آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان  -ﻣﺼﻮب  1355/1/25ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت

ﻓﺼﻞ اول ـ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ) ﻣﺎده  1ﺗﺎ ( 4
ﻣﺎده  1ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﻠﻎ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻧﻮع اول ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺰﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن از دوﯾﺴﺖھﺰاررﯾﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ.
ﻧﻮع دوم ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن از دوﯾﺴﺖھﺰار رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ و از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﺠﺎوزﻧﮑﻨﺪ.
ﻧﻮع ﺳﻮم ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ آن از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  1ـ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺼﺎب در ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺰﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و در ﻣﻮردﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮاورد اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  2ـ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺼﺎب در ﻓﺮوش ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮاناﺳﺖ.
ﻣﺎده  2ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺰﯾﯽ ﻣﺎﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﻧﺠﺎمدھﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﻣﻮرداﺣﺘﯿﺎج ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﮫﺎی ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﮫﺎی ﻣﻮردﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ دهھﺰار رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد و
از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺒﺎﻻ ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪھﺰار رﯾﺎل را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺧﻮد و ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ رﯾﯿﺲ ﮐﺎرﭘﺮدازی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺷﮫﺮداری
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ذﯾﻞ ﺳﻨﺪ ھﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ
وﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﮔﻮاھﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦﺑﮫﺎیﻣﻤﮑﻦاﻧﺠﺎمﺷﺪهاﺳﺘﺎﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺷﮫﺮداری ﻣﻌﺎﻣﻼت زاﯾﺪ ﺑﺮ دهھﺰار رﯾﺎل ﺗﺎﯾﮑﺼﺪھﺰار رﯾﺎل ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  3ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﻧﺠﺎمدھﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﯾﺎﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﮐﻪ ﻋﺪه
آﻧﮫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ اﻧﺠﺎمدھﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرد ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ( از ھﺮ ﮐﺪام
روی ﺑﺮگ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﮫﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻌﻤﻞآورد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و
ﻣﻘﺪار و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن راﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮگ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﮫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﻧﺠﺎمدھﻨﺪه ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫﺎی
آنرا ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺑﮫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه در آن ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد و ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﺄﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ذﯾﻞ
ﺑﺮﮔﮫﺎی اﺳﺘﻌﻼم ﺑﮫﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﮫﺎ وﺳﯿﻠﻪ او ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﺪﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﻤﺖ
ﺧﻮد اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  1ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ اﻧﺠﺎمدھﻨﺪه ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  3ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ
ھﺰﯾﻨﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  2ـ ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﻧﺠﺎمدھﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ درﺑﺮگ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﮫﺎ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﮫﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻃﻮری ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪت ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﮫﺮداری ﻧﺸﻮد.
ﻣﺎده  4ـ ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺳﺘﻌﻼم ﺑﮫﺎ را ﻋﺎدﻟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺدھﺪ ﭘﺲ از ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ادارات ﺣﺴﺎﺑﺪاری  ،ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﺪارﮐﺎت ﯾﺎﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دھﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺠﺎمﺧﻮاھﺪ داد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺣﺘﯿﺎج از ﻧﻈﺮ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﺷﮫﺮدارﯾﺎﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮫﺮداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان اﻋﻀﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان  ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) ﻣﺎده  5ﺗﺎ ( 23
ﻣﺎده  5ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮫﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﯾﺎ ارﺳﺎلدﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﺤﺪود( ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
آﮔﮫﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ)
ﻣﺎده  6ـ آﮔﮫﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎی اھﻤﯿﺖﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﯾﮑﯽ از
روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺗﮫﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه  1ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮫﯽ در ﺧﺎرج از ﺗﮫﺮانﺿﺮورت دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻧﺸﺮ آﮔﮫﯽ در ﺗﮫﺮان در ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ آﮔﮫﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  2ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﮫﺮداری ﻻزم ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ و ﻃﺮق اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺨﺶ آﮔﮫﯽ در
رادﯾﻮ و ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﯾﺎ ارﺳﺎل آﮔﮫﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﯾﺎ اﻟﺼﺎق آﮔﮫﯽ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  3ـ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮫﺮداری ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺸﺮ آﮔﮫﯽدر داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
اﻃﻼع ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﻧﺠﺎمدھﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ھﻢﺑﺮﺳﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آﮔﮫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪھﺎی ﻣﻤﺎﻟﮏﻣﺮﺑﻮط در ﺗﮫﺮان و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪھﺎی ﮐﺸﻮر ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺮﺑﻮطاز ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.
ﻣﺎده  7ـ در آﮔﮫﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
 1ـ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت.
