرائي دستگاھھاي   با ھمكاري  است  كشور مكلف  ريزي و برنامه  مديريت  ـ سازمان  ج 
  ماده  مقرر در اين  موازين  را با رعايت  گران مناقصه  كیفي  ارزيابي  اجرائي  نامه آئین  قانون  اين  از تصويب  پس
  وزيران  ھیأت  تصويب  و به  باشد تھیه  گران مناقصه  يابيارز  و روش  گیري اندازه  ھاي بیانگر شاخص  كه

برساند 

  مناقصه  ـ فراخوان١٣ماده 

موارد زير باشد   بايد شامل  حداقل  مناقصه  ـ مفاد فراخوان  الف 

گزار  مناقصه  و نشاني  ـ نام ١

  كاال يا خدمات  و كیفیت  ، كمیت ـ نوع ٢



  در مناقصه  شركت  تضمین  و مبلغ  ـ نوع ٣

پیشنھادھا   و گشايش  اسناد، تحويل  دريافت  و مھلت  ، زمان ـ محل ۴

  كه  درمواردي). باشد مصلحت   میسر يا به  آن  تعیین  كه  درصورتي(  آن  و مباني  معامله  برآورد شده  ـ مبلغ ۵
شود  مي  تھیه  دهياد ش  فھرست  طبق  وجود دارد، برآورد مربوط  پايه  بھاي  فھرست

از   در يكي  حداقل نوبت   گزار از دو تا سه مناقصه  تشخیص  بايد به  عمومي  مناقصه  ـ فراخوان  ب 
منتشر گردد   مربوط  يا استان  كثیراالنتشار كشوري  ھاي روزنامه

و   گروھي  ھاي ساير رسانه  از طريق  ماده  اين)  ب(بر موارد مذكور در بند   تواند عالوه گزار مي ـ مناقصه  ج 
را منتشر نمايد   نیز فراخوان  رساني اطالع  ھاي يا شبكه  جمعي  ارتباط  ھاي رسانه

  خارجي  اعتباري از تسھیالت   باشد، يا استفاده  المللي بین  مناقصه  برگزاري  نیاز به  كه  د ـ درصورتي
،  فني  از توان  حداكثر استفاده  قانون  موازين  رعايتو با   مربوط  مجوزھاي  باشد، بايد با كسب  مطرح

  ھاي از روزنامه  در يكي  مربوط  آگھي ١٣٧۵/١٢/١٢ كشور مصوب  و اجرائي  و صنعتي  ، تولیدي مھندسي
  يا روزنامه  مجله  و يك  داخل  زبان  انگلیسي  ھاي از روزنامه  دريكي  نوبت  يك  كثیراالنتشار و حداقل

، منتشر شود مناقصه با موضوع  مرتبط  يالملل بین

  ـ اسناد مناقصه١۴ماده 

شود   تحويل  داوطلبان  ھمه  به  طور يكسان  بايد به  اسناد مناقصه  ـ تمامي  الف 

  موارد زير است  شامل  ـ اسناد مناقصه  ب 

گزار  مناقصه  و نشاني  ـ نام ١

  مناقصه  تضمین  و مبلغ  ـ نوع ٢

آنھا   پیشنھادھا و گشايش  اسناد، تحويل  دريافت  و مھلت  ، زمان ـ محل ٣

كار   انجام  حسن  و تضمین  پرداخت پیش  ـ مبلغ۴

اعتبار پیشنھادھا   ـ مدت ۵

  كاال ياخدمات  و كیفیت  ، كمیت ، استانداردھا، نوع بازرگاني  فني  كار، مشخصات  ـ شرح ۶

كاال   كار يا تحويل  انجام  ريزي ـ برنامه ٧

  گران مناقصه  كیفي  ارزيابي  ـ معیارھا و روش ٨

آنھا   ھاي پیشنھادھا و تعداد نسخه  تسلیم  مقرر براي  و مھلت  تھیه  ـ روش ٩

  آن  و ضمائم  و خصوصي  عمومي  ، شرايط موافقتنامه  قرارداد شامل  ـ متن ١٠

) ١٧(  ماده  موضوع  و توضیحات  ساتـ صورتجل ١١

باشد   گزار الزم مناقصه  تشخیص  به  كه  ـ ساير اسنادي ١٢

پیشنھادھا   و تسلیم  تھیه  ـ ترتیب ١۵ماده 

  زير تھیه  ترتیب  خود را به يا خريد اسناد بايد پیشنھادھاي  از دريافت  پس  در مناقصه  كنندگان ـ شركت  الف 
كنند   گزار تسلیم مناقصه  و به

