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آنی-آنی 
قابل توجه

جناب آقای دکتر دهقان

معاون محترم حقوقی رییس جمهور 

سالم علیکم

      پیرو نامه شماره ۵۳/۵۰۹۴۴  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۵ و بازگشت به نامه شماره ۴۰۰۸۳/۸۵۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ معاونت محترم 
هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی آن معاونت در خصوص «شمول معامالت باالی ۱۰ درصد معامالت 

کوچک به انجام معامله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)» به استحضار می رساند: 

همانگونه که قبالً نیز طی نامه فوق الذکراعالم گردیده است به موجب ماده (۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دولت مکلف گردیده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معامالت متوسط و  بزرگ وزارتخانه ها و... بجزء معامالت محرمانه ... تکمیل کند. 
و در قسمت اخیر ماده (۱) آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع 
تصویب نامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت ۵۵۲۸۹ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ هیات وزیران نیز تصریح دارد دستگاه های مشمول قانون برگزاری 
مناقصات تمام مراحل معامالت متوسط و بزرگ خود را بجز معامالت محرمانه ... از طریق ستاد و بطور الکترونیکی انجام 
دهند. بنابراین اشاره به رعایت آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره 
۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱ صرفاً منظور مواردی است که مغایرت صریحی با قانون مذکور و مصوبه یادشده 
نداشته باشد در غیراینصورت مشمول لغو ضمنی شده و قابلیت اجراء نخواهد داشت. بعالوه در ماده (۵۰) قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور دولت مجاز گردیده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معامالت 
وزارتخانه ها و ... تکمیل نماید و در ماده قانونی مذکور اشاره ای به نوع معامالت نشده و لذا هیات محترم وزیران درآخرین 
مصوبه خود (آیین نامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره 
۱۳۶۱۵۹/ت ۵۵۲۸۹ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ ) نوع معامالت را صرفاً معامالت متوسط و بزرگ تعیین نموده و هیچگونه 
اشاره ای به معامالت کوچک نکرده است.لذا ضمن پیوست نظرات دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور که 
تایید موارد یادشده می باشد ، بنظر این خزانه داری کل نیز دستگاه های اجرایی الزامی به انجام معامالت کوچک از طریق 
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ستاد نداشته و انجام معامالت کوچک مشمول ثبت و انجام از طریق ستاد نمی باشد. علیهذا خواهشمند است به منظور رفع 
سردرگمی دستگاه های اجرایی در انجام معامالت خود دستور فرمایید در نظریه اعالمی معاونت هماهنگی و برنامه ریزی 
امور حقوقی دستگا های اجرایی آن معاونت محترم بررسی مجدد به عمل آمده و از نتیجه این خزانه داری کل را مطلع 

نمایند.
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سید رحمت ا... اکرمی
خزانـه دار کـل کشـور