 2ـ ﻣﺪت و ﻣﺤﻞ و ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻼ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 3ـ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮫﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﯿﺚ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺪون اﺑﮫﺎم ﺑﻮده و درﭘﺎﮐﺖ ﻻک و ﻣﮫﺮ ﺷﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﻮد.
 4ـ ﻣﺪت ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ.
 5ـ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ.
 6ـ ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻘﻄﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ ﺑﺤﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺷﮫﺮداریﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺤﻮﯾﻞ و
رﺳﯿﺪ آن ﺑﻀﻤﯿﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد.
 7ـ ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ درﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﺮداد آن.
 8ـ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اﺑﻼغ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺿﺮورتدارد.
 9ـ روز و ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دھﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﮫﺎ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
 10ـ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮫﺮداری ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪهﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭘﺮداﺧﺖ و وارﯾﺰ آن.
 11ـ ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻧﻘﺸﻪھﺎ و ﺑﺮگ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.
 12ـ ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد اﮔﺮ ﺗﮫﯿﻪ آن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرتﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻋﯿﻨﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻀﺎ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﻮد.
 13ـ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و دادن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺮوط و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده
 110اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  8ـ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﯽ را ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎده  7ذﮐﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ ﻻزم ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺘﻦآﮔﮫﯽ ﯾﺎ در ﻧﻘﺸﻪھﺎ و ﺑﺮگ ﺷﺮاﯾﻂ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت درج ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ازﻣﻔﺎد آن اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ھﻨﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﯾﺎ اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﺑﮫﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎده  9ـ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺮوط ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد  7و  8ﺑﺎﯾﺪ در آﮔﮫﯽ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ودرج آن در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ھﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد ﮔﺮدد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﻣﻘﺪار و ﻣﺪت و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻣﺪت و ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ در آﮔﮫﯽ درجﺷﻮد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪھﺎ و ﺷﺮح ﺷﺮوط و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در
آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ذﮐﺮاﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎددھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آنرا درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﺧﻮدﺿﻤﯿﻤﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  10ـ ﺷﮫﺮداری در ﺧﺼﻮص اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادھﺎ دارایﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 1ـ ﺷﮫﺮداری ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎسﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  22ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ او رﺟﻮع ﺷﻮد و از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ.
 2ـ ﺷﮫﺮداری اﺧﺘﯿﺎر دارد ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ دھﺪ.
 3ـ ﺷﮫﺮداری ﻣﺠﺎزﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﻣﺒﮫﻢ و ﻣﺸﺮوط و ﺑﺪون ﺳﭙﺮده و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ازاﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻣﻘﺮر در

آﮔﮫﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ دھﺪ.
 4ـ ﺷﮫﺮداری در رد ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺳﭙﺮدهھﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 5ـ ھﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻗﺮارداد در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻌﮫﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 6ـ ﺷﮫﺮداری ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻮارض ﯾﺎ وﺟﻮھﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻄﺮفﻗﺮارداد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد از
ﺑﮫﺎی ﮐﺎرﮐﺮد ﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت او ﮐﺴﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  11ـ ﺷﮫﺮداری ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺮﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 1ـ ﻣﺪت ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ در ﻣﻮرد آﮔﮫﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر درروزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ
ﮐﺸﻮر از  10روز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد آﮔﮫﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖﺗﺒﺼﺮه  3ﻣﺎده  6ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد از 60
روز )ﺷﺼﺖ روز( ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
 2ـ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮫﺮداری ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﯾﺎ ﺑﺮگ ﺷﺮوط وﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد و ﻣﺪارک دﯾﮕﺮی ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺮ آﮔﮫﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮫﺎرا آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 3ـ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ آن در ﻗﺒﺎلﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 4ـ ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮاورد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده ﺑﻤﺎﺧﺬ ﻓﻮق از ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﻮد ﺷﮫﺮداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده را ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ از ﭘﺎﻧﺼﺪھﺰار رﯾﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ دھﺪ.
 5ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺧﺬ ﺷﻮد در ﻣﻮردﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ و درﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ده درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ ﺑﺤﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽﺷﮫﺮداری ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺎرﺑﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻨﺞ %
ﻣﺬﮐﻮر ﺷﮫﺮداری ﺑﺎﯾﺪاز ھﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ ﮐﺴﺮ و ﺑﺤﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ.
دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪود(
ﻣﺎده  12ـ در ھﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻓﻮرﯾﺖ اﻣﺮ و ﯾﺎ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ وﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﺺ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮫﯽ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎیﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  22ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر از ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﺎده  13ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
 1ـ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان.
 2ـ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان و در ﻏﯿﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او.