اسناد و پیشنھادھا   و تكمیل  ـ تھیه ١

  مناقصه  مقرر در فراخوان  پیشنھادھا در مھلت  ـ تسلیم٢

پیشنھادھا   رسید تحويل  ـ دريافت ٣

  اسناد مناقصه  تحويل مھلت   از آخرين  المللي و بین  داخلي  پیشنھادھا درمورد مناقصات  قبول  ب ـ مھلت
باشد   ماه  روز و يك  نبايد كمتر از ده  ترتیب  به

پیشنھادھا   و تحويل  تسلیم  ـ شرايط ١۶ماده 

باشد،   شده  بیني پیش  در اسناد مناقصه  كه  ، جز در مواردي در مناقصه  كنندگان از شركت  يك  ـ ھیچ  الف 
كنند   پیشنھاد تسلیم  از يك  توانند بیش نمي

و   الك  جداگانه  ھاي خود را بايد در پاكت  و پیشنھادھاي  ، اسناد مناقصه در مناقصه  كنندگان ـ شركت  ب 
)  ج  پاكت(  و پیشنھاد قیمت ) ب  پاكت( بازرگاني  ، پیشنھاد فني) الف  پاكت(  تضمین  شامل  مھر شده



قرار دھند   و مھر شده  و الك  مناسب  ھا را در لفاف پاكت  بگذارند و ھمه

از   را پس  كنندگان شركت  شده  ارائه  پیشنھادھاي  مقرر ھمه  درمھلت  است  گزار موظف ـ مناقصه  ج 
نمايد   ھا صیانت ، از پاكت بازگشائي  و تا جلسه  ، ثبت دريافت

و در   گواھي  قابل  صورت پیشنھاد بايد به  گرفتن  و يا پس  ، جايگزيني ، اصالح ، تحويل تسلیم  د ـ ھرگونه
شود   انجام  مقرر در اسناد مناقصه  و مكان  مھلت

اسناد   و تشريح  ـ توضیح ١٧ماده 

گزار  تواند از مناقصه كند، مي  همشاھد  يا ايرادي  ، ابھام در اسناد مناقصه  كننده  شركت  ـ چنانچه  الف 
بخواھد   توضیح

  توضیح  جلسه«  تشكیل   درصورت  و ھمچنین  گران مناقصه  ھاي پرسش  بـه  و پـاسـخ  ـ توضیـحات  ب 
  كنندگان شركت  ھمه  براي  طوريكسان  به  قانون  اين) ٢٢(  ماده  مطابق  آن  صورتجلسه  ، رونوشت»اسناد

خواھد شد   گر ارسال مناقصه

پیشنھادھا   ـ گشايش ١٨ماده 

شود  مي  مقرر گشوده  و مكان  در زمان  گران مناقصه  ـ پیشنھادھاي  الف 

  زير است  شرح  پیشنھادھا به  گشايش  ـ مراحل  ب 

در   كنندگان و شركت  ، حاضران) پیشـنھاددھندگان(اسـناد،   كنندگان دريافت  اسامي  فھـرست  ـ تھـیه ١
  جلسه

  آن  و كنترل)  الف  پاكت(  تضمین  پاكت  ـ بازكردن ٢

  بازرگاني  فني  پاكت  ـ بازكردن ٣

  ھادھايپیشن  آنھا و كنارگذاشتن  و امضاي  مدارك  بودن  از نظر كامل  و كنترل  پیشنھاد قیمت  ـ بازكردن ۴
  اي مرحله  يك  در مناقصات  قبول  غیرقابل

  اي دومرحله در مناقصات   بازرگاني  فني  كمیته  به  بازرگاني  فني  ھاي پاكت  ـ تحويل ۵

