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بسمه تعالي
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع مواد ( )3( ،)2و ( )4قانون محاسبات عمومی کشور
(وزارتخانهها ،موسسات دولتی و شرکتهای دولتی)

با سالم
دز اجسای زدیف ( )3جديل شمازٌ ( )3تثصسٌ ( )36لاوًن اصالح لاوًن تًدجٍ ساال  1395کا کواًز ي مصاًتٍ
شمازٌ /117500ت َ53803مًزخ َ 1395/9/22یأت محتسم يشیسان مثىی تس مجًش اوتواز حداکثس مثلغ تیسا
َصاز میلیازد (000ز000ز000ز000ز )25زیال ايزاق صکًن اجازٌ تات
(تا ايلًی

شُسَای شیس تیس

نسداخ

ي ناى

تدَیَای ديل

تٍ شاُسدازیَاا

َصاز وفس جمعی ) تا اعالم ساشمان تسوامٍ ي تًدجٍ کوًز ي تا زعای

آییهوامٍ اجسایی

تىد (ب) مادٌ ( )2لاوًن زفع مًاوع تًلیاد زلاتا ناریس ي ازتماای وماام ماالی کواًز ( مًضاً تصاًیةواماٍ شامازٌ
/41848ت َ52026مااًزخ َ 1394/4/4ی اأت محتااسم يشیااسان ي اصااالحیٍ تعاادی آن مًضااً تصااًیةوامااٍ شاامازٌ
/164241ت َ52940مًزخ  ،)1394/12/13ممتضی اس
تسًیٍ تدَیَای خًد تٍ شُسدازیُا ،ضمه ثث
تدَیَا ي ماالثات ديل

(سماد) وسث

دستگاٌَای متماضی اساتفادٌ اش رسفیا

ايزاق فاًق تاسای

اطالعات تادَیَاا ي ماالثاات خاًد دز سااماوٍ مادیسی

اطالعاات

تٍ معسفی دازایی َای مثىای اوتواز ي ازایٍ مدازن ي مستىدات مًزد ویاش يفك

مًاد ( )3ي ( )19آییهوامٍ اجسایی فًقالرکس تٍ ایه معايو (مسکص مدیسی

تادَیَاا ي دازایایَاای ماالی عماًمی)

الدامات الشم زا معمًل ومایىد.
َمچىیه دز اجسای تثصسٌ مادٌ ( )2مصًتٍ صدزاالشازٌ استاودازان متماضای اساتفادٌ اش رسفیا
می تًاوىد تا َماَىگی ادازٌ ک امًز التصادی ي دازایی استان مستًطاٍ وساث

ايزاق مًصاًز ویاص

تاٍ اعاالم مجمًعاٍای اش دازایایَاای

دستگاٌَای اجسایی مستمس دز استان تسای اوتواز ايزاق مرکًز ي تسًیٍ تماام یاا تشوای اش تادَیَاای دساتگاٌَاای
اجسایی مستمس دز استان ذیزتط الدام ومایىد.
تدیُی اس

نس اش معسفی دازایی َای حائص شسایط ي ازائٍ مدازن ي مستىدات یادشدٌ تًسط دستگاٌَاای اجسایای

متماضی ،سایس الدامات الشم دز ایه خصًص اوجام خًاَد شد.

سیذرحمت ا ...اکرمی
معاون نظارت مالی و خسانه دار کل کشور

رونوشت:
 جىاب آلای دکتس طیةویا يشیس محتسم امًز التصادی ي دازایی تسای استحضاز. جىاب آلای دکتس وًتش معاين محتسم زییس جمًُز ي زییس ساشمان تسوامٍ ي تًجٍ تسای استحضاز. جىاب آلای دکتس محمدی زییس محتسم ساشمان تًزس ي ايزاق تُاداز تسای استحضاز. استاودازی استان .........................تسای استحضاز ي الدام الشم. ادازٌ ک امًز التصادی ي دازایی استان  .............................تسای آگاَی ي الدام الشم.. ادازٌ ک َماَىگی ي تلفیك حساتُا ي زيشَای حساتدازی تسای آگاَی ي الدام الشم. ادازٌ ک ومازت تساجسای تًدجٍ تسای آگاَی ي الدام الشم. ادازٌ ک ومازت تسذیحساتیَا تسای آگاَی ي الدام الشم. ادازٌ ک امًال ديلتی ي ايزاق تُاداز تسای آگاَی ي الدام الشم. ادازٌ ک خصاوٍ تسای آگاَی ي الدام الشم. مسکص مدیسی تدَی َا ي دازایی َای مالی تٍ َمساٌ ساتمٍ