 3ـ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و در ﻏﯿﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او.
 4ـ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان و در ﻏﯿﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او.
 5ـ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان.
ﻣﺎده  14ـ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮫﺮداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ راﺗﺠﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺷﮫﺮداری و دوﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺎم ﺷﮫﺮداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﮫﺮدار
ﺗﮫﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﮫﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪاﺣﺎﻟﻪ ﮐﻨﺪ ھﺮﮔﺎه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮک ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  31اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  15ـ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد وﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی رﺳﯿﺪه را
اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاھﺪﻧﻤﻮد:
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﮫﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه در ﻣﻮردیﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎددھﻨﺪه را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻋﻼمﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮاﺳﺘﻌﻼم ﺑﮫﺎ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺳﺘﻌﻼمﺑﮫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎددھﻨﺪه
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫﺎ در اﺳﺘﻌﻼمرا ﺣﺎﯾﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﺑﮫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت
اﮔﺮﭘﯿﺸﻨﮫﺎددھﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺠﺎمدھﺪ ﺑﻌﻨﻮان

ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮاﺑﺮﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در اﺳﺘﻌﻼم ﺑﮫﺎ ﮐﺴﯽ داوﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎددھﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ رای ﺑﻪﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ دھﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  1ـ ﺷﮫﺮداری در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ ﺑﮫﺎیﻋﺎدﻟﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﻣﻄﻤﯿﻦ و ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﻮده در ﭘﺎﮐﺖ ﻻک و ﻣﮫﺮﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ
روزی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات و اﺻﻞ ﻗﺮاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه  2ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ رای ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ دھﺪ اﺣﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﯾﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  14ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  3ـ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮫﻨﺪس ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎده  22ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  16ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﮔﺎه در ﺷﺮاﯾﻂﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮای ﺷﮫﺮداری ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﮫﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی او در ﻣﺠﻤﻮع
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  17ـ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﻨﯽﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در اﻣﻮر ﻓﻨﯽ در
اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 14اﺣﺎﻟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از روز ﻗﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ھﻔﺖ روز ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان ﺗﺎ ده روز دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  18ـ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰار اﺑﻼغ ﺷﻮد و
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪه اﺑﻼغ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  3اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده  45ﻗﺎﻧﻮنﺷﮫﺮداری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺘﺎﻧﺠﻤﻦ ﺷﮫﺮ ﺿﺮورت ﻧﺪارد.
ﻣﺎده  19ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺮده او و ﺷﺨﺼﯽﮐﻪ ﺑﮫﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی او
در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮاردارد )ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺟﻮع ﺑﺎو ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه  1ﻣﺎده  20ﻣﯿﺴﺮﻧﺒﺎﺷﺪ( ﻧﮕﺎھﺪاری و ﺳﭙﺮده ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎددھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  20ـ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ھﻔﺖ روز ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﭙﺮدن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ او ﺿﺒﻂ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد او در ﻣﺮﺗﺒﻪدوم ﻗﺮار دارد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه  1اﯾﻦ ﻣﺎده اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد  ،اﮔﺮ او
ھﻢ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻇﺮف ﻣﺪت 7روز ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎمﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﺳﭙﺮده او ھﻢ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮫﺮداری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺗﺠﺪﯾﺪ و ﯾﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  14اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺟﺎعﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  1ـ رﺟﻮع ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دھﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﮫﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی او در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد ﺑﺸﺮﻃﯽ ﻣﯿﺴﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﮫﺎی
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی او ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرترﺟﻮع ﺑﻪ او ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  2ـ ﻣﺪت  7روز ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮراﻗﺎﻣﺖ دارد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮑﻤﺎه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر در آﮔﮫﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﺎ ﺑﺮگﺷﺮاﯾﻂ آن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده  21ـ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﺎﯾﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎبﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  22ـ در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻣﮫﻠﺖھﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  20ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  23ـ در ﻗﺮارداد ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد:
 1ـ ﻧﺎم ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ.
 2ـ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ آﻧﮫﺎ.
 3ـ ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮫﺪ و ﻣﺤﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ.
 4ـ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻞ و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در اﻧﺠﺎم ﺗﻌﮫﺪات ﺟﺰﯾﺎ ﯾﺎ ﮐﻼﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 5ـ اﻟﺰام ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻤﮫﻮر در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻤﮫﻮر و ﻧﺰد ﺷﮫﺮداری ﻧﮕﺎھﺪاری ﺷﻮد.
 6ـ اﻗﺮار ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﻞﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ دارد.
 7ـ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﮫﺮداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺴﺖ وﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺪرج در
ﻗﺮارداد.