  مناقصه  كمیسیون  پیشنھادھا توسط  گشايش  صورتجلسة  و امضاي  و تنظیم  ـ تھیه ۶

  نفع ذي  استرداد به  گزار براي مناقصه  به  رد شده  پیشنھادھاي  مینتض  و پاكت  قیمت  ھاي پاكت  ـ تحويل ٧

،  قیمت  پیشنھادھاي گشايش   جلسه  تشكیل  و مكان  ، زمان اي دو مرحله  مناقصه  برگزاري  ـ درصورت  ج 
اعتبار پیشنھادھا   مدت  بار تا سقف يك  براي  فقط  مدت  خواھد شد، اين  ھا اعالم پاكت  گشايش  در جلسه

گزار  مناقصه  دستگاه  توسط  و مھر شده  الك  لفاف  دريك  قیمت  ھاي پاكت  صورت  در اين.  تمديد است  قابل
) ٢٠(ماده   و براساس  گشوده  درنگ بي  قیمت  ، پیشنھادھاي اي مرحله يك   در مناقصات. شود مي  صیانت

شود  مي  تعیین  مناقصه ، برنده  قانون  اين

  گشايش  حضور در جلسه  آنھا جھت  يا نمايندگان  گران از مناقصه  است  گزار مكلف مناقصه  د ـ دستگاه
نمايد   دعوت  مالي  پیشنھادھاي

پیشنھادھا   بازرگاني  فني  ـ ارزيابي ١٩ماده 

در   شده  اعالم  ھاي معیارھا وروش  براساس  است  گزار موظف ، مناقصه اي دو مرحله  ـ در مناقصات  الف 
نمايد   و اعالم  پیشنھادھا را انجام بازرگاني  فني  و ارزيابي  گران مناقصه  كیفي  ، ارزيابي اسناد مناقصه

  كه  مھلتي طي   بررسي  باشد، نتیجه  پیشنھادھا الزم  بازرگاني  فني  بررسي  كه  ـ درصورتي  ب 
  كمیته  گزارش  شود و بر اساس مي  احاله  كمیسیون  بعدي  جلسه  كند به مي  معین  مناقصه  كمیسیون

  اند، گشوده را احراز كرده  الزم  بازرگاني امتیاز فني   كه  پیشنھاددھندگاني  قیمت  ايھ ، پاكت بازرگاني  فني
شود  مي

  مجازاست  قیمت  پیشنھادھاي  از گشودن  ، تنھا پیش بازرگاني  فني  ارزيابي  ـ ھرگونه  ج 

  اند، بايد ناگشوده نشده ذيرفته پ  بازرگاني  فني  ھاي در ارزيابي  كه  گراني مناقصه  پیشنھاد قیمت  د ـ پاكت
شود   بازگردانده

  مناقصه  برنده  و تعیین  مالي  ـ ارزيابي ٢٠ماده 

  اول  برنده  عنوان باشد، به  را حائز شده  قیمت  ترين مناسب  كه  گري ، مناقصه مالي  ارزيابي  ـ ھنگام  الف 



، كمتر  اول  با برنده  وي  پیشنھادي  قیمت تفاوت  شود كه مي  اعالم  درصورتي  دوم  خواھد شد و برنده  اعالم
  تأثیرگذاري  با ذكر نحوه  مشروح  صورت به  بايد دراسناد مناقصه  مالي  ارزيابي  روش. باشد  تضمین  از مبلغ
شود   اعالم بر قیمت   بازرگاني  فني  ارزيابي

باشد،   الزم  آن  مباني و كنترل  ھا و تجزيه قیمت  بررسي  ، چنانچه قیمت  ھاي پاكت  از گشودن  ـ پس  ب 
  بازرگاني  فني  نمايد و كمیته  ارجاع  بازرگاني  فني  كمیته  را به  آن  تواند بررسي مي  مناقصه  كمیسیون

