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جناب آقای / خانم ...-مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان ... 
سالم علیکم

     به موجب ماده ۲ الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب سال ۱۳۵۸ 
شورای انقالب اسالمی و آیین نامه های مربوطه، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در انجام امور، صدور مجوز 
شمارهگذاری پالک دولتی خودروهای سواری نوشماره خریداری شده از محل کمیسیون ماده ۲ استانی ( به استثنای مجوز 

شمارهگذاری پالک شخصی(سفید) برای خودروهای خدمات اختصاصی ) به جنابعالی/ سرکارعالی تفویض میگردد.
ضمن تاکید بر اینکه هنگام صدور مجوز کمیسیون برای خرید خودروی سواری دستگاههای اجرایی غیرمتمرکز، می بایست 
وجود اعتبار مصوب و موافقتنامه مربوطه، رعایت مفاد ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر 
ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی و تصریح عبارت « خرید خودروی سواری در متن موافقتنامه و در خصوص 
شرکتهای دولتی، موافقت مجمع عمومی و برای دانشگاهها و موسسات آموزشی موافقت هیأت امناء با خرید خودروهای 
سواری و پیشبینی اعتبار الزم در بودجه تفضیلی، رعایت سقف خودروهای سواری قابل اختصاص به دستگاه با 
معادلسازی خودروهای سواری در اختیار با مقامات موضوع ماده ۲ و ۳ آییننامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی، 
رعایت مفاد بند (۷) تصویبنامه شماره ۹۲۳۰۸/ت ۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ هیأت محترم وزیران و لزوم خرید خودرو 

سواری دوگانه سوز لحاظ گردد. 
عالوه بر شرایط مذکور، برای صدور مجوز شماره گذاری خودروهای سواری، رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

- تطبیق رأی کمیسیون خرید با اصل اسناد خودروهای خریداری شده و حصول اطمینان از تحقق شروط مندرج در رأی 
کمیسیون صادره از سوی آن استان.

- عدم وجود مغایرت آماری خودروهای در اختیار دستگاه اجرایی.
- اخذ مستندات الزم مبنی بر رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی در خصوص خروج خودروی سواری معادل مبنی 

بر فروش یا اسقاط خودروهای سواری ( سند فروش یا رسید فک پالک و صورتجلسه اسقاط).
- تعیین تکلیف خودروهای دارای وضعیت مجوز فروش، انتقال، در حال شمارهگذاری، کمیسیون خرید و همچنین تکمیل 

اطالعات خودروهای بدون تیپ و سیستم در بانک اطالعات معین خودروهای دولتی.
 شایان ذکر است سایر احکام مربوط به خودروی سواری که در این بخشنامه قید نشده حسب مورد مشمول مقررات الیحه 
قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقالب اسالمی و سایر 

مقررات مربوطه میباشد.
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تفویض اختیار مربوطه، به مدت یکسال و به صورت آزمایشی مشروط به عدم افزایش تعداد خودروهای دولتی میباشد.

رونوشت: 

 - جناب آقای دکتر سلمانی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع برای استحضار.

- معاون محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور برای آگاهی و انتشار در سامانه 
قوانین و مقررات.

سید رحمت ا... اکرمی
خزانـه دار کـل کشـور
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