 8ـ ﺑﮫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮداﺧﺖ آن در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ ﺑﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﺎیﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاورد و در
ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﮫﺎی ﮐﺎرھﺎی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ ﺑﮫﺎ اﺣﺘﺴﺎب و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 9ـ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ وارﯾﺰ آن در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 10ـ ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻧﺤﻮه وﺻﻮل آن اﻗﺴﺎط در ﻣﻮرد اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وﺑﺎرﺑﺮی و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺮداد آن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
 11ـ ﻣﺪت ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ در ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنو راھﺴﺎزی و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.
 12ـ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وزرا و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﻣﺠﻠﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در
ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ و ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب دﯾﻤﺎه .1337
 13ـ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﮫﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 14ـ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم ـ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ) ﻣﺎده  24ﺗﺎ ( 27
ﻣﺎده  24ـ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﻟﻒ ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺎی آن ﺗﺎ دهھﺰار رﯾﺎل اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺒﺎردار ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎﻻ ﯾﺎﺧﺪﻣﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد.
ب ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺎی آن از دهھﺰار رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و از ﯾﮑﺼﺪ ھﺰار رﯾﺎل ﺗﺠﺎوزﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﻧﺒﺎردار ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه.
ج ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﻤﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺒﺎردار ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎر ﯾﺎﺧﺪﻣﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻻ اﻗﻞ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  1ـ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﺮ ﻓﻘﺮه ﺟﻨﺲ ﯾﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ) ج ( اﯾﻦ ﻣﺎدهﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻮﯾﻞ ،
ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ و در آن ﺑﻄﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﯾﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ذﯾﻞ آن را ﺗﻤﺎماﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﻮاھﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﺎرﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ ) اﻟﻒ ( ﺑﻌﮫﺪه اﻧﺒﺎردار ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ و در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ ) ب (
ﺑﻌﮫﺪهاﻧﺒﺎردار ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  2ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺑﺼﯿﺮت و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه از
ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ دارای اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮصﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﻋﮫﺪهدار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  25ـ ﺑﺮای ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﮐﻪ دارای ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪﺻﺎدر ﮔﺮدد و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی
اﻧﺒﺎردار ﺑﺮﺳﺪ و در واردات دﻓﺘﺮ اﻧﺒﺎر ﺛﺒﺖ و ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻧﺒﺎر روی ﻗﺒﺾذﮐﺮ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه  1ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎﻻ در ﺧﺎرج از اﻧﺒﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ اﻧﺒﺎر وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎده  24و ﺗﺒﺼﺮهھﺎی
آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻗﺪام ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﺠﺎی اﻧﺒﺎردارﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد و رﺳﯿﺪ ﯾﺎ
ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺒﻨﺎی ﺻﺪور ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر وﺣﻮاﻟﻪ اﻧﺒﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  2ـ ﮐﺎﻻھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻮال ﺷﮫﺮداری ﻧﯿﺰﺑﺸﻮد.
ﻣﺎده  26ـ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮاد  24و 25ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﻣﺎده  27ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ) ج ( ﻣﺎده  24از ﻟﺤﺎظﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮑﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﺑﺎﺷﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺷﮫﺮدار ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﺎ رﯾﯿﺲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮫﺮداری و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻗﺘﻀﺎیﻣﻮرد ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﺑﺼﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﻣﺰاﯾﺪه ) ﻣﺎده  28ﺗﺎ ( 30
ﻣﺎده  28ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺰﯾﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮوش ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﮫﺎ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺷﮫﺮداری ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﺎ ﻣﯿﺰان دهھﺰار رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺧﻮد اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ ﺗﻌﮫﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎذﮐﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺰﯾﯽ
زاﯾﺪ ﺑﺮ دهھﺰار رﯾﺎل ﺗﺎﯾﮑﺼﺪھﺰار رﯾﺎل ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮوش ﭘﺲ از ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ارزﯾﺎب ﺷﮫﺮداری ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق
اﻗﺪامﺑﻔﺮوش ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده  29ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺣﺮاج و ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ:
 1ـ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻮع و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و روز و ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺤﻞ ﺣﺮاجو ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﮫﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﮫﯽ درروزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﻪ
وﺳﺎﯾﻞ و ﻃﺮق اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ رادﯾﻮ ﯾﺎﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ اﻟﺼﺎق آﮔﮫﯽ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺪ و در آﮔﮫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ
ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوشاﺷﯿﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺑﻌﮫﺪه ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ.