كند  مي  اعالم صه مناق  كمیسیون را به  ارزيابي  نتیجه  دوھفته  حداكثر ظرف

  و تضمین  گزار نگھداري ، نزد مناقصه و دوم  اول  برنده  ، تضمین قیمت  پیشنھادھاي  از گشودن  ـ پس  ج 
شود  مي  بازگردانده  گران ساير مناقصه

  ترجیح  نحوه. دارند  ترجیح خارجي  گران مناقصه  به  نسبت  داخلي  گران ، مناقصه المللي بین  د ـ در مناقصات
  به  قاعده  اين  در آنھا رعايت  كه  مناقصاتي. قید خواھد شد  ، در اسناد مناقصه داخلي  گران مناقصه

اقتصاد تأيید شود   شوراي  نباشد، بايد از سوي  مصلحت

ـ انعقاد قرارداد  ٢١اده م

حداكثر   مدت  اين. اعتبار پیشنھادھا منعقد شود  مدت  از پايان  ، بايد پیش مناقصه  ـ قرارداد با برنده  الف 
  بعد از عقد قرارداد تضمین.  تمديد است قابل  در اسناد مناقصه  شده  بیني پیش  بار و برابر مدت  يك  براي

گردد  د ميمستر  دوم  پیشنھاددھنده

از   اول  برنده  چنانچه. در اسناد، منعقد خواھد شد  شده  بیني پیش  در مھلت  اول  ـ قرارداد با برنده  ب 
و قرارداد با   ضبط  وي  مناقصه  ننمايد، تضمین  را ارائه  تعھدات  انجام  نمايد و يا ضمانت  انعقاد قرارداد امتناع

تجديد خواھد شد   و مناقصه  نیز ضبط  وي  ، تضمین نفر دوم  امتناع  رتدرصو. گردد منعقد مي  دوم  برنده

  مناقصات  ـ مقررات  فصل چھارم 

   اسناد و مكاتبات  ارسال  ـ شرايط ٢٢ماده 
  فرستادن  كه  معتبر است درصورتي  قانون  اين) ٢٠(  ماده  موضوع  با مناقصه  يا اسناد مرتبط  مكاتبات  ارسال

و نظاير   ، تلكس ، تلگرام سفارشي  باشد؛ مانند پست  تصديق  قابل  يا محل  در موارد تغییر نشانيجز   آن
.  آن

  رساني و اطالع  ـ مستند سازي ٢٣ماده 

را ايجاد   مناقصات  رساني اطالع ملي  و پايگاه  اطالعات  بانك  سال  يك  مدت  ظرف  است  موظف  ـ دولت  الف 
كند   و نگھداري  سناد زير را ثبتو ا  و اطالعات

  مناقصه  ـ فراخوان ١

  مناقصات  در جلسات  و حاضران  گران ، مناقصه كمیسیون  اعضاي  و مشخصات  ـ نام ٢

  اسناد مناقصه  ـ خالصه ٣

آنھا   ارزيابي  و نتايج  گران مناقصه  كیفي  ارزيابي  و مراحل  ـ روش ۴

ھا  ارزيابي  و نتايج  ـ صورتجلسات ۵

  مناقصه  يا برندگان  برنده  انتخاب  و نحوه  ، مشخصات ـ نام ۶

  نحوي  را به  اسناد مناقصه  و نیز ھمه  ماده  اين)  الف(بند   موضوع  اطالعات  است  گزار موظف ـ مناقصه  ب 
كند   ارسال  مناقصات  اطالعات بانك   يرا برا  از آن  اي و نسخه  و نگھداري  بايگاني  مطمئن

  تشخیص  به  كه  ازمعامالتي  دسته  ـ جز آن  مناقصه  و ترك  از مناقصه  اعم  معامالت  كلیه  اطالعات -  ج 
قرار گیرد   دراختیار عموم  مناقصات  رساني اطالع ملي  شبكه  بايد مستور بماند ـ بايد ازطريق  وزيران  ھیأت

  رساني و اطالع مستندسازي   نظام  اجرائي  نامه ، آئین قانون  اين  از تصويب  پس  ماه  ثر ششد ـ حداك
و   تھیه  و دارائي  اموراقتصادي وزارت   كشور با ھمكاري ريزي مديريت و برنامه  سازمان  از سوي  مناقصات

خواھد رسید   وزيران  ھیأت  تصويب به

  ـ تجديد و لغو مناقصه ٢۴ماده 

گردد  زير تجديد مي  در شرايط  ـ مناقصه  الف 

  در اسناد مناقصه  شده  تعیین  از حدنصاب  گران تعداد مناقصه  بودن  ـ كم ١



از انعقاد قرارداد   مناقصه  و دوم  اول  برندگان  ـ امتناع ٢

اعتبار پیشنھادھا   مدت  ـ پايان٣

  شكايات  به  رسیدگي  ھیأت  ـ رأي ۴

گردد   منتفي  طرح  اقتصادي  توجیه  كه  نحوي  قیمتھا به  باال بودن - ۵

شود  زير لغو مي  در شرايط  ـ مناقصه  ب

باشد   شده  مرتفع  مناقصه  موضوع  كاال يا خدمات  ـ نیاز به ١

گردد  مناقصه  تغییر در ماھیت  باشد و موجب  الزم  در اسناد مناقصه  زيادي  ـ تغییرات٢

و مانند آنھا   ، سیل ، زلزله نظیر جنگ  غیرمتعارف  ـ پیشامدھاي ٣

  شكايات  به  رسیدگي  ھیأت  ـ رأي ۴

  گران مناقصه  بین  بر تباني  مبني  مناقصه  كمیسیون  ـ تشخیص ۵

  گران مناقصه  ھمه آگاھي   به  قانون  اين) ٢٢(  ماده  را مطابق  گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه ـ مناقصه  ج 
برساند 

  شكايات  به  رسیدگي  ـ نحوه ٢۵ماده 

  اعتراض  مناقصات برگزاري   از قانون  موادي  اجرا نشدن  به  نسبت  گران از مناقصه  ھريك  ـ چنانچه  الف 
كند   گزار شكايت مناقصه  دستگاه  مقام  باالترين  تواند به باشد مي  داشته

  ھاي ، رسیدگي شكايت دريافت   از تاريخ  روز كاري پانزده  در مھلت  است  گزار مكلف مناقصه  ـ دستگاه  ب 
  كه  نمايد و در صورتي  قداما  مربوط  مقررات ، مطابق اعتراض  وارد دانستن  و در صورت  آورده  عمل  را به  الزم

كند   اعالم  شاكي  را به  الزم  جوابیه  شده  تعیین مھلت  ندھد، ظرف  را وارد تشخیص  شكايت

  و رأي  را بررسي  موضوع شكايات   به  رسیدگي  ، ھیأت شاكي  توسط  نتیجه  پذيرش  عدم  ـ در صورت  ج 
  رسیدگي  جھت  ، موضوع از طرفین  ھريك  اعتراض  در صورت. خواھد كرد  روز اعالم  پانزده  را طي  قطعي
خواھد   خود را طي  معمول  نیز روال  مناقصه  شود و فرايند برگزاري مي  ارجاع  صالح ذي  مراجع  به  قانوني

كرد 

 محدود   مناقصه  برگزاري  ـ نحوه ٢۶ماده 
: شود  برگزار مي در موارد زير) ١٣(و ) ۴(مواد   محدود با رعايت  مناقصه

   دولتي  صالح ذي مراجع  توسط  شده  صالحیتدار معرفي  گران مناقصه  ھاي ـ وجود فھرست  الف 
با   كه  است  اي نامه صالحیتدار، برابر آيین  گران مناقصه  تمامي  بین  رقابت  اصل  با رعايت  فھرست  اين  تھیه

. رسد مي  وزيران ھیأت تصويب  ور به كش  ريزي و برنامه  مديريت  پیشنھاد سازمان

   صالحیتدار كه  گران مناقصه  كوتاه  ـ وجود فھرست  ب 
 . باشد  شده  تھیه  قبل  حداكثر دو سال  قانون  اين) ١٢(  ماده  طبق

  اين) ١٣  ماده» د« و » ج«، » ب»  بندھاي  موضوع  ترتیبات  انجام(  انتشار آگھي  به  محدود نیازي  در مناقصه
.  نیست  قانون