 2ـ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد و ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺣﺮاج در ﭘﺎﮐﺖ ﻻک و ﻣﮫﺮﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺣﺮاج ﮐﻪ ﺑﺸﺮح ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ  3اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺣﺮاجاز ﺑﮫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﮫﺎ را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ واﮔﺮ ﺑﻘﯿﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه داوﻃﻠﺐ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺷﻮد.
 3ـ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﺮاج ﺣﺪاﻗﻞ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ:
 1ـ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او.
 2ـ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺪارﮐﺎت ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او.
 3ـ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزرﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او.
 4ـ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او.
 5ـ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او.
ﻣﺎده  30ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮫﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯿﺎﯾﺪ.
 1ـ در آﮔﮫﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای آﮔﮫﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
 2ـ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺮر درﻣﺎده  14و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎی ﻣﺬﮐﻮر و اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﮫﺎ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد وﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ـ ﺗﺮک ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺪه و ﺣﺮاج ) ﻣﺎده  31ﺗﺎ ( 34
ﻣﺎده  31ـ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺪون ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺪه و ﺣﺮاج اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ:
 1ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﮫﺮدارﯾﮫﺎ ﯾﺎﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 2ـ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻮال و ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮫﺮدار ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدﺑﺎﺷﺪ.
 3ـ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﮫﺮداریﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 4ـ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ھﻨﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن.
 5ـ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻھﺎی اﻧﺤﺼﺎری دوﻟﺘﯽ و ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﮫﺎﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 6ـ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺘﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﯾﺎﺷﮫﺮدارﯾﮫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺑﺮای آﻧﮫﺎ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 7ـ در ﻣﻮرد ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ھﻮاﯾﯽ ـ درﯾﺎﯾﯽ ـ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺮخﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻘﻄﻮع.
 8ـ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻟﻮازم و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﻮﺟﻮدو ھﻤﭽﻨﯿﻦ ادوات و اﺑﺰار و
وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ و ﻟﻮازم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺣﻖ اﺧﺘﺮاعو ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮫﺮدار ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﻓﺮوش ﮐﺎﻻھﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻻ را ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﻧﻔﺮوﺷﻨﺪﺷﮫﺮداری ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات
اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎﻻﺑﯿﺶ از ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری
ﻓﺮوش ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داﺧﻠﯽﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻤﺮاﺟﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮخ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  32ـ در ﻣﻮرد ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﯽدﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺘﺼﻮﯾﺐ
ھﯿﺎت وزﯾﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  33ـ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺪه و ﺣﺮاج ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﮫﯽواﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  14ﻣﯿﺴﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺗﺐ زﯾﺮ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﻒ ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان در ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎراتﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮫﺮدار ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  3اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده  45ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮫﺮداری.
ب ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﺎ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان و ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﻮرای ﺷﮫﺮ و وزارت ﮐﺸﻮر.
ج ـ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﮑﺼﺪﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﺷﮫﺮو وزارت ﮐﺸﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ
ھﯿﺎت وزﯾﺮان.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  33اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮنرﯾﺎل ﺑﻪ روﺳﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﮫﺮداری و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻔﻮﯾﺾﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  34ـ ﺑﮫﺎی اﺟﻨﺎس و ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪھﺎی  2و  4و  8و ﻣﺎده  31در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪوﺳﯿﻠﻪ ارزﯾﺎب ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﮫﺮداری
ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ ـ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ) ﻣﺎده  35ﺗﺎ ( 40
ﻣﺎده  35ـ درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﯾﺎ اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖدر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺪه و ﯾﺎ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ھﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان در ھﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده  36ـ ھﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ اﺟﺮای ﻗﺮاردادھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺸﺨﺼﺎتو ﻧﻘﺸﻪ ﯾﺎ ﻧﻮع ﮐﺎر ﯾﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎمﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﮫﺎی آن ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ درﻓﮫﺮﺳﺖ واﺣﺪ ﺑﮫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﺎی ﻋﺎدﻟﻪ واﺣﺪ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮفﻗﺴﻤﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرھﺎ ﯾﺎﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺻﺪی ده ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  37ـ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﮫﺮداری ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻨﺪ  2ﻣﺎده  10اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖﯾﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن را
ﮐﺴﺮ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  38ـ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد درھﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﮫﺮدار ﺗﮫﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد وھﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺗﻮاﻓﻖ
ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﺮاض ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺧﺘﻼف رﻓﻊ ﻧﺸﻮد ھﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎهﺻﻼﺣﯿﺘﺪار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  39ـ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ،ﮐﻪ دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده و ﺑﻄﺮﯾﻖﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دارای آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرا ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
ﻣﺎده  40ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮫﺮداری ﺗﮫﺮان ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1344از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﯽﺷﻮد.