  دستگاه  توجیھي  گزارش  براساس  مناقصه  انجام  كه  در مواردي  مناقصه  تشريفات  ـ ترك ٢٧ماده 
میسر نباشد،   قانون  اين) ٢٨(  مذكور در ماده  از مقامات  مركب  نفره سه  ھیأت  يك  تشخیص گزار به  مناقصه

  صرفه  با رعايت مناقصه   تشريفات  ترك  ھیأت  صورت  داد و در اين  جامان  ديگري  طريق  را به  معامله  توان مي
  نوع  يك  در ھرمورد براي  مربوط ساير مقررات   را با رعايت  معامالت  گونه  اين  انجام  ترتیب  دستگاه  و صالح

. خواھد نمود  و اعالم  تعیین  كاال يا خدمت

   مناقصه  تشريفات  ترك  ھیأت  ـ تركیب ٢٨ماده 
)  ب(بند  موضوع  در مورد دستگاھھاي  قانون  اين) ٢٧(  ماده  موضوع  مناقصه  تشريفات  ترك  ھیأت  تركیب

: زير خواھد بود   شرح  به  قانون  اين) ١(  ماده

و   مالي  معاون  قانون  اين) ١(  ماده)  ب( بند  موضوع  دستگاھھاي  مركزي  واحدھاي  ـ در مورد معامالت  الف 
  و يك  مشابه  يا مقام  مربوط  حساب مورد و ذي  حسب  دولتي  يا مؤسسه  وزارتخانه  مشابه  و يا مقام  اداري

  ربط ذي  اجرايي  دستگاه  مقام  باالترين  انتخاب به  مربوطه  و متعھد دستگاه  خبره  نفر ديگر از كاركنان

از مركز   خارج  ھستند در واحدھاي  استاني  اعتبارات  داراي  كه  اجرايي  دستگاھھاي  معامالت  ر انجامـ د  ب



و   در محل  اجرائي  دستگاه  مقام  او و باالترين  ، استاندار يا نماينده)١(  ماده)  ب(بند   موضوع  دستگاھھاي
  مربوط امور مالي   يا مسؤول  حساب مورد ذي  حسب

  حساب ذي  ، جانشین امور مالي  مسؤول  ندارند، باالترين  حساب ذي  كه  ـ در دستگاھھايي ١ره تبص
. باشد مي

  حساب استاندار و ذي  ربط ذي او، معاون  ھا، استاندار يا نماينده در استانداري  مناقصه  ترك  ـ ھیأت ٢تبصره 
. باشد مي  استانداري

مورد   و حسب اجرايي   مقام  و يا باالترين  ، مديرعامل دولتي  شركتھاي  معامالت  ـ در مورد انجام  ج 
مورد   حسب  عالي  يا شوراي  عمومي  مجمع  انتخاب  نفر به  و يك  شركت  يا مدير مالي  حساب ذي

  و يا مقامات  ربط ذي  اجرايي دستگاه   مقام  باالترين  دعوت  در ھر مورد بنا به  كه  ماده  اين  موضوع  د ـ ھیأت
  اعضاء مكلف  دارد و كلیه  رسمیت  مربوطه  نفراعضاي  شود، با حضور ھر سه مي  آنھا تشكیل  مجاز از طرف

در مورد   مربوط  اجرائي  دستگاه  توجیھي  گزارش  به  و ابراز نظرخود نسبت  ھیأت  حضور در جلسات به
  اكثريت  با رأي  ھیأت  تصمیمات  موردنظر ھستند لكن  همعامل  انجام  نحوه  وھمچنین  مناقصه  ترك  تقاضاي

اعضاء معتبر خواھد بود 

  برابرنصاب  از پنجاه  بیش)مناقصه يا مزايده  (معامله  مبلغ  كه  در صورتي  قانون  اين) ٢٧(  ماده  ھـ ـ در اجراي
مورد با   حسب  ماده  اين موضوع   نفري  سه  ھاي ھیأت  از تصويب  پس  معامله  باشد، انجام  كوچك  معامالت

زير مجاز خواھد بود   تأيید مقامات

  وزير يا رئیس  ترتیب ، به دولتي  و شركتھاي  دولتي  ھا و مؤسسات وزارتخانه  مركزي  واحدھاي ـ در مورد١
  شركت  مديره ھیأت  دولتي  مزبور و در مورد شركتھاي  مؤسسه

  اعتبارات  به  مربوط  و در مورد معامالت  استاني  بودجه  نظام  تابع  محلي  اجرائي  ـ در مورد دستگاھھاي٢
گردد و  مي  از مركز ابالغ  خارج  واحدھاي به   دولتي  ھا و مؤسسات وزارتخانه  توسط  كه  غیراستاني

  مربوطه  ندار استاناز مركز، استا  مستقر درخارج  دولتي  در مورد مؤسسات  ھمچنین

  كند و با نظر موافق  شركت ماده   اين  موضوع  مناقصه  ترك  استاندار شخصًا در ھیأت  كه  تبصره ـ در مواردي
. ندارد ضرورت   را امضاء نمايد، تأيید مجدد وي  مربوط  صورتجلسه

  ، ديوان ايران  اسالمي  جمھوري سیماي، صدا و  نگھبان  ، شوراي قضائیه  قوه  به  مربوط  ـ درمورد معامالت٣
از   يك  ھیچ  شوند و تابع مي  اداره  مستقل  صورت  به  كه  دولتي  كشور و ساير مؤسسات  محاسبات
  از معاونین  مورد يكي  يا حسب  قضائیه  قوه  رئیس ترتیب  نیستند، به  دولتي  ھا و مؤسسات وزارتخانه

كشور و   محاسبات  ديوان  ، رئیس ايران  اسالمي  جمھوري  و سیمايصدا   سازمان  ، رئیس وي  منتخب
  ربط ذي  اجرائي  دستگاه  مقام  باالترين

نھاد يا   اجرائي  مقام باالترين  غیردولتي  عمومي  و نھادھاي  مؤسسات  به  مربوط  ـ درمورد معامالت۴
  مربوط  مؤسسه

  برابرنصاب  از دويست  بیش  )مناقصه يا مزايده( معامله  مبلغ  كه  تيدرصور  ماده  اين) ھـ(بند   و ـ در اجراي
  سوم  برنامه  تا پايان  ماده اين  موضوع  نفري سه  ھیأتھاي  از تصويب  پس  معامله  باشد انجام  كوچك  معامالت
  از آن  اقتصاد و پس  تأيید شوراي  به  منوط  ايران  اسالمي  جمھوري  و فرھنگي  ، اجتماعي اقتصادي  توسعه

  ، وزير امور اقتصادي) دبیر ھیأت(كشور   ريزي و برنامه  مديريت سازمان  از رئیس  مركب  تأيید ھیأتي  به  منوط
خواھد بود) ھـ(مذكور در بند   مقام  و باالترين  و دارائي

   مناقصه  برگزاري  به  الزام  ـ موارد عدم ٢٩ماده 
  قانون  اين) ١(  ماده)  ب(در بند  مندرج  اجرائي  و دستگاھھاي  نیست  مناقصه  برگزاري  به  در موارد زير الزام

: دھند  مورد نظر را انجام  ، معامله مناقصه  تشريفات  انجام  توانند بدون مي

  ستگاهد  مقام  وزير يا باالترين  و مسؤولیت  تشخیص  به  كه  و حقوقي  ، خدمات منقول  ـ خريد اموال  الف 
  انواع  و داراي  بوده)  انحصاري(فرد  آنھا منحصر به  مجاز از طرف  و يا مقامات  در مركز و يا استان  اجرائي
نباشد   مشابه

وزير و يا   و مسؤولیت  تشخیص  به  كه  غیرمنقول  اموال  گرفتن  يا اجاره  تملیك  شرط  به  ـ خريد، اجاره  ب 



  نظر از ھیأت  آنھا با كسب  مجاز از طرف  و يا مقامات  در مركز و يا استان  اجرائي  دستگاه  مقام  باالترين
نبود   درصورت  مربوطه  خبره  كارشناسان نفر و يا ھیأت   سه  حداقل  دادگستري  رسمي  كارشناسان
خواھد شد   انجام  رسمي  كارشناسان

آنھا   ھاي نرخ  كه  يا كمتر ياحقوقي  شده  تعیین  با قیمت  ، كاال و خدمات و غیرمنقول  منقول  ـ خريد اموال  ج 
باشد   شده  تعیین  صالح ذي  قانوني  مراجع  از طرف

با   مرتبطو   صرفًا جايگزين آالت  و ماشین  تجھیزات  و تأمین  و متحرك  ثابت  آالت و ماشین  د ـ تعمیر تجھیزات
وزير يا   و مسؤولیت  تشخیص  واحد نگردد به توسعه   شامل  كه  نحوي  به  تولیدي  تولید در واحدھاي  تداوم

  و صالح  صرفه  آنھا با رعايت  مجاز از طرف  و يا مقامات  در مركز و يا استان  اجرائي  دستگاه  مقام  باالترين
كشور 

  ، طراحي بر مطالعه مشتمل   بازرگاني  فني  مشاور و مشاوره  ز مھندسيا  اعم  مشاوره  ھـ ـ خريد خدمات
   و كارشناسي  اي مشاوره خدمات   و يا ھرنوع  و اجرا و نظارت  برطرح  و يا مديريت

  ماه  سه  حداكثر ظرف مشاوره   خدمات  و معیارھاي  ، موازين ضوابط  تعیین  بند جھت  اين  اجرائي  نامه آئین
  وزيران  ھیأت  تصويب  كشور به  ريزي و برنامه  مديريت  پیشنھاد سازمان  به  قانون  اين  تصويب از  پس
. رسد مي

  مقام  وزير يا باالترين  ومسؤولیت  تشخیص  به  و نظاير آن  و ورزشي  ، آموزشي و ھنري  فرھنگي  و ـ خدمات
كشور   و صالح  صرفه  باشد بارعايتمقدور ن  مناقصه  برگزاري  امكان  كه  اجرائي  دستگاه

موجود و   و متحرك  ثابت آالت  ماشین  و تجھیزات  لوازم  و يا تكمیل  تعويض  براي  يدكي  ز ـ خريد قطعات
  كه  و نظاير آن  و فني  علمي  آزمايشگاھھاي و لوازم   دقیق  گیري اندازه  و ابزار و وسايل  ادوات  ھمچنین

  مورد معامله  بھاي  پذير نباشد، با تعیین امكان  مناقصه  ازطريق اجرائي   مقام  باالترين  صبا تشخی  آن  تأمین
  دستگاه  مقام  وزير يا باالترين  مورد توسط  حسب  كه  مربوط  رشته  نفركارشناس  يك  حداقل  از سوي
شود  مي  آنھا انتخاب  مجاز از طرف  و يا مقامات  در مركز و يا استان  اجرائي

كشور   و صالح  صرفه  با رعايت  وزيران  ھیأت  تشخیص  به  محرمانه  ـ درمورد معامالت  ح 

  قضائي  احكام  از اجراي  ناشي  و تعھدات  ـ خريد سھام  ط 

   قوانین  ـ نسخ ٣٠ماده 
  منسوخ  قانون اين   مشمول  مغاير دستگاھھاي  و مقررات  قوانین  تمامي  قانون  اين  تصويب  از تاريخ

. گردد مي

  فروردين  و پنجم  بیست  مورخ  شنبه روز سه  علني  در جلسه  تبصره  و ده  ماده  بر سي  مشتمل  فوق  قانون
  با اصالحاتي ١٣٨٣/١١/٣  و در تاريخ  تصويب اسالمي  شوراي  مجلس  يكھزار و سیصد و ھشتاد و سه  ماه

  ماده) ز(بند ) ٣(و جزء ) ھـ(، )د(  بندھاي  و حذف) ٣٠(  و ماده) ٢٨(  ماده)  ب(و بند ) ١(  ماده)  ب(در بند 
رسید  نظام  مصلحت  تشخیص مجمع  تصويب  به) ٢٨(

حداد عادل   ـ غالمعلي  اسالمي  شوراي  مجلس  رئیس


